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Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

[de auteur geeft hier aan met welke afdelingen/medewerkers is 

afgestemd] 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

 

Conceptbesluit 

1. Kennis te nemen van de inhoud van de ontwerprapportage “Incidentrisicoprofiel Fryslân”. 

2. De ontwerprapportage “Incidentrisicoprofiel Fryslân” ter consultatie aan te bieden in de maanden 

juni – oktober 2020. 

 
Inleiding 

Veiligheidsregio’s zijn verplicht tot het inzichtelijk maken van de risico’s binnen hun werkgebied. Deze 

verplichting is vastgelegd middels artikel 15 (lid 2) van de Wet veiligheidsregio’s. Hierin is geregeld dat dit 

inzicht wordt verschaft door het opstellen van een zogenaamd regionaal risicoprofiel. Om ook inzicht te 

geven in de dagdagelijkse brandweerincidenten wordt het regionaal risicoprofiel aangevuld door het 

incident risicoprofiel zoals dat nu voorligt.  

 
Om inzicht te geven in de risico’s zijn alle brandweerincidenten in beeld gebracht tussen 2007 en 2018. 

Het huidige incidentrisicoprofiel stamt uit 2016 en is onderverdeeld in vier thema’s waar analyse op 

plaatsgevonden heeft:  

 

- Brand 

- Technische Hulpverlening (THV) 

- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) 

- Waterongevallen (WO) 

 

Het nu voorliggende risicoprofiel voorziet in een update van de gegevens van het vorige profiel en heeft 

een aantal thema’s zoals THV en IBGS verder uitgewerkt. Deze analyses zijn tevens toegevoegd aan het 

rapport. 
 
Het product 
Het product wordt gezien als ondersteunend product en is geen beleid op zichzelf. Doel van het 
incidentrisicoprofiel is om inzicht te bieden in de risico’s van branden en incidenten 
(brandweerincidenten). Het incidentrisicoprofiel vormt mede de basis waarop de andere producten binnen 
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het programma brandweerzorg 2.0 gebaseerd kunnen worden. 
 

Naast de data en de gegevens weergegeven in deze rapportage is er nog veel meer data beschikbaar in 

de GIS omgeving. De beschikbare data is breed te gebruiken binnen de organisatie. De rapportage is 

feitelijk een samenvatting van de analyse van alle beschikbare databestanden. 

 
Beoogd effect 

 Een vastgesteld incidentrisicoprofiel en de grote hoeveelheid bijhorende databestanden dat inzicht 
geeft in de risico’s op (brandweer gerelateerde) incidenten op gebiedsniveau in Friesland voor de vier 
4 taakvelden van de repressieve organisatie van Brandweer Fryslân.  

 Door de consultatieronde kunnen de gemeenten en de overige partners in één keer reageren.  

 
Argumenten 

1. Het nieuwe risicoprofiel biedt een up to date beeld op risico’s in Fryslân en levert daarmee een 

belangrijke bijdrage aan een efficiënte brandweerorganisatie waarbij goede keuzes gemaakt kunnen 

worden op basis van geanalyseerde risico’s.  

2. Het product draagt bij aan een verdere professionalisering van Brandweer Fryslân. Het product geeft 

inzicht en helpt om keuzes te kunnen maken of te onderbouwen. Het product is tevens een stap in de 

richting van “business intelligence”. 

3. Het product levert nieuwe en completere data sets op om gebruikt te worden in een GIS-omgeving. 

4. Het product levert nieuwe datasets op die gebruikt kunnen worden bij de advisering aan gemeenten 

op bijvoorbeeld brand- evenementen- en omgevingsveiligheid.  

5. Het product biedt de mogelijkheid om gebiedsgericht beleid/ keuzes te maken. Door de 

gebiedsbenadering is o.a. differentiatie in beleid mogelijk per gebied.   

6. Geeft input voor gemeentelijk veiligheidsbeleid. Bij het ontwikkelen van fysiek veiligheidsbeleid van 

de gemeente kan gebruik worden gemaakt van het product om bijvoorbeeld beleidskeuzes te 

onderbouwen. 

 
Kanttekeningen/risico’s 

n.v.t. 

 
Financiële consequenties 

1. Het risicoprofiel en de bijbehorende datasets en dashboards zijn budgetneutraal ontwikkeld. 

2. Er wordt geen rekening gehouden met mogelijke kosten van beleidsmatige keuzes die volgen in 

andere producten. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na instemming van de bestuurscommissie zal het rapport aan gemeenten worden gezonden voor 

zienswijze. Dit zal gebeuren aan elke gemeente binnen Fryslân en elke gemeente ontvangt hierbij een 

korte samenvatting van de (brand) risico’s binnen haar grondgebied. Daarnaast ontvangt elke gemeente 

het complete rapport als bijlage.  

 
Communicatie 

Consultatie 

Wij stellen voor om de wettelijke consultatieronde van het incidentrisicoprofiel (artikel 15, lid 3) te laten 

plaatsvinden in de maanden juni tot oktober. Hierdoor is het voor de gemeenteraden en onze partners 

inzichtelijk hoe er wordt omgegaan met de doorwerking van de risico’s. Zodra de consultatieronde start, 
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wordt met de gemeenten afgestemd of (raads)voorlichting wenselijk is.  

 

Dashboards  

Om het product en de opgeleverde informatie zo goed en breed mogelijk te ontsluiten wordt voorzien in 

een tweetal dashboards binnen de bestaande BI-omgeving van de VRF. Deze dashboards spitsen zich 

toe op de thema’s brandrisico en IBGS en geven per thema specifieke informatie. 

 

Voor het thema brand zal dat leiden tot het presenteren van het brandrisico per buurt vak met daaronder 

(wanneer de gebruiker verder inzoomt) gegevens over alle brandweerincidenten die te maken hebben 

met (gebouw)brand. 

 

Voor het thema IBGS geeft het dashboard inzicht in het IBGS risico per buurt vak en zal daaronder data 

beschikbaar komen over de gebruikte kwetsbare objecten en verschillende risicobronnen.  

 

Beide dashboards worden zo opgebouwd dat ze inzicht geven in de regionale risico’s als ook in beelden 

die op gemeenten specifiek van toepassing zijn.  

 

 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


