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Onderwerp  

Definitieve planvorming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023 

 

Kennisnemen van 

Het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

2020-2023 

 

Inleiding 

In 2019 zijn het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid (hierna veiligheidsregio) herzien. Met het nieuwe Regionaal Beleidsplan, dat 

gebaseerd is op een actueel Regionaal Risicoprofiel en op ontwikkelingen die zich landelijk, regionaal 

en binnen de organisatie voordoen, wordt richting gegeven aan het beleid van de veiligheidsregio voor 

de komende vier jaar.  

 

Kernboodschap 

De concepten van de plannen zijn ter consultatie aangeboden aan de 14 gemeenten uit de 

veiligheidsregio. Op 22 oktober 2019 zijn de plannen in de raadsvergadering besproken. Er is een 

zienswijze verstuurd.  

 

Consequenties 

Er is een zienswijze verstuurd met de volgende opmerkingen. Deze worden benoemd met de reactie 

van de veiligheidsregio daarbij: 

• De raad stemt in met de voorgestelde beleidsaccenten en risico’s voor de periode 2020-2023. Met 

name het voornemen om een werkwijze te ontwikkelen hoe en bij welke onderwerpen, plannen en 

taken de veiligheidsregio afstemt met de gemeente(raad) wekt onze interesse. 

De veiligheidsregio heeft dit voor kennisgeving aangenomen. 

  

• Bij de uitwerking va de beleidsaccenten en de risico’s wordt waarde gehecht aan het oprichten en 

gebruik maken van een inwonerpanel. Hier was bij het vorige beleidsplan sprake van maar is naar het 

idee van West Betuwe geen invulling aan gegeven. Naast dit panel is ook algemene communicatie 

over het beleidsplan, het risicoprofiel en risico’s uit het profiel van belang.  

Reactie veiligheidsregio: In het lopende beleidsplan is onder het beleidsthema ’zelfredzaamheid en 

burgerparticipatie’ opgenomen dat ‘er onderzoek wordt uitgevoerd binnen de veiligheidsregio waarin 

wordt gekeken naar de wijze waarop de burger structureel en actief kan worden betrokken bij de 
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activiteiten van de VRGZ’. Hiervoor is per jaarthema een gerichte aanpak ontwikkeld waarbij het 

gesprek aangegaan is met (een deel van) de doelgroep in relatie tot het jaarthema. Zo zijn in 2016 de 

inwoners van een dorp in de Ooijpolder bevraagd, in 2017 senioren bewoners van een woongebouw 

en in 2018 de inwoners van een aantal gemeenten die eind 2017 zijn getroffen door een grote 

stroomstoring en/of een drinkwaterverstoring. De onderzoeken waren zowel gericht op 

risicobewustzijn als op de eigen voorbereiding op een (dreigende) overstroming, brand over 

verstoring van vitale infrastructuur. Deze onderzoeken hebben, naast een verhoogd risicobewustzijn, 

veel inzichten opgeleverd, ook over de mogelijkheden om in contact te komen met inwoners van de 

regio. Deze leerpunten en inzichten nemen we mee in de risicocommunicatie, maar ook in het 

voornemen om in 2020- 2023 te komen tot een aanpak voor inwonersonderzoeken of -informatie 

meteen na incidenten, binnen de mogelijkheden van de veiligheidsregio. Samenwerking met de 

gemeenten is hierbij van groot belang om te bepalen hoe we dit het beste kunnen doen, binnen de 

beschikbare capaciteit. Het inzetten van een inwonerspanel hiervoor is overigens in het huidige 

beleidsplan (2016-2019) niet specifiek benoemd, maar kan een mogelijke uitkomst zijn.  

 

• Eén van de toekomstige prioriteiten die wordt genoemd, is criminaliteit voor fysieke leefomgeving. 

Hoewel de gemeente begrijpt dat de veiligheidsregio dit heeft benoemd vanuit de fysieke veiligheid, 

zijn ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid bij uitstek een lokale aangelegenheid en 

hierdoor een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Mede gelet op de huidige financiële situatie vindt de 

gemeente het verstandig dat de kerntaken volledig op orde zijn voordat de veiligheidsregio zich met 

andere onderwerpen bezig houdt.  

Reactie veiligheidsregio: Het vertrekpunt van het onderzoeken van deze nieuwe risico’s ligt op de 

gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Zowel voor de hulpverleners zelf (bijv. qua veiligheid of 

materiaal) als voor de incident- en crisisbestrijding. Als we terugkijken naar de opschaling in de 

afgelopen jaren, is te zien dat de hulpdiensten steeds vaker met de gevolgen van criminaliteit in 

relatie tot fysieke veiligheid te maken krijgt. Het is daarom van belang om na te gaan of en zo ja hoe 

de hulpverlening en opgeschaalde crisisorganisatie zich zo goed mogelijk hierop kunnen 

voorbereiden. Bijvoorbeeld t.b.v. brandbestrijding en gevaarlijke stoffen. Dit pakken we 

multidisciplinair op met vertegenwoordiging van de AOV-ers (adviseurs crisisbeheersing van de 

betrokken gemeenten), zodat zowel de kennis van de gemeenten op dit terrein ons gezamenlijk 

verder kan helpen om ons goed voor te bereiden op incidenten en crises als de afstemming met de 

gemeenten goed geborgd is.  

 

• De energie transitie wordt benoemd. Daar is de gemeente het mee eens, dus is verzocht dit thema 

met voorrang op te pakken.  

Reactie veiligheidsregio: De mogelijkheden om in de planning te schuiven, worden bekeken.  

 

• Bij het risicoprofiel wordt specifiek aandacht gevraagd voor de uitgestrektheid van de gemeente 

waarbij het wegvallen van de tweede tankauto spuiten in 2018 voor toenemend risico kan zorgen.  

Reactie veiligheidsregio: De besluitvorming rondom het aantal tankautospuiten is bij de bespreking 

van het brand- en hulpverleningsrisicoprofiel (van de brandweer) gedaan.  
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• Als laatste is nog een kleine opmerking geplaatst over het de gemeentenaam in het regionaal 

risicoprofiel.  

Reactie veiligheidsregio: Dit is aangepast. 

 

Financiën 

De uitwerkingen van de accenten voor beleid in concrete activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij 

reguliere taken (het gaat om accenten bij het uitvoeren van taken). De activiteiten die daar buiten 

vallen, worden vanuit de bestaande capaciteit (uren en middelen) opgepakt. Bij het optreden van 

capaciteitstekort, wordt dit voorgelegd aan het bestuur, conform de begrotings- en 

verantwoordingscyclus. 

 

Communicatie 

Voor de betrokken partners is een infographic opgesteld. Het Regionaal Beleidsplan is een plan op 

hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen worden concreter vertaald in de jaarplannen van de verschillende 

diensten. In deze jaarplannen wordt de communicatie richting inwoners beschreven. Dit komt onder 

andere tot uiting in dagelijkse communicatie via social media, maar ook via projecten waarbij 

bijvoorbeeld huisbezoeken plaatsvinden en een heel dorp word geënquêteerd. 

 

Vervolg 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2019 zijn de multidisciplinaire 

(beleids)plannen van de veiligheidsregio voor de periode 2020-2023 vastgesteld. Het gaat om het 

beleidsplan, het risicoprofiel en in het verlengde om het Regionaal Crisisplan (inrichting van de 

multidisciplinaire en monodisciplinaire crisisorganisatie). Bij het risicoprofiel is specifieke uitwerking 

toegevoegd met het risicoprofiel van West Betuwe. 

 

Bijlage(n) 

1. Risicoprofiel 2020 

2. Regionaal beleidsplan 2020-2023 

3. Regionaal crisisplan 2020-2023 

4. Infographic Regionaal beleidsplan 2020-2023 

5. Overzicht van reacties op het concept Regionaal risicoprofiel en Regionaal beleidsplan  

6. Definitieve gemeentelijke uitwerking van het Regionaal risicoprofiel (RPR) 2020 West Betuwe 

7. Aanbiedingsbrief 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


