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70% - 30% Tekst + afbeelding 

•  Waarom een Regionaal Risicoprofiel 

•  Doel van het Regionaal Risicoprofiel 

•  Opbouw Regionaal Risicoprofiel 

Inleiding 
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• Input voor het beleidsplan 2018-2022 

- Verplichting iedere vier jaar vast te stellen 
- Artikel 14 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) 

• Het risicoprofiel geeft antwoord op drie hoofdvragen: 

- Welke soorten rampen en crisis kunnen zich binnen het 
gebied van de VRR voordoen? 

- Hoe erg is dat wat ons kan overkomen (impact en 
waarschijnlijkheid)? 

- Wat kunnen wij er op hoofdlijnen tegenover zetten 
(capaciteit en risicobeheersing)? 

 

 

Waarom een RRP 
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Het risicoprofiel is bedoeld om het 
(strategisch) beleid van de 

veiligheidsregio’s te relateren aan de 
daadwerkelijke aanwezige risico’s. 

Doel van het RRP 
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•Bepalen scenario’s 

• 1. Natuurlijke omgeving 

• 2. Gebouwde omgeving 

• 3. Technologische omgeving 

• 4. Vitale infrastructuur en voorzieningen 

• 5. Verkeer en Vervoer 

• 6. Gezondheid 

• 7. Sociaal-maatschappelijke omgeving 

 

 

 

Opbouw Risicoprofiel 
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•Bepalen scenario’s 

• 1. Natuurlijke omgeving 

• 2. Gebouwde omgeving 

• 3. Technologische omgeving 

• 4. Vitale infrastructuur en voorzieningen 

• 5. Verkeer en Vervoer 

• 6. Gezondheid 

• 7. Sociaal-maatschappelijke omgeving 

 

 

 

Opbouw Risicoprofiel 
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• Impact & waarschijnlijkheid 

• Aantasting integriteit grondgebied  

• Doden  

• Ernstig gewonden en chronische zieken  

• Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)  

• Kosten  

• Langdurige aantasting natuur en milieu  

• Verstoring van het dagelijkse leven  

• Aantasting lokaal en regionaal openbaar bestuur  

• Sociaal psychologisch impact 

•  Aantasting cultureel erfgoed 

 

Opbouw Risicoprofiel 
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•Capaciteiteninventarisatie 

Bevolkingszorg 

Brandweerzorg 

Geneeskundige zorg 

Politiezorg 

Waterbeheer en scheepvaartzorg 

 

 

Opbouw Risicoprofiel 
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•Prioritaire onderwerpen 

- Continuïteit 

- Uitval spraak- en datacommunicatie 

 

 

 

Resultaten  
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•Aandachtspunten 

- Escalatiescenario’s bij complexe objecten 

- Adequate bronbestrijding bij gevaarlijke 
stoffen 

- Overstroming van binnendijkse gebieden 

- Communicatie bevolkingszorg 

Resultaten 
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