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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief stellen wij u in de gelegenheid om uw wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken ten aanzien van het Regionaal Beleidsplan en Regionaal Risicoprofiel 2016-2019 
van de Veiligheidsregio Groningen. 

Regionaal Beleidsplan en Regionaal Risicoprofiel 
Het Regionaal Beleidsplan beschrijft de gezamenlijke ambitie en beleidsmatige koers 
voor de komende jaren en is bedoeld om de samenwerking tussen de partners op het 
gebied van risico- en crisisbeheersing verder te ontwikkelen. In het plan wordt een 
overzicht van de beleidskeuzes gegeven. 

Het risicoprofiel heeft als doel om een verband te leggen tussen de risico's en het 
strategische beleid. Het risicoprofiel geeft zicht op de voor rampenbestrijding en 
crisisbeheersing relevante risico's binnen de regio Groningen. Vergeleken met het vorige 
risicoprofiel is het opnemen van het risico op aardbevingen een wijziging. Daamaast is 
het belang van een aantal risico's toegenomen, zoals nucleaire incidenten, terrorisme en 
uitval van telecommunicatie en ICT. Het risicoprofiel is opgesteld volgens de 
voorschriften van de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel. 

De Veiligheidsregio Groningen stelt voor om van het onderhouden en actualiseren van 
het Regionaal Risicoprofiel een doorlopend proces te maken en met betrokken partners te 
bepalen of er aanleiding is om het profiel aan te passen. 

Wettelijke verplichting 
Het één keer per vier jaar opstellen van een Regionaal Beleidsplan door de 
Veiligheidsregio Groningen is verplicht op basis van de Wet veiligheidsregio's. Het 
Regionaal Risicoprofiel is deels de basis voor dit beleidsplan en wordt daarom ook één 
keer per vier jaar opgesteld. Het eerste regionale risicoprofiel van de Veiligheidsregio 
Groningen is in 2012 vastgesteld, vandaar dat nu nieuwe plannen zijn opgesteld. 
Het consulteren van gemeenteraden over het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal 
Risicoprofiel is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's (artikelen 14 lid 2a en 15 lid 3). 
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Samenwerking partners Veiligheidsregio Groningen 
Het opstellen van een regionaal beleidsplan en regionaal risicoprofiel wordt gedaan door 
alle partners van de Veiligheidsregio: de brandweer, de politie, de GHOR, de 
Gemeentelijke Kolom Groningen, Defensie, de Waterschappen, de provincie Groningen 
en het Openbaar Ministerie. Daarnaast zijn de volgende externe partijen betrokken bij het 
opstellen van het risicoprofiel: Waterbedrijf Groningen, Prorail, NAM, Enexis, Tennet, 
Gasunie en KPN. 

Vaststelling concept plannen 
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft in zijn vergadering van 16 oktober 
2015 het concept Regionaal Beleidsplan en het concept Regionaal Risicoprofiel 2016 -
2019 vastgesteld en vrijgegeven voor de consultatie van gemeenteraden, besturen van de 
waterschappen, de Veiligheidsregio's Fryslan en Drenthe en het noordelijke Regionaal 
Bestuurlijk Politieoverleg. 

Consultatie gemeenteraden 
Het opstellen van|deze plannen samen met alle partijen heeft ongeveer een halfjaar in 
beslag genomen. De consultatie van gemeenteraden is de voorlaatste stap opi weg naar de 
definitieve vaststelling van deze plannen door het Algemeen Bestuur. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat u nog kunt toevoegen aan de 
voorliggende plannen, die in overleg met zo veel partijen zijn opgesteld. Wij denken dat u 
aan het bestuur van de Veiligheidsregio de volgende zaken zou kunnen meegeven. U gaat 
er van uit dat: 

de beschreven beleidskeuzen in het Regionaal Beleidsplan worden uitgevoerd 
binnen de bestaande begroting en formatie van de Veiligheidsregio Groningen; 
het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio gedurende de looptijd van het 
beleidsplan periodiek wordt geïnformeerd over de concrete uitwerking van de 
beschreven beleidskeuzen; 
de gemeente Groningen nauw betrokken wordt bij de activiteiten die de 
Veiligheidsregio Groningen ontplooit richting wijkorganisaties en specifieke 
doelgroepen in de wijk; 

- dat voortvarend wordt gewerkt aan de multidisciplinaire incidentbestrijding 
aardbevingen en het bepalen van de rol van de Veiligheidsregio Groningen met 
betrekking tot aardbevingen op de lange termijn. 

Definitieve vaststelling 
Het Regionaal Beleidsplan en het Regionale Risicoprofiel 2016-2019 Veiligheidsregio 
Groningen worden na de consultatieronde definitief vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen in het voorjaar van 2016. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


