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1. Doel agendering

Beeldvorming
Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2. Vraagstelling
Iedere vier jaar dient het bestuur van de VRK een regionaal risicoprofiel en een regionaal 
beleidsplan crisisbeheersing vast te stellen. Hierbij liggen deze plannen in conceptversie 
voor. Deze concepten dienen na instemming ermee door de BCOV, besproken te worden met 
de gemeenteraden, voordat zij definitief door het Algemeen Bestuur vastgesteld kunnen 
worden. 

3. Achtergrondinformatie
De afgelopen periode zijn het RRP en het RBC geactualiseerd. De conceptversies zijn nu 
gereed. Dit markeert de start van het zienswijzetraject dat in het eerste kwartaal van 2023 
plaatsvindt. In het tweede kwartaal van 2023 worden het RRP en RBC definitief vastgesteld 
door het AB. Gezien de koppeling tussen de beide plannen (het Risicoprofiel is één van de 
bronnen van input voor het Beleidsplan), is er voor gekozen deze documenten tegelijk in het 
besluitvormingsproces te brengen en tegelijk voor zienswijze aan de raden aan te bieden.

4. Het RRP en RBC op hoofdlijnen
Het RRP is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, 
inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. Het RRP is bedoeld om inzicht in de 
aanwezige risico’s te krijgen, zodat daarop maatregelen kunnen worden getroffen. Aan het 
bestuur worden de volgende stukken voorgelegd:

 Het Hoofdrapport:
o Hierin wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste risico’s en 

ontwikkelingen. 
 Het rapport “Inventarisatie en Analyse”:

o Hierin zijn de risico’s uitgewerkt die maatgevend zijn voor de VRK. 

Ten opzichte van het RRP van 2018 is er weinig veranderd: de regio heeft met nagenoeg 
dezelfde crisistypen te maken als in de afgelopen jaren. Wel is de impact en 
waarschijnlijkheid van een aantal crisistypen toegenomen. Enkele van de meest in het oog 
springende risico’s en ontwikkelingen zijn:

- Klimaatverandering;
- Energietransitie/energiezekerheid;
- Digitale verstoringen;

- Maatschappelijke onrust;
- Nieuwe infectieziekten.

Het risicoprofiel is door de wetgever gepositioneerd als een strategisch instrument om 
gerichte keuzes te maken voor het beleid ten aanzien van crisisbeheersing. De beleidskeuzes
worden verankerd in het RBC.
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Het RBC is gemaakt om richting te geven aan de verdere ontwikkeling van de 
multidisciplinaire samenwerking in de crisisbeheersing. Het beleidsplan vertaalt bestuurlijke 
verantwoordelijkheden naar ambities. Door in te stemmen met de ambities spreekt het 
bestuur de verwachting uit dat de resultaten in de komende beleidsperiode geëffectueerd 
zullen worden. Het gaat om de volgende ambities: 

I. Flexibele organisatie:
We zijn in staat om ons passend te organiseren, zodat we een maximale inspanning 
kunnen leveren bij een (dreigende) crisis in het domein van openbare orde en veiligheid.

II. Interregionale samenwerking en samenwerking met (crisis)partners:
We zijn hét samenwerkingsplatform op gebied van crisisbeheersing.

III. Informatiegestuurd werken:
We hebben een compleet en actueel (veiligheids)beeld, en kunnen op basis daarvan snel 
en adequaat optreden.

IV. Maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht:
We participeren in een netwerksamenleving, en werken samen met inwoners en 
organisaties aan een veilig Kennemerland.

V. Kwalitatieve borging vakbekwaamheid crisisorganisatie:
We optimaliseren de kwalitatieve borging van vakbekwaamheid.

5. Dynamisering en achtjaarlijkse actualisatie van het RRP
De gebruikelijke vierjaarlijkse actualisatie van het RRP doet geen recht aan de wijze waarop 
de maatschappij risico’s beleeft. Het voorstel is daarom om het RRP dynamisch te maken. Dit
sluit aan op de ontwikkeling die veiligheidsregio’s door het hele land doormaken. De 
dynamisering houdt in dat er jaarlijks een korte update wordt opgesteld waarin de 
belangrijkste ontwikkelingen worden beschreven. Deze update wordt verzonden aan het 
bestuur, de crisisfunctionarissen en crisispartners. 

Indien het RRP dynamisch wordt, is vier jaar een te korte periode voor een volledige 
actualisatie. Het blijkt immers dat er met een statisch document in vier jaar al weinig 
verandert: dit zal met een dynamisch document nog minder worden. Een volledige 
actualisatie is daarnaast een arbeidsintensief traject. Het voorstel is daarom om een 
volledige actualisatie, zoals die dit jaar is uitgevoerd, voortaan nog maar één keer in de acht 
jaar uit te voeren. Hieraan zijn geen juridische consequenties verbonden: de wet 
veiligheidsregio’s stelt geen termijn voor het actualiseren van het RRP. 

Het RBC wordt nog wel elke vier jaar geactualiseerd: dit is wettelijk verplicht. 
Gemeenteraden zullen over vier jaar bij het RBC het dan actuele RRP ontvangen, als bron 
voor hun zienswijze op het RBC. Een meer inhoudelijke betrokkenheid van gemeenteraden 
zal nog maar één keer in de acht jaar aan de orde zijn.

6. Tussentijdse actualisatie RBC
Er spelen veel landelijke ontwikkelingen, die nog niet verwerkt kunnen worden in het 
beleidsplan, maar die voor een belangrijk deel bepalend zijn voor de ambities. Daarom zal 
zodra meer duidelijkheid is over de landelijke ambities tussentijds een update van het 
beleidsplan volgen. Zo is één van deze afspraken een structurele toevoeging van € 83 
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miljoen in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) ten behoeve van de 
veiligheidsregio’s. Op basis van de ervaringen tijdens corona- en asielcrisis is gebleken welke
inspanningen nodig zijn om tot een adequaat niveau van de crisisbestrijding te komen. Met 
het oog op rampen en crisis van de toekomst, die zich kenmerken door toenemende 
complexiteit, grenzeloosheid en onvoorspelbaarheid, is het nodig om een adequaat niveau te
behouden en te versterken. Deze financiële middelen zijn bestemd voor de versterking van 
de (toekomstbestendige) crisisbeheersing (50%), informatiepositie (40%) en het inrichten 
van KCR2 (10%). 
Daarnaast legitimeren ook de ontwikkelingen rondom de contourennota Versterking 
Crisisbeheersing en Brandweerzorg tussentijdse aanscherping van het beleidsplan. 

7. Zienswijzetraject
Na de vaststelling van de concepten door het BCOV wordt gestart met het wettelijk verplichte
zienswijzetraject met de gemeenteraden voor RRP en RBC. Daarnaast dient formeel ook aan 
diverse partners nog om een zienswijze op het concept-beleidsplan gevraagd te worden.  
Voor de gemeenteraden worden eind februari 2023 twee regionale digitale 
informatiebijeenkomsten georganiseerd.

8. Voorstel te nemen besluit
 het RRP en RBC in concept vast te stellen
 Het plan aan te laten bieden aan de burgemeesters, zodat de burgemeester 

voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het risicoprofiel en beleidsplan met 
de gemeenteraad kan overleggen 

 in te stemmen met het dynamiseren en achtjaarlijkse actualisatie van het RRP.

9. Vervolgtraject
 12 december: vaststelling in concept door BCOV;
 Januari 2023: start zienswijzetraject;
 26 juni 2023: bespreking definitieve versies in DB;
 10 juli 2023: vaststelling definitieve versies in AB.

10. Bijlagen
 Regionaal Risicoprofiel 2023 - Hoofdrapport;
 Regionaal Risicoprofiel 2023 - Inventarisatie en analyse;
 Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026.

In de vergadering genomen besluit
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