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Inleiding 
 
Voor u ligt de uitwerking van de risicobeelden per gemeente en voor 2 specifieke gebieden. In dit 
document treft u een overzicht aan van de risico’s op rampen en crisis waar de Friese gemeenten 
mee te maken kunnen krijgen. Dit overzicht is opgebouwd uit een cijfermatige beschrijving van de 
gemeenten, tabellen met relevante incidenttypen en een overzichtskaart.  
 
Voor de inventarisatie die ten grondslag ligt aan dit overzichtsdocument is o.a. gebruik gemaakt van 
de professionele risicokaart, databases van het CBS, Politieregistraties, prognoses KNMI en van 
bestaande (ramp)bestrijdingsplannen en incidentbestrijdingsplannen. 
 
Gemeentelijke herindeling 
Bij het opstellen van dit document is nog geen rekening gehouden met de gemeentelijke 
herindeling(en) die gedurende de komende beleidsperiode gaan plaatsvinden. Er is in die 
hoedanigheid dan ook geen vermelding van de nieuwe gemeenten Waadhoeke of DDFK in dit rapport 
te vinden. Deze aanpassing zal plaatsvinden na de daadwerkelijke herindeling en wordt meegenomen 
in de jaarlijkse update van het risicoprofiel. 
 
Kwetsbare objecten 
Het aantal kwetsbare objecten per gemeente kan verschillen van de aantallen die op de professionele 
risicokaart staan weergegeven. Dit heeft te maken met het feit dat enkele objecten (zoals loodsen en 
fabrieken) niet relevant zijn voor het risicoprofiel als kwetsbaar object en daarom uit de inventarisatie 
zijn gefilterd.  
 
In de bijlage is een lijst opgenomen met definities. 
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Veiligheidsregio Fryslân 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het totale grondgebied van de Veiligheidsregio. Hierin komen de specifieke 
kenmerken van de regio zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 574.875 
Oppervlakte water in ha.1 242.343 
Inwoners 646.257 
 
Kwetsbare objecten 2.572 
Risicovolle objecten totaal  431 
Brzo inrichtingen 11 
LPG tankstations 95 
Ammoniak koelinstallaties 28 
Opslag > 10 ton stoffen 1 
Overig toxisch 44 
Overig brandbaar/ explosief 244 
Defensie inrichtingen 3 
Vuurwerkinrichtingen  5 
 
Rundvee 569.202 
Varkens 96.321 
Kippen 8.945.589 
Overig vee 160.174 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (juni 2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

                                                      
1 Maakt deel uit van totale oppervlakte  
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In onderstaande tabel is voor de veiligheidsregio weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant 
zijn in het kader van het risicoprofiel.  

 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied 
Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP  
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Minimaal 100 hectare natuur aaneengesloten, 
daarnaast specifiek risico Waddeneilanden 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter de regio 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter de regio 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

2.615 kwetsbare objecten aanwezig binnen 
veiligheidsregio, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

2.615 kwetsbare objecten aanwezig binnen 
veiligheidsregio, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

1 relevant hoog gebouw aanwezig. 

Brand in dichte binnensteden Oude binnensteden aanwezig binnen de 
veiligheidsregio 

Instorting door explosie 2.615 kwetsbare objecten aanwezig binnen 
veiligheidsregio, waarvan een gedeelte bedoeld voor 
meer dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

2.615 kwetsbare objecten aanwezig binnen 
veiligheidsregio, waarvan een gedeelte bedoeld voor 
meer dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over snelwegen en provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het water 

Vervoer over kanalen en ruim water aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Geen vervoer over spoor door de regio (vindt slechts 
incidenteel plaats) 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Vervoer over snelwegen en provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Kleine hoeveelheid vervoer van toxische stoffen 
aanwezig 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen leidingen met toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze regio 
 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Kleine hoeveelheid voor o.a. ziekenhuisgebruik + 
vervoer over snelwegen 
 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Officieel onbekend 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de regio 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Vliegbasis en tweetal vliegvelden aanwezig binnen de 
regio. Groningen Airport Eelde nabijgelegen 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Vliegbasis; 1 keer in de 2 jaar 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie op ruim water, meren, kanalen 

aanwezig binnen de regio 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op ruim water, meren, kanalen 
aanwezig binnen de regio 

Incident op ruim water Waddenzee en IJsselmeer binnen de regio gelegen 
Grootschalig duikincident Vindt plaats op meerdere meren en Waddenzee in de 

regio 
Incident wegverkeer Snelwegen (320 km) en provinciale wegen (666 km) 

aanwezig  
Incident treinverkeer Intercity spoorlijnen aanwezig (<75 km) 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Geen tunnels of ondergrondse stations aanwezig 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Ongeveer 9 miljoen stuks vee aanwezig binnen de regio 
Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses 
Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Groot aantal evenementen aanwezig binnen de regio 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Gering aantal demonstaties of manifestaties aanwezig 
in de regio, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

2 BVO’s aanwezig binnen de regio 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Wijken aanwezig in de regio waar dit risico hoger ligt  
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Waddenzee 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor de Waddenzee.  
 
In totaal hebben 3 veiligheidsregio’s grenzen liggen in het gebied. De verantwoordelijkheid voor de 
crisisbeheersing op de Waddenzee ligt dan ook bij de Veiligheidsregio's Groningen, Noord-Holland 
Noord en Fryslân. In het Waddenzeegebied is de Veiligheidsregio Fryslân de Coördinerende 
Veiligheidsregio. 
Het gebied wordt op vele manieren gebruikt (beroepsmatig2 en recreatief). Het is een drukbevaren 
gebied. Het gebied kent verschillende vaarroutes. In het gebied vinden veel toeristische 
activiteiten plaats. Daarnaast worden dagelijks grote hoeveelheden mensen van en naar de 
Waddeneilanden vervoerd. Op het westelijk deel van de Waddenzee wordt een relatief grote 
hoeveelheid gevaarlijke stoffen vervoerd van Den Helder richting de Stevinsluizen van de Afsluitdijk. 
Dit is in dezelfde orde van grootte als die op de Eems-Dollard, alleen vindt het transport hier met 
binnenvaartschepen plaats. 
In het oostelijk Waddengebied speelt de hoofdvaarroute naar Delfzijl en Emden een belangrijke rol. 
Het gebied kent een grote cultuurhistorische en natuurlijke waarde (werelderfgoed).  
 

 
(Bron: Professionele risicokaart/ Google Maps) 

 

                                                      
2 Hierop is recent door RWS een risico-/verkeersanalyse opgesteld. 
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In onderstaande tabel is voor het gebied weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn in 
het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Vanuit de Waddenzee als kwetsbaar natuurgebied is dit 
relevant (o.a. zandbanken). 

Overstroming door hoge rivierstanden Niet relevant voor het gebied 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Niet relevant voor het gebied 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Niet relevant voor het gebied 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Niet relevant voor het gebied 
Ziektegolf Niet relevant voor het gebied 

G
ebouw

de 
om

geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Niet relevant voor het gebied 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Niet relevant voor het gebied 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Niet relevant voor het gebied 

Brand in dichte binnensteden Niet relevant voor het gebied 
Instorting door explosie Niet relevant voor het gebied 
Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Niet relevant voor het gebied 

T
echnologische om

geving 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Niet relevant voor het gebied 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer gevaarlijke stoffen over vaargeulen aanwezig. 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor het gebied 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig onder 
Waddenzee richting de eilanden. 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Niet relevant voor het gebied 

Toxisch incident transport over de weg Niet relevant voor het gebied 
Toxisch incident transport over het 
water  

Vervoer gevaarlijke stoffen over vaargeulen aanwezig. 

Toxisch incident transport over het 
spoor 

Niet relevant voor het gebied 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Niet relevant voor het gebied 
Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor het gebied 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor het gebied 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor het gebied 
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V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval (bijvoorbeeld stroomvoorziening) kan relevant zijn 
voor activiteiten op de Waddenzee. Veroorzaakt 
neveneffecten.  

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor het gebied 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor het gebied 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie op Waddenzee aanwezig (o.a. 

wadlooproutes, pleziervaart) 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op Waddenzee (vaargeulen) 
aanwezig 

Incident op ruim water Beroepsvaart, waterrecreatie, veerboten 
Grootschalig duikincident In Waddenzee vinden duikactiviteiten plaats 
Incident wegverkeer Niet relevant voor het gebied 
Incident treinverkeer Niet relevant voor het gebied 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor het gebied 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Niet relevant voor het gebied 
Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Niet relevant voor het gebied 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Niet relevant voor het gebied 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Niet relevant voor het gebied 

Dierziekten overdraagbaar op mens Niet relevant voor het gebied 
Ziektegolf besmettelijke ziekte Niet relevant voor het gebied 
Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Niet relevant voor het gebied 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Niet relevant voor het gebied. De evenementen vinden 
niet plaats op de Waddenzee. De bezoekersstromen 
vinden wel plaats via de Waddenzee. 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor het gebied 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor het gebied 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Eventueel veerboten, op basis landelijk ingegeven 
dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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IJsselmeer 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor de Waddenzee.  
 
Het IJsselmeergebied bestaat uit 200 hectare water. Dit is het grootste aaneengesloten binnen 
watergebied van Nederland. In totaal hebben 10 veiligheidsregio’s grenzen liggen in het 
IJsselmeergebied.  Veiligheidsregio Flevoland heeft een wateroppervlakte van 98.000 ha. 
Veiligheidsregio Fryslân heeft ruim 45.000 ha water in het gebied en Noord-Holland Noord heeft ruim 
37.000 ha aan water. Het IJsselmeergebied kent een cultuurhistorische waarde en is grotendeels 
beschermd gebied in het kader van Natura 2000. 
 
Het IJsselmeergebied wordt op vele manieren gebruikt (beroepsmatig3 en recreatief). Het is een 
drukbevaren gebied. Het gebied kent verschillende vaarroutes. De belangrijkste route voor de 
beroepsvaart is de hoofdvaarroute Amsterdam-Lemmer. Er liggen ongeveer 65 jachthavens direct aan 
of in het IJsselmeergebied. Ook is het IJsselmeergebied een belangrijk opslaggebied voor drinkwater.  
 

 
(Bron: Professionele risicokaart/ Google Maps) 

 
 
 

                                                      
3 Hiervoor wordt binnenkort een verkeersanalyse opgesteld, zoals inmiddels ook voor de Waddenzee beschikbaar is. 
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In onderstaande tabel is voor het gebied weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn in 
het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Niet relevant voor het gebied. Overstroming kan wel 
plaatsvinden vanuit dit gebied. 

Overstroming door hoge rivierstanden Niet relevant voor het gebied 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Niet relevant voor het gebied 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Niet relevant voor het gebied 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Niet relevant voor het gebied 
Ziektegolf Niet relevant voor het gebied 

G
ebouw

de 
om

geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Niet relevant voor het gebied 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Niet relevant voor het gebied 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Niet relevant voor het gebied 

Brand in dichte binnensteden Niet relevant voor het gebied 
Instorting door explosie Niet relevant voor het gebied 
Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Niet relevant voor het gebied 

T
echnologische om

geving 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Niet relevant voor het gebied 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer gevaarlijke stoffen over vaargeulen aanwezig. 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor het gebied 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig onder 
IJsselmeer. 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Niet relevant voor het gebied 

Toxisch incident transport over de weg Niet relevant voor het gebied 
Toxisch incident transport over het 
water  

Vervoer gevaarlijke stoffen over vaargeulen aanwezig. 

Toxisch incident transport over het 
spoor 

Niet relevant voor het gebied 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Niet relevant voor het gebied 
Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor het gebied 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor het gebied 
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Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor het gebied 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval (bijvoorbeeld stroomvoorziening) kan relevant zijn 
voor activiteiten op het IJsselmeer. Veroorzaakt 
eventuele neveneffecten.  

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor het gebied 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor het gebied 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie aanwezig (pleziervaart) 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart aanwezig 

Incident op ruim water Beroepsvaart, waterrecreatie 
Grootschalig duikincident In IJsselmeer vinden duikactiviteiten plaats 
Incident wegverkeer Niet relevant voor het gebied 
Incident treinverkeer Niet relevant voor het gebied 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor het gebied 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Niet relevant voor het gebied 
Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Niet relevant voor het gebied 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Niet relevant voor het gebied 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Niet relevant voor het gebied 

Dierziekten overdraagbaar op mens Niet relevant voor het gebied 
Ziektegolf besmettelijke ziekte Niet relevant voor het gebied 
Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Niet relevant voor het gebied 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Niet relevant voor het gebied 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor het gebied 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor het gebied 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Niet relevant voor het gebied  

Gijzeling/ kaping Niet relevant voor het gebied  
 



 

 14

Achtkarspelen 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 10.398 
Oppervlakte water in ha.4 170 
Inwoners 27.983 
 
Kwetsbare objecten totaal 75 
Risicovolle objecten totaal 20 
Brzo inrichtingen 1 
LPG tankstations 3 
Ammoniak koelinstallaties 3 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 2 
Overig brandbaar/ explosief 11 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 14.728 
Varkens 15.707 
Kippen 986.046 
Overig vee 10.478 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

 

                                                      
4 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Ligt niet binnen overstromingsgebied 
Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Enkele polders onder NAP gelegen 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengesloten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over provinciale wegen aanwezig (inclusief 
plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer over kanaal aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Geen vervoer over spoor door de regio (vindt slechts 
incidenteel plaats) 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Niet of sporadisch aanwezig over provinciale wegen 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Geen vervoer over spoor door de regio 
(vindt slechts incidenteel plaats) 

Geen vervoer over spoor door de regio (vindt slechts 
incidenteel plaats) 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie op kanaal binnen deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op kanaal binnen deze gemeente 

Incident op ruim water Niet relevant voor deze gemeente 
Grootschalig duikincident Niet relevant voor deze gemeente 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen aanwezig binnen gemeente 
Incident treinverkeer Spoorlijn Groningen – Leeuwarden aanwezig binnen 

gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen de gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Ameland 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 26.850 
Oppervlakte water in ha.5 20.981 
Inwoners 3.590 
 
Kwetsbare objecten 126 
Risicovolle objecten totaal  4 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 0 
Ammoniak koelinstallaties 0 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 1 
Overig brandbaar/ explosief 3 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 2.568 
Varkens 0 
Kippen 0 
Overig vee 3.477 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

 
 

                                                      
5 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Niet relevant voor deze gemeente 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Natuurgebieden aanwezig binnen gemeente 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en  
 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
veiligheidsregio, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
veiligheidsregio, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen relevante gebouwen aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Gering aantal transportbewegingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hogedruk aardgasleiding aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Enkele inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Niet relevant voor deze gemeente 
Toxisch incident transport over het 
water  

Niet relevant voor deze gemeente 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Niet relevant voor deze gemeente 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Niet relevant voor deze gemeente 

Toxisch incident stationaire inrichting  Niet relevant voor deze gemeente 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Vliegveld aanwezig binnen de gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie en Wadlooproutes op Waddenzee 

aanwezig 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op Waddenzee aanwezig 

Incident op ruim water Veel beroepsvaart en Wadlooproutes op Waddenzee 
aanwezig 

Grootschalig duikincident Mogelijk op Waddenzee 
Incident wegverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident treinverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen de gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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het Bildt 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 11.648 
Oppervlakte water in ha.6 2.415 
Inwoners 10.592 
 
Kwetsbare objecten 37 
Risicovolle objecten totaal  6 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 1 
Ammoniak koelinstallaties 1 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 1 
Overig brandbaar/ explosief 3 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 6.723 
Varkens 1.157 
Kippen 0 
Overig vee 6.817 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

                                                      
6 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 



 

 21

 
 
In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype  Parameter  

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen dichte binnensteden aanwezig 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer provinciale wegen aanwezig (inclusief 
plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Niet of sporadisch aanwezig over provinciale wegen 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Één inrichting aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie en Wadlooproutes op Waddenzee 

aanwezig 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op Waddenzee aanwezig 

Incident op ruim water Veel beroepsvaart en Wadlooproutes op Waddenzee 
aanwezig 

Grootschalig duikincident Vindt plaats op Waddenzee 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen aanwezig binnen gemeente 
Incident treinverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen de gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Dantumadiel 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 8.753 
Oppervlakte water in ha.7 219 
Inwoners 19.059 
 
Kwetsbare objecten 60 
Risicovolle objecten totaal  8 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 2 
Ammoniak koelinstallaties 0 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 1 
Overig brandbaar/ explosief 5 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 14.117 
Varkens 1.157 
Kippen 0 
Overig vee 6.817 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

 

                                                      
7 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype  Parameter  

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP  
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over provinciale wegen aanwezig (inclusief 
plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Geen vervoer over spoor door de regio (vindt slechts 
incidenteel plaats) 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Niet of sporadisch aanwezig over provinciale wegen 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer over spoor door de regio (vindt slechts 
incidenteel plaats) 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Één inrichting aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Niet relevant voor deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident op ruim water Niet relevant voor deze gemeente 
Grootschalig duikincident Niet relevant voor deze gemeente 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen aanwezig binnen gemeente 
Incident treinverkeer Spoorlijn Groningen – Leeuwarden aanwezig binnen 

gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Dongeradeel 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 26.692 
Oppervlakte water in ha.8 10.009 
Inwoners 23.983 
 
Kwetsbare objecten 116 
Risicovolle objecten totaal  13 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 2 
Ammoniak koelinstallaties 0 
Opslag > 10 ton stoffen 1 
Overig toxisch 2 
Overig brandbaar/ explosief 8 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 22.814 
Varkens 405 
Kippen 225.955 
Overig vee 11.263 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

                                                      
8 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 



 

 27

In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP  
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Oude binnenstad aanwezig 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over provinciale wegen aanwezig (inclusief 
plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer over Waddenzee aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Niet of sporadisch aanwezig over provinciale wegen 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Één inrichting aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie en Wadlooproutes op Waddenzee 

aanwezig 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op Waddenzee aanwezig 

Incident op ruim water Veel beroepsvaart en Wadlooproutes op Waddenzee 
aanwezig 

Grootschalig duikincident Vindt plaats op Waddenzee 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen aanwezig binnen gemeente 
Incident treinverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen de gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Ferwerderadiel 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
 
Oppervlakte grondgebied in ha. 13.318 
Oppervlakte water in ha.9 3.545 
Inwoners 8.738 
 
Kwetsbare objecten 26 
Risicovolle objecten totaal  14 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 2 
Ammoniak koelinstallaties 0 
Opslag > 10 ton stoffen 3 
Overig toxisch 1 
Overig brandbaar/ explosief 8 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 16.183 
Varkens 2 
Kippen 401.966 
Overig vee 7.450 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
 

Bron: Professionele risicokaart (2017) 
                                                      
9 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP  
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over provinciale wegen aanwezig (inclusief 
plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Niet of sporadisch aanwezig over provinciale wegen 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie op Waddenzee aanwezig 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Met uitzondering van visserij en beroepsrecreactie 

Incident op ruim water Met uitzondering van visserij en beroepsrecreactie 
Grootschalig duikincident Vindt plaats op Waddenzee 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen aanwezig binnen gemeente 
Incident treinverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Franekeradeel 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 10.917 
Oppervlakte water in ha.10 656 
Inwoners 20.328 
 
Kwetsbare objecten 73 
Risicovolle objecten totaal  29 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 3 
Ammoniak koelinstallaties 2 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 1 
Overig brandbaar/ explosief 22 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  1 
 
Rundvee 13.669 
Varkens 507 
Kippen 1.705.749 
Overig vee 7.858 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

                                                      
10 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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Bron: Professionele risicokaart (2017) 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP  
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Oude binnenstad aanwezig 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over snelweg en provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer over kanaal aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Vervoer over snelweg en provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Vervoer over kanaal aanwezig 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Incidenteel vervoer over snelweg 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie op kanaal binnen deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op kanaal binnen deze gemeente 

Incident op ruim water Met uitzondering van visserij en beroepsrecreactie 
Grootschalig duikincident Vindt plaats op Waddenzee 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen aanwezig binnen gemeente 
Incident treinverkeer Spoorlijn Harlingen – Leeuwarden aanwezig binnen 

gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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de Fryske Marren 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 54.910 
Oppervlakte water in ha.11 19.741 
Inwoners 51.213 
 
Kwetsbare objecten 255 
Risicovolle objecten totaal  39 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 8 
Ammoniak koelinstallaties 3 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 0 
Overig brandbaar/ explosief 27 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  1 
 
Rundvee 78.944 
Varkens 23.532 
Kippen 356.803 
Overig vee 10.171 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

 

                                                      
11 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP  
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Enkele dichte binnensteden aanwezig 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over snelwegen en provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer over kanaal aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Geen vervoer over spoor door de gemeente (vindt 
slechts incidenteel plaats) 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Vervoer over snelwegen en provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Vervoer over kanaal aanwezig 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Incidenteel vervoer over snelweg 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie op verschillende meren en kanaal 

binnen deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op verschillende meren en kanaal 
binnen deze gemeente 

Incident op ruim water Veel beroepsvaart op IJsselmeer binnen deze 
gemeente 

Grootschalig duikincident Vindt plaats op meerdere meren 
Incident wegverkeer Snelweg en provinciale wegen aanwezig 
Incident treinverkeer Intercity spoorlijn aanwezig 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Harlingen 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 38.767 
Oppervlakte water in ha.12 36.271 
Inwoners 15.779 
 
Kwetsbare objecten 43 
Risicovolle objecten totaal  16 
Brzo inrichtingen 1 
LPG tankstations 3 
Ammoniak koelinstallaties 2 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 1 
Overig brandbaar/ explosief 9 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 2.785 
Varkens 7.807 
Kippen 668.825 
Overig vee 8.369 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 

                                                      
12 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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Bron: Professionele risicokaart (2017)
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.   

 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP  
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Oude binnenstad aanwezig 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over snelweg en provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer over kanaal en Waddenzee aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Vervoer over snelwegen en provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Incidenteel chemisch transport van en naar Den Helder 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Incidenteel vervoer over snelweg 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie op kanaal en Waddenzee binnen 

deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op kanaal en Waddenzee binnen 
deze gemeente 

Incident op ruim water Waddenzee aanwezig 
Grootschalig duikincident Vindt plaats in Waddenzee 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen en snelweg aanwezig binnen 

gemeente 
Incident treinverkeer Spoorlijn Harlingen – Leeuwarden aanwezig binnen 

gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Heerenveen 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 19.816 
Oppervlakte water in ha.13 800 
Inwoners 50.141 
 
Kwetsbare objecten 166 
Risicovolle objecten totaal  25 
Brzo inrichtingen 4 
LPG tankstations 6 
Ammoniak koelinstallaties 6 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 0 
Overig brandbaar/ explosief 9 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 35.032 
Varkens 2 
Kippen 159.877 
Overig vee 7.977 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

                                                      
13 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Noordwestelijk deel van de gemeente is gelegen binnen 
overstromingsgebied van relevante dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP  
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
 
 
 
 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over snelweg provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Geen vervoer over spoor door de gemeente (vindt 
slechts incidenteel plaats) 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Vervoer over snelweg provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door Geen vervoer van toxische stoffen 
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buisleiding  
Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Incidenteel vervoer over snelweg 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen. 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Niet relevant voor deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident op ruim water Niet relevant voor deze gemeente 
Grootschalig duikincident Niet relevant voor deze gemeente 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen en snelweg aanwezig binnen 

gemeente 
Incident treinverkeer Intercity spoorlijn aanwezig 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen de gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

1 BVO aanwezig binnen de gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Kollumerland c.a. 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 11.635 
Oppervlakte water in ha.14 674 
Inwoners 12.835 
 
Kwetsbare objecten 74 
Risicovolle objecten totaal  10 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 2 
Ammoniak koelinstallaties 0 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 1 
Overig brandbaar/ explosief 7 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 14.930 
Varkens 465 
Kippen 159.877 
Overig vee 7.977 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

                                                      
14 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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) In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  

 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP  
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over provinciale wegen aanwezig (inclusief 
plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Geen vervoer van toxische stoffen 
Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Één inrichting aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Waterrecreatie op vaarten binnen deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Beroepsvaart op vaarten en Lauwersmeer binnen deze 
gemeente 

Incident op ruim water Niet relevant voor deze gemeente 
Grootschalig duikincident Vindt plaats op Lauwersmeer 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen aanwezig binnen gemeente 
Incident treinverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Leeuwarden 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 17.023 
Oppervlakte water in ha.15 1.584 
Inwoners 107.691 
 
Kwetsbare objecten 269 
Risicovolle objecten totaal  44 
Brzo inrichtingen 2 
LPG tankstations 11 
Ammoniak koelinstallaties 2 
Opslag > 10 ton stoffen 1 
Overig toxisch 2 
Overig brandbaar/ explosief 23 
Defensie inrichtingen 2 
Vuurwerkinrichtingen  1 
 
Rundvee 22.625 
Varkens 0 
Kippen 37.140 
Overig vee 4.862 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
                                                      
15 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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Bron: Professionele risicokaart (2017) 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP  
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

1 Hoog gebouw in de gemeente aanwezig 

Brand in dichte binnensteden Oude binnenstad aanwezig 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over snelwegen en provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer over kanaal aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Geen vervoer over spoor door de regio (vindt slechts 
incidenteel plaats) 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Vervoer over snelwegen en provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Incidenteel vervoer over snelweg en kleine 
hoeveelheden opgeslagen bij o.a. ziekenhuis 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet openbaar 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Vliegbasis aanwezig binnen gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Evenement op vliegbasis aanwezig binnen gemeente, 1 
keer per 2 jaar 

Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie op kanalen en meren binnen deze 
gemeente 

Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op kanalen en meren binnen deze 
gemeente 

Incident op ruim water Niet relevant voor deze gemeente 
Grootschalig duikincident Vindt plaats op meren binnen gemeente 
Incident wegverkeer Aantal snelwegen en provinciale wegen aanwezig 

binnen gemeente 
Incident treinverkeer Meerdere spoorlijnen aanwezig 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

1 BVO aanwezig binnen de gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Wijk met verhoogd risico aanwezig binnen gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Leeuwarderadeel 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 4.146 
Oppervlakte water in ha.16 57 
Inwoners 10.221 
 
Kwetsbare objecten 28 
Risicovolle objecten totaal  8 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 1 
Ammoniak koelinstallaties 0 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 1 
Overig brandbaar/ explosief 6 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 7.602 
Varkens 0 
Kippen 230.351 
Overig vee 2.151 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
                                                      
16 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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Bron: Professionele risicokaart (2017) 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP  
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over provinciale wegen aanwezig (inclusief 
plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Niet of sporadisch aanwezig over provinciale wegen 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Één inrichting aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Vliegbasis Leeuwarden nabijgelegen 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Niet relevant voor deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident op ruim water Niet relevant voor deze gemeente 
Grootschalig duikincident Niet relevant voor deze gemeente 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen aanwezig binnen gemeente 
Incident treinverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Littenseradiel 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
 
Oppervlakte grondgebied in ha. 13.264 
Oppervlakte water in ha.17 198 
Inwoners 10.879 
 
Kwetsbare objecten 40 
Risicovolle objecten totaal  6 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 2 
Ammoniak koelinstallaties 0 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 1 
Overig brandbaar/ explosief 3 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 34.071 
Varkens 0 
Kippen 180.000 
Overig vee 7.849 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 
 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

                                                      
17 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP  
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over provinciale wegen aanwezig (inclusief 
plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Geen vervoer van toxische stoffen 
Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Één inrichting aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Waterrecreatie op vaarten binnen deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Geen beroepsvaart op vaarten binnen deze gemeente 

Incident op ruim water Niet relevant voor deze gemeente 
Grootschalig duikincident Niet relevant voor deze gemeente 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen aanwezig binnen gemeente 
Incident treinverkeer Spoorlijnen Stavoren – Leeuwarden en Harlingen – 

Leeuwarden aanwezig binnen gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Menameradiel 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 7.003 
Oppervlakte water in ha.18 120 
Inwoners 13.612 
 
Kwetsbare objecten 39 
Risicovolle objecten totaal  9 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 3 
Ammoniak koelinstallaties 1 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 1 
Overig brandbaar/ explosief 3 
Defensie inrichtingen 1 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 11.456 
Varkens 2.402 
Kippen 75.000 
Overig vee 5.625 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

                                                      
18 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in de regio aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Polders gelegen onder NAP  
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over snelweg en provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer over kanaal aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Vervoer over snelweg en provinciale wegen aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Incidenteel vervoer mogelijk 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Vliegbasis Leeuwarden nabij gelegen 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie op kanaal en vaarten binnen deze 

gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op kanaal binnen deze gemeente 

Incident op ruim water Niet relevant voor deze gemeente 
Grootschalig duikincident Niet relevant voor deze gemeente 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen en snelweg aanwezig binnen 

gemeente 
Incident treinverkeer Spoorlijn Harlingen – Leeuwarden aanwezig binnen 

gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Ooststellingwerf 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 22.611 
Oppervlakte water in ha.19 212 
Inwoners 25.617 
 
Kwetsbare objecten 69 
Risicovolle objecten totaal  21 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 6 
Ammoniak koelinstallaties 3 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 5 
Overig brandbaar/ explosief 8 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  1 
 
Rundvee 40.212 
Varkens 9.415 
Kippen 890.437 
Overig vee 6.272 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

                                                      
19 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Ligt niet binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Geen polders onder NAP gelegen 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Natuurgebieden meer dan 100 ha aaneengesloten 
aanwezig binnen de gemeente 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over provinciale wegen aanwezig (inclusief 
plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Niet of sporadisch aanwezig over provinciale wegen 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Beperkte hoeveelheid waterrecreatie op vaarten binnen 

deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Geen beroepsvaart binnen deze gemeente 

Incident op ruim water Niet relevant voor deze gemeente 
Grootschalig duikincident Niet relevant voor deze gemeente 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen aanwezig binnen gemeente 
Incident treinverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 



 

 67

Opsterland 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 22.764 
Oppervlakte water in ha.20 314 
Inwoners 29.859 
 
Kwetsbare objecten 117 
Risicovolle objecten totaal  18 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 5 
Ammoniak koelinstallaties 0 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 3 
Overig brandbaar/ explosief 10 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 38.539 
Varkens 17.301 
Kippen 360.120 
Overig vee 8.757 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 
 

Bron: Professionele risicokaart (2017) 

                                                      
20 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Ligt niet binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Geen polders onder NAP gelegen 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Natuurgebieden meer dan 100 ha aaneengesloten 
aanwezig binnen de gemeente 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over provinciale wegen en snelweg aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Vervoer over provinciale wegen en snelweg aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Incidenteel vervoer mogelijk 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Niet relevant voor deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident op ruim water Niet relevant voor deze gemeente 
Grootschalig duikincident Niet relevant voor deze gemeente 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen en snelweg aanwezig binnen 

gemeente 
Incident treinverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Schiermonnikoog 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 19.907 
Oppervlakte water in ha.21 16.201 
Inwoners 926 
 
Kwetsbare objecten 29 
Risicovolle objecten totaal  1 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 0 
Ammoniak koelinstallaties 0 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 1 
Overig brandbaar/ explosief 0 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 1.191 
Varkens 0 
Kippen 0 
Overig vee 124 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

                                                      
21 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Niet relevant voor deze gemeente 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Natuurgebieden aanwezig binnen gemeente 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer over Waddenzee aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Niet relevant voor deze gemeente 

Toxisch incident transport over de weg Geen vervoer van toxische stoffen 
Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Één inrichting aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie en Wadlooproutes op Waddenzee 

binnen deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op Waddenzee binnen deze 
gemeente 

Incident op ruim water Veel waterrecreatie en Wadlooproutes op Waddenzee 
binnen deze gemeente 

Grootschalig duikincident Mogelijk op Waddenzee 
Incident wegverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident treinverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Smallingerland 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 12.617 
Oppervlakte water in ha.22 846 
Inwoners 55.635 
 
Kwetsbare objecten 186 
Risicovolle objecten totaal  30 
Brzo inrichtingen 1 
LPG tankstations 7 
Ammoniak koelinstallaties 0 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 3 
Overig brandbaar/ explosief 19 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 16.985 
Varkens 1.002 
Kippen 570.495 
Overig vee 4.041 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 

Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

 

                                                      
22 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Enkele polders onder NAP gelegen 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over provinciale wegen en snelweg aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer over kanaal aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Vervoer over provinciale wegen en snelweg aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Incidenteel vervoer mogelijk 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Vliegveld aanwezig 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie op vaarten en meren binnen deze 

gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op kanaal binnen deze gemeente 

Incident op ruim water Niet relevant voor deze gemeente 
Grootschalig duikincident Vindt plaats op meren binnen de gemeente 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen en snelweg aanwezig binnen 

gemeente 
Incident treinverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Súdwest Fryslân 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 83.871 
Oppervlakte water in ha.23 38.292 
Inwoners 84.164 
 
Kwetsbare objecten 305  
Risicovolle objecten totaal  51 
Brzo inrichtingen 1 
LPG tankstations 18 
Ammoniak koelinstallaties 3 
Opslag > 10 ton stoffen 1 
Overig toxisch 4 
Overig brandbaar/ explosief 24 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 99.012 
Varkens 8.931 
Kippen 1.060.774 
Overig vee 18.099 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
 
Risico’s in beeld 

                                                      
23 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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Bron: Professionele risicokaart (2017) 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Enkele polders onder NAP gelegen 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengelsoten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Enkele dichte binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over provinciale wegen en snelweg aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer over kanaal en IJsselmeer aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Vervoer over provinciale wegen en snelweg aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Vervoer over kanaal aanwezig 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Incidenteel vervoer mogelijk en opslag kleine 
hoeveelheden in o.a. ziekenhuis 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie op kanaal, meren en IJsselmeer 

binnen deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op kanaal, meren en IJsselmeer 
binnen deze gemeente 

Incident op ruim water IJsselmeer binnen gemeente gelegen 
Grootschalig duikincident Vindt plaats op verschillende meren waaronder 

IJsselmeer 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen en snelweg aanwezig binnen 

gemeente 
Incident treinverkeer Stavoren – Leeuwarden aanwezig binnen gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Terschelling 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 67.399 
Oppervlakte water in ha.24 59.052 
Inwoners 4.827 
 
Kwetsbare objecten 81 
Risicovolle objecten totaal  3 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 0 
Ammoniak koelinstallaties 0 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 1 
Overig brandbaar/ explosief 2 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 1.859 
Varkens 4 
Kippen 30 
Overig vee 2.012 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

 

                                                      
24 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Niet relevant voor deze gemeente 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Natuurgebieden aanwezig binnen gemeente 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer over Waddenzee aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Geen vervoer van toxische stoffen 
Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Één inrichting aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie en Wadlooproutes op Waddenzee 

binnen deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op Waddenzee binnen deze 
gemeente 

Incident op ruim water Veel waterrecreatie en Wadlooproutes op Waddenzee 
binnen deze gemeente 

Grootschalig duikincident Vindt plaats op Waddenzee 
Incident wegverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident treinverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Tytsjerksteradiel 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 16.141 
Oppervlakte water in ha.25 1.213 
Inwoners 31.957 
 
Kwetsbare objecten 154 
Risicovolle objecten totaal  32 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 4 
Ammoniak koelinstallaties 0 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 5 
Overig brandbaar/ explosief 23 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 26.685 
Varkens 1.364 
Kippen 543.130 
Overig vee 10.951 (schapen) 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
 
Risico’s in beeld 

                                                      
25 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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Bron: Professionele risicokaart (2017) 



 

 86

In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Enkele polders onder NAP gelegen 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengesloten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over provinciale wegen aanwezig (inclusief 
plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer over kanaal aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Geen vervoer over spoor door de regio (vindt slechts 
incidenteel plaats) 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Geen vervoer van toxische stoffen 
Toxisch incident transport over het 
water  

Vervoer over kanaal aanwezig 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie op kanaal en meren binnen deze 

gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op kanaal en meren binnen deze 
gemeente 

Incident op ruim water Niet relevant voor deze gemeente 
Grootschalig duikincident Vindt plaats op verschillende meren binnen deze 

gemeente 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen aanwezig binnen gemeente 
Incident treinverkeer Spoorlijn Groningen – Leeuwarden aanwezig binnen 

gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Vlieland 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 31.580 
Oppervlakte water in ha.26 28.005 
Inwoners 1.103 
 
Kwetsbare objecten 26 
Risicovolle objecten totaal  4 
Brzo inrichtingen 0 
LPG tankstations 0 
Ammoniak koelinstallaties 0 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 1 
Overig brandbaar/ explosief 2 
Defensie inrichtingen 1 
Vuurwerkinrichtingen  0 
 
Rundvee 0 
Varkens 0 
Kippen 0 
Overig vee 0 (2015: 33) 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

                                                      
26 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Gelegen binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Niet relevant voor deze gemeente 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Natuurgebieden aanwezig binnen gemeente 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Vervoer over Waddenzee aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Één inrichting aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Veel waterrecreatie en Wadlooproutesl binnen deze 

gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Veel beroepsvaart op Waddenzee binnen deze 
gemeente 

Incident op ruim water Veel waterrecreatie en Wadlooproutesl binnen deze 
gemeente 

Grootschalig duikincident Vindt plaats op Waddenzee 
Incident wegverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident treinverkeer Niet relevant voor deze gemeente 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Weststellingwerf 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart en het CBS een inventarisatie 
samengesteld voor het grondgebied van de gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de 
gemeente zelf en de specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen naar voren.  
 
Kerngegevens  
Oppervlakte grondgebied in ha. 22.845 
Oppervlakte water in ha.27 768 
Inwoners 25.525 
 
Kwetsbare objecten 67 
Risicovolle objecten totaal  18 
Brzo inrichtingen 1 
LPG tankstations 5 
Ammoniak koelinstallaties 2 
Opslag > 10 ton stoffen 0 
Overig toxisch 2 
Overig brandbaar/ explosief 7 
Defensie inrichtingen 0 
Vuurwerkinrichtingen  1 
 
Rundvee 46.472 
Varkens 6.316 
Kippen 388.866 
Overig vee 11.983 (schapen) 

Bronnen: CBS en Professionele risicokaart (2017) 
 
Risico’s in beeld 

 
Bron: Professionele risicokaart (2017) 

                                                      
27 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
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In onderstaande tabel is voor de gemeente weergegeven welke specifieke incidenttypen relevant zijn 
in het kader van het risicoprofiel.  
 

Aanwezige risico’s 
Thema Incidenttype Parameter 

N
atuurlijke om

geving 

Overstroming vanuit zee Ligt niet binnen overstromingsgebied van relevante 
dijkring 

Overstroming door hoge rivierstanden Geen rivieren van formaat in aanwezig 
Vollopen polder/ dijkdoorbraak Enkele polders onder NAP gelegen 
Bos- heide-, veen en duinbrand 
 

Geen natuur aanwezig van meer dan 100 ha 
aaneengesloten 

Koude golf, sneeuw en ijzel Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Hitte golf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Storm en windhozen Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aanhoudend laaghangende mist Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Aardbeving Geen Mercalli zones van VI of hoger aanwezig 
Ongedierte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 
Ziektegolf Mogelijk, op basis van historische gegevens en 

prognoses in combinatie met landelijk karakter 

G
ebouw

de om
geving 

Grote brand in gebouw met verminderd 
zelfredzame personen 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is bedoeld voor 
verminderd zelfredzame personen 

Grote brand in gebouw met 
grootschalige publieksfunctie 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
gemeente, een gedeelte hiervan is geschikt voor 
grootschalige publieksfunctie 

Grote brand in bijzonder hoge 
gebouwen of ondergrondse bebouwing 

Geen hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 
aanwezig binnen gemeente 

Brand in dichte binnensteden Geen oude binnensteden aanwezig binnen gemeente 
Instorting door explosie Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

Instorting door gebreken constructie of 
fundering 

Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen de 
gemeente, waarvan een gedeelte bedoeld voor meer 
dan 500 personen 

T
echnologische om

geving 
Brandbaar/ explosief incident transport 
over de weg  

Vervoer over provinciale wegen en snelweg aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Brandbaar/ explosief transport over het 
water 

Niet relevant voor deze gemeente 

Brandbaar/ explosief incident transport 
over het spoor 

Geen vervoer over spoor door de regio (vindt slechts 
incidenteel plaats) 

Brandbaar/ explosief incident transport 
door buisleiding 

Hoge druk aardgasleidingen aanwezig 

Brandbaar/ explosief incident 
stationaire inrichting 

Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 

Toxisch incident transport over de weg Vervoer over provinciale wegen en snelweg aanwezig 
(inclusief plaatselijke bevoorrading) 

Toxisch incident transport over het 
water  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport over het 
spoor  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident transport door 
buisleiding  

Geen vervoer van toxische stoffen 

Toxisch incident stationaire inrichting  Meerdere inrichtingen aanwezig, zie objectgegevens 
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Incident A-objecten: (nabij) centrales + 
scheepvaart  

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident B-objecten: nucleaire 
faciliteiten + vervoer (grote) eenheden 
radioactief materiaal 

Incidenteel vervoer mogelijk 

Incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Niet relevant voor deze gemeente 

V
itale 

infrastructuur en 
voorzieningen 

Uitval vitale voorzieningen  
o.a. elektriciteit, of watervoorzieningen 

Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk 
binnen de gemeente 

V
erkeer en vervoer 

Incident bij start of landing op of om 
luchtvaartterrein 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident vliegtoestel bij vliegshow Niet relevant voor deze gemeente 
Incident waterrecreatie en pleziervaart Niet relevant voor deze gemeente 
Incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen) 

Niet relevant voor deze gemeente 

Incident op ruim water Niet relevant voor deze gemeente 
Grootschalig duikincident Niet relevant voor deze gemeente 
Incident wegverkeer Aantal provinciale wegen en snelweg aanwezig binnen 

gemeente, daarnaast veel vervoer door Wolvega 
Incident treinverkeer Intercity spoorlijn aanwezig 
Incident tunnels en ondergrondse 
stations 

Niet relevant voor deze gemeente 

G
ezondheid 

Besmettingsgevaar via contactmedia Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Feitelijke grootschalige besmetting 
(nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar vanuit het 
buitenland 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Besmettelijkheidgevaar in de eigen 
regio 

Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Dierziekten overdraagbaar op mens Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

Ziektegolf niet besmettelijke ziekte Mogelijk, op basis van historische gegevens en 
prognoses 

S
ociaal- 

m
aatschappelijk 

Paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten 
en demonstraties 

Aantal evenementen aanwezig binnen gemeente 

Rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Zeer geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
manifestaties 

Gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

Niet relevant voor deze gemeente 

Maatschappelijke onrust en buurtrellen Niet relevant voor deze gemeente 
Aanslag op vitale infrastructuur Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
Aanslag op plaatsen waar veel mensen 
bijeenkomen 

Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 

Gijzeling/ kaping Mogelijk, op basis landelijk ingegeven dreigingniveau 
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Definities  
 
Bijzonder hoge gebouwen  
Het gaat hier om gebouwen met 25 verdiepingen of meer. 
 
Brzo inrichtingen 
In Nederland vallen bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen onder het Besluit risico's 
zware ongevallen (Brzo). Brzo-bedrijven zijn de meest risicovolle bedrijven. De opgeslagen 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn bij Brzo-bedrijven groter dan bij andere bedrijven. Het gevaar 
ontstaat als met die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen iets misgaat. 
 
Incidenten A-objecten 
In Nederland gaat dit om de kerncentrales en de onderzoeksreactoren. Nabij Nederland gaat dit om 
de kerncentrales Doel, Emsland en Tihange. 
 
Incidenten B-objecten 
Hierbij gaat het in Nederland om objecten met radioactief materiaal, waarbij incidenten in principe 
alleen lokaal tot zeer plaatselijk gevolgen kunnen leiden. Deze groep wordt als volgt nader 
onderscheiden: 
� Vervoer van grote eenheden radioactief materiaal in verband met opwekking van (kern)energie; 

(overige) nucleaire faciliteiten van zogenoemde brandklasse i onder andere de verrijkingsfabriek 
te Almelo en enkele andere Pettense objecten; 

� Nucleaire faciliteiten van brandklasse ii, meest laboratoria; 
� Overig gebruik en vervoer van radioactieve materialen (meest medische en technische bronnen). 
 
Lijst incidenttypen 
Deze lijst van mogelijke incidenten (gaat om rampen en crisis) is opgenomen in de landelijke 
handreiking van het regionaal risicoprofiel. 
 
Kwetsbare objecten 
Kwetsbare objecten, zoals opgenomen op de professionele risicokaart. Het aantal kwetsbare objecten 
per gemeente kan verschillen van de aantallen die op de professionele risicokaart staan 
weergegeven. Dit heeft te maken met het feit dat enkele objecten (zoals loodsen en fabrieken) niet 
relevant zijn voor de incidenttypen in het risicoprofiel als kwetsbaar object.  
 
Opslag > 10 ton stoffen 
Dit zijn bedrijven die meer dan 10.000 kilo gevaarlijke stoffen hebben opgeslagen. 
 
Overig brandbaar/ explosief 
Bedrijven die niet als aparte categorie zijn benoemd, maar wel brandbare of explosieve effecten 
hebben buiten het object. Het gaat hier onder andere om bijvoorbeeld propaantanks en gaslocaties. 
 
Overig toxisch 
Bedrijven die niet als aparte categorie zijn benoemd, maar wel toxische effecten hebben buiten het 
object. Het gaat hier onder andere om kleine chlooropslagen bij zwembaden. 
 
Risicovolle objecten totaal 
Risicovolle inrichtingen, zoals opgenomen op de professionele risicokaart. Het risicoregister is de 
ondergrens van de inventarisatie.   
 
Veestapel 
De cijfers over veestapels binnen Friesland zijn afkomstig van het CBS. In de gemeentebeelden is 
een afgerond getal weergegeven in de tabellen. Het hobbymatig houden van vee is niet in de 
aantallen meegenomen. 
 
Vuurwerkinrichtingen 
Op de risicokaart staan de locaties waar meer dan 10.000 kilo vuurwerk ligt opgeslagen, wordt 
bewerkt of verkocht. Dat kan zowel consumenten- als professioneel vuurwerk zijn. De meeste 
verkooppunten van consumentenvuurwerk hebben minder voorraad en staan dus niet op de 
risicokaart.  


