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Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van 
het regionaal risicoprofiel Flevoland 2014 en het Dekkingsplan brandweer Flevoland 2013-2016 
2. het brandrisicoprofiel voor kennisgeving aan te nemen. 
 
INHOUD 

 
INLEIDING 

Van de Veiligheidsregio Flevoland is een aantal plannen ontvangen, namelijk: 
1. het regionaal risicoprofiel Flevoland 2014; 
2. het dekkingsplan brandweer Flevoland 2013- 2016 en: 
3. het brandrisicoprofiel veiligheidsregio Flevoland 2013 
 
De gemeenteraad kan op de plannen genoemd onder 1 en 2 een schriftelijke zienswijze geven 
richting het Veiligheidsbestuur. Het Veiligheidsbestuur zal in haar vergadering van 19 november 
a.s. beide plannen definitief vaststellen. Het brandrisicoprofiel is voor u ter kennisname.  
 
ARGUMENTEN 

 Het regionaal risicoprofiel Flevoland 2014 
In artikel 15 van de Wet op de Veiligheidsregio’s is de verplichting opgenomen om iedere vier 
jaar een risicoprofiel op te stellen. Een dergelijk risicoprofiel bevat een risico- inventarisatie en 
analyse van de te benoemen dreigingen in de regio. Vervolgens wordt in kaart gebracht welke 
maatregelen benodigd zijn om deze dreigingen het hoofd te kunnen bieden. Met het risicoprofiel 
kunnen de Veiligheidsbesturen strategische besluiten nemen over het gezamenlijke beleid van 
de Veiligheidsregio en haar partners om risico’s te verminderen en beter voorbereid te zijn op 
rampen en crisis. 
 
Het regionaal risicoprofiel Flevoland 2014 vormt een algemene beoordeling van de risico’s in de 
regio. Het beeld van het regionaal risicobeeld is aan de hand van daadwerkelijke incidenten  
bijgesteld en wijkt marginaal af van het risicoprofiel 2011-2014. Het is de wens van het bestuur 
van de Veiligheidsregio om een zogenaamd middensegment te bepalen en aandacht te 
besteden aan de risico’s die nog redelijk te beïnvloeden zijn. Om deze reden zullen de 
crisistypen extreme weersomstandigheden, verstoring drinkwater, uitval elektra, verstoring ICT 
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en communicatie, waterincidenten met passagiersvervoer en waterincidenten met gevaarlijke 
stoffen verder worden uitgewerkt. 
 
Het risicoprofiel geeft antwoord op de vragen: wat kan er gebeuren en hoe waarschijnlijk is dit. 
Een beïnvloedingsanalyse dient antwoord te geven op de vragen: wat doen we al en wat 
kunnen we meer, minder of anders. Deze beïnvloedingsanalyse zal voor de risico’s in het 
middensegment worden uitgevoerd. 
 
De crisistypen overstroming, ziektegolf en kernincidenten die opgenomen zijn in de Nationale 
Risicobeoordeling zullen landelijk worden uitgewerkt. De Veiligheidsregio zal daar een actieve 
bijdrage aan leveren. 
 
In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de crisistypen met daarbij een korte omschrijving van 
de risico’s en bijbehorende scenario’s in de praktijk. Uit dit overzicht wordt duidelijk dat er 
bijvoorbeeld aandacht is geschonken aan vliegveld Lelystad en de Hanzelijn 
(passagiersvervoer en vervoer van gevaarlijke stoffen). Deze incidenten vallen dus niet in het 
zogenaamde middensegment, maar zijn wel in beeld gebracht en gewogen. Voorgesteld wordt 
om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen over het 
regionaal risicoprofiel Flevoland 2014. 
 
Dekkingsplan Brandweer Flevoland 2013-2016 
De Wet op de veiligheidsregio ’s en het Besluit op de veiligheidsregio’s stellen eisen aan 
(basis)brandweerzorg. Iedere Veiligheidsregio dient een dekkingsplan voor de brandweer te 
hebben opgesteld, dat is gebaseerd op het regionaal risicoprofiel en het brandrisicoprofiel. In 
het dekkingsplan wordt vastgelegd welke opkomsttijden er gelden en hoe de 
brandweerorganisatie wordt uitgerust om daaraan te voldoen. Verder wordt in het dekkingsplan 
gemotiveerd aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met afwijkingen in de normtijden. 
 
Het bestuur van de Veiligheidsregio dient dus voor objecten die niet binnen de normen bereikt 
kunnen worden, te motiveren waarom wordt afgeweken van de normen en wat de mate van 
afwijking is. Om de administratieve last te beperken is motivatie op objectniveau alleen vereist 
voor bepaalde type objecten, de zogenaamde markante objecten. Markante objecten zijn 
bijvoorbeeld bedrijven met gevaarlijke stoffen die vallen onder de BRZO- regelgeving en 
gebouwen die gebruiksvergunningplichtig zijn (o.a. pensions, hotels, basisscholen, 
kinderdagverblijven. Voor de niet markante objecten kunnen objecten met dezelfde 
gebruiksfunctie geclusterd worden en volstaat het motiveren van afwijkende normtijden per 
woonkern, landelijk gebied en bedrijventerreinen. 
 
In bijlage 8a en 8b is een overzicht gegeven van de markante en niet markante objecten waarbij 
is aangegeven of en waarom er wordt afgeweken. Uit het dekkingsplan wordt duidelijk dat met 
name een aantal recreatiewoningen langs het Veluwemeer niet tijdig wordt bereikt. In het 
dekkingsplan wordt uitgelegd hoe daarmee wordt omgegaan. 
 
Wij stellen u ten aanzien van het Dekkingsplan Brandweer Flevoland voor, gelet op motivatie en 
nadere toelichting, om verder geen zienswijze in te dienen. 
 
Brandrisicoprofiel 
Het brandrisicoprofiel is een analyse van soorten branden die zich in de regio kunnen 
voordoen. Het verkregen inzicht is belangrijk voor de afwegingen rond opkomsttijden, inzet op 
maat en brandveiligheid zoals aangegeven in het dekkingsplan van brandweer Flevoland. Het 
voorliggende brandrisicoprofiel gaat nader in op de activiteit wonen. Het brandrisicoprofiel ligt 
daarmee aan de basis van het dekkingsplan. Over dit plan kan geen zienswijze worden 
ingediend en is voor u verder ter kennisname. 
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