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onderwerp Zienswijze op Regionaal Risicoprofiel 2017 en inbreng beleidsplan 2019 - 2022

Geacht bestuur,

U heeft ons gevraagd inbreng te leveren voor het beleidsplan 2019 - 2022 voor de 
Veiligheidsregio op basis van het door u aangeleverde Regionale risicoprofiel 2017.

Onze zienswijze ten aanzien van het Regionaal Risicoprofiel 2017
Ten aanzien van het Regionaal Risicoprofiel 2015 hebben wij aangegeven dat dit geen 
inzicht gaf in de aanwezige risico's en de mate waarin deze zijn afgedekt. Wij zijn dan 
ook zeer verheugd dat het Regionaal Risicoprofiel 2017 dit inzicht wel geeft.

Wij kunnen ons erin vinden dat u maatregelen zult ontwerpen voor de crisistypen 
'Verstoring telecommunicatie en ICT' en 'Pandemie'. Wij hopen op basis van uw 
voorstel een onderbouwde keuze te kunnen maken of wij de gesignaleerde risico's 
willen afdekken of accepteren ten behoeve van het beleid 2019 - 2022.

Wij kunnen ons er ook in vinden dat u de scenario's 'Ongeval spoorvervoer: BLEVE in 
stedelijk gebied' en 'Luchtvaartincidenten (incident in verstedelijkt gebied)' bestempelt 
als 'worst case'. Wij accepteren het risico dat bij deze worst case scenario's mogelijk 
onvoldoende capaciteit beschikbaar zal zijn.

Onze inbreng voor het beleid
Ten aanzien van het beleidsplan 2015 - 2018 hebben wij u op basis van het door u 
gepresenteerde Regionaal risicoprofiel 2014 aangegeven dat het beleidsplan een 
integraal plan moest worden conform art. 14 van de Wet veiligheidsregio's, dus breder 
dan alleen een beleidsplan crisisbeheersing en rampenbestrijding. In onze zienswijze 
ten aanzien van de Toekomstvisie Brandweerzorg, de 1e Begrotingswijziging 2015 en 
het Dekkingsplan 2014, hebben wij dit geconcretiseerd. Wij hebben u verzocht om het 
Dekkingsplan 2014 verder door te ontwikkelen tot een brandrisicoprofiel en ook voor 
de andere basistaken van de Veiligheidsregio een risicoprofiel te ontwikkelen.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Onze inbreng voor het beleid van 2019 -2022 is dan ook als volgt:
Wij verwachten van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dat het risicoprofiel op basis 
waarvan wij in 2018 onze inbreng ten aanzien van het beleid 2019 - 2022 zullen 
formuleren, niet alleen de crisisbeheersing en rampenbestrijding zal beslaan, maar 
alle taakvelden van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Godfried Wasser 
Griffier


