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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
De BCOV wordt gevraagd te besluiten tot het met een half jaar uitstellen van de actualisatie van 
het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland (RRP) en het Regionaal Beleidsplan Risico-en 
Crisisbeheersing. 

3 Achtergrondinformatie:
Op 12 april 2021 heeft de BCOV ingestemd met het plan van aanpak voor de actualisatie van 
het RRP. Hierop is een projectgroep geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van de 
brandweer, GHOR, politie, bevolkingszorg/crisiscommunicatie, meldkamer en AOV-ers. Eind 
2021 is er vanuit dezelfde kolommen ook een projectgroep geformeerd voor de actualisatie van 
het Regionaal Beleidsplan Risico-en Crisisbeheersing. Het Beleidsplan moet volgens de Wet 
Veiligheidsregio’s1 eenmaal in de vier jaar worden geactualiseerd: dit betekent dat er in eind 
2022 een geactualiseerde versie vastgesteld moet worden.

Volgens de oorspronkelijke planning zouden beide stukken op 11 juli 2022 in concept aan de 
BCOV worden voorgelegd en op 12 december definitief door de BCOV worden vastgesteld. Dit 
was een haalbare, maar ambitieuze planning. Sinds maart 2022 is er binnen de 
veiligheidsregio’s, met name bij de AOV-ers en Bevolkingszorg, grote druk ontstaan door de 
opvang van grote aantallen Oekraïense vluchtelingen. Dit heeft ertoe geleid dat er onvoldoende 
aandacht uit kan gaan naar de actualisatie van de beide stukken. Indien er vastgehouden wordt 
aan de oorspronkelijke planning zal deze druk en de verminderde capaciteit binnen de 
projectgroepen afbreuk doen aan de inhoudelijke kwaliteit en het draagvlak van de 
eindproducten. Om recht te doen aan het belang van het RRP en het Beleidsplan wordt 
geadviseerd om de concepten vast te stellen op 12 december 2022 en de stukken definitief vast 
te stellen in Q2 van 2023.

4 Consequenties en risico’s:
Met uitstel van de actualisaties wordt de actualisatietermijn die door de Wet Veiligheidsregio’s 
voor het Beleidsplan Risico-en Crisisbeheersing wordt gegeven overschreden. Voor het RRP is 
er geen wettelijke actualisatietermijn. Het besluit moet worden medegedeeld aan de Inspectie 
Justitie en Veiligheid. De Inspectie heeft al aangegeven begrip te hebben voor de huidige 
situatie en omstandigheden.

Vanuit Bevolkingszorg en de AOV-ers is toegezegd dat de nieuwe deadlines haalbaar zijn, ook 
al duurt de situatie rondom de opvang van vluchtelingen nog voort.

1 Artikel 14 lid 1 WVR
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5 Voorstel te nemen besluit:
In te stemmen met het advies van de notitie “Impact situatie Oekraïne op voortgang RRP en 
Beleidsplan Risico-en Crisisbeheersing” en daarmee te besluiten tot het uitstel van een half 
jaar voor beide stukken.

6 Vervolgtraject:
 Op 12 december 2022 worden de conceptversies van het RRP en het Beleidsplan Risico-

en Crisisbeheersing voorgelegd aan de BCOV.
 In Q1 van 2023 vindt er een zienswijzentraject plaats waarin de gemeenteraden kunnen 

reageren op het RRP en Beleidsplan Risico-en Crisisbeheersing.
 In Q2 2023 (precieze datum afhankelijk van de vergadercyclus van BCOV in 2023) worden 

het geactualiseerde RRP en Beleidsplan Risico-en Crisisbeheersing definitief ter 
vaststelling aangeboden aan het AB

In de vergadering genomen besluit:
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