
Impact situatie Oekraïne op voortgang RRP en Beleidsplan Risico-en Crisisbeheersing

Aanleiding
Dit jaar worden het Regionaal Risicoprofiel (RRP) en het Beleidsplan Risico-en Crisisbeheersing 
geactualiseerd. Het huidige Beleidsplan loopt tot en met 2022 en dient eens per vier jaar vastgesteld 
te worden1. Dit betekent dat het nieuwe Beleidsplan (in samenhang met RRP) eind dit jaar 
vastgesteld moet worden. 

Beide plannen hebben een strakke planning, waarbij de beschikbare capaciteit van de betrokken 
kolommen en partners optimaal benut moet worden. Door de crisissituatie rondom de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen, komt de beperkte capaciteit van een aantal kolommen extra onder druk te 
staan. 

Concrete impact RRP
Bij het RRP is de afgelopen periode geen capaciteit beschikbaar geweest vanuit de gemeentelijke lijn 
(AOV) en Bevolkingszorg (BZ). De vertegenwoordiger van BZ heeft binnenkort weer ruimte om taken 
voor het RRP op te pakken, maar zal hierbij ook achterstallige werkzaamheden moeten inhalen. 
Hierbij is de verwachting dat de beschikbare ruimte te beperkt is om binnen de gestelde planning de 
aan BZ toegewezen scenario’s volledig uit te werken. Vanuit de gemeentelijke lijn is er in ieder geval 
de komende twee maanden geen capaciteit beschikbaar.

Concreet leidt dit tot drie knelpunten in het project:

1. Een aantal scenario’s kan niet of met onvoldoende aandacht uitgewerkt worden. Het 
betreffen de scenario’s: maatschappelijke onrust, verstoring van publieksbijeenkomsten en 
opvang van grote groepen personen. Dit zijn tevens belangrijke scenario’s in het nieuwe RRP 
door hun impact op de regio en de aandacht die naar ze uitgaat.

2. In het geval dat een scenario wel uitgewerkt kan worden, is er onvoldoende ruimte voor 
feedback vanuit gemeenten en BZ. Het gaat hierbij om scenario’s rond de uitval van 
elektriciteit, de uitval van gas en een terroristische aanslag. Hierdoor ontbreekt er een 
belangrijke kwaliteitsslag in het gehele RRP.

3. Er is onvoldoende capaciteit beschikbaar vanuit de AOV lijn om de nieuwe gemeenteraden 
op de juiste manier te betrekken.

Los van de inhoudelijke kwaliteit van het RRP kan de toegenomen druk ook effect hebben op het 
vaststellingsproces. Niet elke kolom heeft immers even goed naar de inhoud kunnen kijken, 
waardoor het draagvlak voor het eindproduct afneemt.

Concrete impact Beleidsplan
Voor de actualisatie van het beleidsplan Risico-en Crisisbeheersing is betrokkenheid vanuit de 
kolommen en partners noodzakelijk om input te verzamelen en draagvlak te creëren. Tot heden 
hebben twee van de drie bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij de politie en de brandweer als 
enige bij beide aanwezig waren. De rest van de betrokkenen hebben minstens één bijeenkomst 
gemist. Daarnaast zijn de kolommen BZ en crisiscommunicatie om bovenstaande redenen vooralsnog 
beperkt betrokken bij de totstandkoming van het beleidsplan. 

Naast de knelpunten voor input vanuit de betrokkenen is er mogelijk ook een vertraging in de input 
vanuit het risicoprofiel, welke een belangrijke basis vormt voor het beleidsplan. Bij onvoldoende 
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input vanuit het RRP en de betrokkenen komt de kwaliteit van het beleidsplan in het geding. Dit kan 
ervoor zorgen dat er onvoldoende draagvlak is, wat invloed kan hebben op het vaststellingsproces. 

Opties
Op dit moment is er een tweetal opties mogelijk in de actualisatie van beide plannen die invloed 
hebben op de planning en kwaliteit daarvan.

Optie 1: vasthouden aan oorspronkelijke planning en een nieuwe 
versie in 2023
Bij deze optie worden beide plannen op 11 juli 2022 in concept vastgesteld en op 12 december 2022 
definitief vastgesteld in het BCOV. Hiermee wordt vastgehouden aan de wettelijke termijnen, maar 
gaat ten koste van de kwaliteit en het draagvlak. Hier kan op in worden gespeeld door in 2023 met 
een aangescherpte versie te komen, wat met het oog op dynamisering mogelijk is. Het nadeel 
hiervan is dat er in 2023 opnieuw capaciteit bij de kolommen vrijgemaakt moet worden om de 
stukken tegen het licht te houden en te actualiseren. 

Optie 2: uitstel van beide stukken
Bij deze optie worden de concepten eind 2022 vastgesteld en de definitieve versies in 2023. Dit 
betekent dus dat er een vertraging optreedt en de wettelijke termijn wordt overschreden. Dit geeft 
echter meer ruimte om tot inhoudelijk goede en gedragen producten te komen. Het geeft ook de 
nieuwe gemeenteraden meer ruimte. Door het vaststellen van de concepten uit te stellen tot eind 
2022 wordt er ingespeeld op de verwachte piek in de belasting op kolommen en partners in de 
komende maanden en een lage respons op feedback verzoeken tijdens de zomermaanden.

Advies
Gelet op de omstandigheden is optie twee de meest realistische optie. Het advies is om te besluiten 
tot een uitstel van een half jaar. Dit betekent concreet dat beide stukken op 12 december 2022 in 
concept worden vastgesteld en rond april 2023 definitief worden vastgesteld (afhankelijk van de 
planning van het AB in 2023). Hiermee ontstaat de benodigde ruimte voor kwaliteit, een verlichting 
voor de collega’s die bij de projecten betrokken zijn en een groter draagvlak. De vertegenwoordigers 
vanuit BZ en gemeenten hebben aangegeven dat het RRP en Beleidsplan Risico-en Crisisbeheersing 
prioriteit zullen krijgen, zodat het uitstel benut kan worden voor de benodigde kwaliteitsslag. Dit is 
uiteraard onder voorbehoud dat er geen nieuwe crises uitbreken. 

Uitstel leidt inhoudelijk niet tot problemen. Over het uitstel is contact geweest met de Inspectie 
Justitie en Veiligheid en zij hebben aangegeven begrip te hebben voor de huidige situatie en 
omstandigheden. 
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