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Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

 

Crisisbeheersing (incl. GHOR), Brandweer en diverse 
samenwerkingspartners 

OR/GO Kies een item. 

 

Conceptbesluit 

 

1. Kennis te nemen van de inhoud van de 
ontwerprapportages Regionaal Risicoprofiel 
Veiligheidsregio Fryslân;  

2. Het aanbieden van het ontwerp Regionaal Risicoprofiel 
voor het overleg met de gemeenteraad (voorafgaand aan 
de vaststelling) gelijktijdig te laten plaatsvinden met het 
aanbieden van het ontwerp Beleidsplan Veiligheid. Dit is 
beoogd voor de maanden september t/m november 2022;  

3. De ontwerprapportage Regionaal Risicoprofiel gebruiken 
voor het in het beleidsplan Veiligheid 2023- 2026 op te 
nemen beleid;  

4. Definitieve besluitvorming te laten plaatsvinden in het 
Algemeen Bestuur van 15 december 2022. 

Inleiding 

 

Wat is een risicoprofiel?  
Het Regionaal Risicoprofiel bestaat uit een inventarisatie en 
analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief 
relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Bij de totstandkoming 
van het Risicoprofiel voor veiligheidsregio Fryslân (VRF) is de 
methodiek van de landelijke handreiking Regionaal Risicoprofiel 
gebuikt. 
 
Op basis van de risico’s in het Risicoprofiel kan het bestuur van de 
Veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de 



 
 

ambities voor de risico- en crisisbeheersing en de inspanningen van 
gemeenten, samenwerkingspartners en veiligheidsregio op elkaar 
afstemmen.  
 
Wijzigingen t.o.v. vorige Regionaal Risicoprofiel VRF  
Uit de expertsessies met partners en de consultaties bij o.a. de 
Friese gemeenten is gebleken dat drie ontwikkelingen nu en in de 
toekomst van invloed zijn op het risicobeeld:  
 
Cyber  
De verwevenheid tussen de fysieke leefomgeving en de digitale 
wereld neemt elk jaar verder toe. Van telecommunicatie, betalen, 
verkeer en vervoer, vitale infrastructuur tot elementen in de eigen 
woning als een slimme cv, tv of koelkast; alles staat met alles in 
verbinding.  
De laatste jaren hebben aangetoond dat het per organisatie 
verschilt hoe goed deze zijn voorbereid op dergelijke scenario’s, en 
dat meerdere (grote) partijen voor langere tijd niet hebben kunnen 
werken volgens hun reguliere processen. Dit alles maakt het belang 
van de digitale veiligheid van overheid, instelling en burger de 
komende jaren alleen maar groter.    
 
Polarisatie van de samenleving  
Het hebben van een eigen mening is een groot goed. Dit is ook met 
reden geborgd in onze Grondwet als het gaat om de vrijheid van 
meningsuiting (art. 7) en het recht op betogen en demonstreren 
(art. 9). De afgelopen jaren valt te zien dat mensen, mede door de 
komst van sociale media, steeds sneller een eigen mening vormen 
en het niet altijd eens zijn met beslissingen vanuit de overheid of 
andere instanties.  
 
Klimaatverandering  
Het klimaat ontwikkelt en verandert continu. In onze regio komt 
extreem weer steeds vaker voor, met bijvoorbeeld grote 
hoeveelheden neerslag en wateroverlast als gevolg. De laatste 
jaren hebben laten zien dat de verandering van het klimaat een 
steeds nadrukkelijkere druk legt op de hulpdiensten door grote 
stormen in de zomer en wateroverlast door hevige regenbuien. 
Daarnaast speelt ook het fenomeen droogte steeds meer, wat 
invloed heeft op hittegolven en natuurbranden binnen de regio.  
 
Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in deze actualisatie van het 
Regionaal Risicoprofiel VRF.  
 
De volledige inventarisatie en analyse hebben geleid tot dertig 
scenario’s. Ten opzichte van het vorige risicoprofiel hebben er een 
aantal veranderingen plaatsgevonden. De nieuw toegevoegde 
scenario’s zijn:  

- Incident wegverkeer 
- Vervuiling Waddenzee (voorheen: olievervuiling 

Waddenzee)  
- Incident vliegtuig (voorheen: incident vliegshow)  
- Rellen (voorheen: voetbalrellen) 

 
Enkele scenario’s zijn wat betreft de waarschijnlijkheid hoger 
ingeschaald, dit betreffen de scenario’s: uitval spraak- en 
datacommunicatie(cyber), brand in kwetsbare objecten en aanslag. 
Voor alle drie scenario’s geldt dat deze van ‘mogelijk’ naar 



 
 

‘waarschijnlijk zijn gegaan in het risicodiagram.  
 
Publiekswebsite risicoprofiel  
Het Regionaal Risicoprofiel krijgt in een toegankelijke vorm een 
plek op de website van Veiligheidsregio Fryslân. Op een kaart van 
Fryslân worden alle risico’s die voor Fryslân relevant zijn 
weergegeven. Vervolgens is over elk risico aanvullende informatie 
te lezen, waarbij ook wordt verwezen naar informatie over wat 
mensen zelf moeten doen als dit betreffende risico zich 
daadwerkelijk voordoet. Op de website wordt ook per gemeente 
aangegeven welke risico’s relevant zijn.  
 
Enquête onder inwoners  
De VRF werkt samen met inwoners aan een gezond en veilig 
Fryslân. Uniek voor dit risicoprofiel is de samenwerking met het 
VRF-inwonerspanel. Het VRF-inwonerspanel is namelijk gevraagd 
hoe zij denken over de risico’s in hun omgeving. 180 Friezen deden 
mee aan het onderzoek en hebben een enquête ingevuld. De 
uitkomsten worden gebruikt bij het verbeteren van de communicatie 
over de risico’s en/of voorkomen daarvan en bij het verbeteren van 
de daaraan gekoppelde handelingsperspectieven. 
 

Beoogd effect 

 

Het Regionaal Risicoprofiel geeft inzicht in de aanwezige risico’s. 
Zowel in Fryslân als in de omliggende gebieden. Met het Regionaal 
Risicoprofiel kunnen de veiligheidsbesturen strategische besluiten 
nemen over het gezamenlijke beleid van de Veiligheidsregio en 
haar partners om risico’s te verminderen en beter voorbereid te zijn 
op rampen en crises. 
 

Argumenten 

 

1.1 Conform de Wet veiligheidsregio’s (art. 15) dient het bestuur ten 
minste eenmaal in de vier jaar een regionaal risicoprofiel vast te 
stellen.  
En daarom ligt de ontwerprapportage Regionaal Risicoprofiel 
Veiligheidsregio Fryslân voor. Voorafgaand aan de 
Bestuurscommissie Veiligheid hebben de leden van het Overleg 
Crisisbeheersing en de Directie Crisisbeheersing zich 
gecommitteerd aan de inhoud.  
 
1.2 Het regionaal risicoprofiel geeft inzicht in de aanwezige risico’s 
zowel in de eigen regio als in de omliggende gebieden.  
Hiermee kan de VRF strategische besluiten nemen over het 
gezamenlijke beleid van de veiligheidsregio en haar partners om 
risico's te verminderen en beter voorbereid te zijn op rampen en 
crises.  
 
1.3 Het regionaal risicoprofiel is tot stand gekomen via een breed 
traject.  
Bij de herziening zijn meerdere partners betrokken, zowel 
overheden als niet overheden. Er zijn vijf expertbijeenkomsten 
georganiseerd:  
- Natuurlijke/gebouwde/technologische omgeving 
- Sociaal maatschappelijk 
- Gezondheid 
- Verkeer, vervoer en luchtvaart 
- Water en nutsvoorzieningen (i.s.m. Wave project hoogwater en 
evacuatie.) 
 
Met een schriftelijke consultatieronde is input opgehaald. Het 



 
 

samenwerken aan de totstandkoming van het regionaal risicoprofiel 
maakt dat het een breed gedragen product is en dat iedereen 
hiermee uit de voeten kan.  
 
2.1 Het bestuur van de Veiligheidsregio kan het risicoprofiel pas 
vaststellen na overleg met de raden van de deelnemende 
gemeenten en na zienswijze van directe samenwerkingspartners. 
Het aanbieden van het risicoprofiel aan de gemeenteraden en 
partners is gepland in de periode september t/m november 2022.  
 
2.2 Door het ontwerp Regionaal Risicoprofiel gelijktijdig aan te 
bieden met het ontwerp Beleidsplan Veiligheid voor het overleg met 
de gemeenteraad kunnen de gemeenten in één keer reageren.  
 
3.1 In de Wet veiligheidsregio’s is aangegeven dat het beleidsplan 
mede is gebaseerd op een door het bestuur van de Veiligheidsregio 
vastgesteld regionaal risicoprofiel.  
Gemeenteraden kunnen hun wensen kenbaar maken omtrent het in 
het beleidsplan op te nemen beleid. En ook partners kunnen hun 
zienswijze kenbaar maken. In het proces om te komen tot een 
nieuw beleidsplan zal het regionaal risicoprofiel een rol krijgen.  
 
4.1 De VRF beschikt over een actueel regionaal risicoprofiel  
Na bestuurlijke vaststelling beschikt de VRF over een actueel 
regionaal risicoprofiel. 

Kanttekeningen/risico’s 

 

N.v.t. 

Financiële consequenties 

 

Geen financiële consequenties.  
Het risicoprofiel is een feitelijke weergave van de risico’s die in de 
Veiligheidsregio Fryslân aan de orde zijn. Het brengt alleen de 
risico’s in beeld en trekt hier conclusies uit voor wat betreft 
mogelijke gevolgen. De keuzes voor te voeren beleid, worden 
uiteindelijk in het beleidsplan vastgelegd. 

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Eind januari begin februari worden raadsbijeenkomsten 
georganiseerd om input op te halen voor het beleidsplan.  
 
Door de consultatieronde medio september t/m november 2022 te 
koppelen die van het beleidsplan kunnen de gemeenteraden en 
overige partners in één keer reageren.  
 
Door de combinatie wordt het voor de gemeenteraden en onze 
partners beter inzichtelijk hoe er wordt omgegaan met de 
doorwerking van de risico’s. 

Communicatie 

 

1. Uitkomsten van de enquête onder inwoners wordt dmv een 
nieuwsbericht op de website van de VRF geplaatst.  
2. Het Risicoprofiel krijgt in een toegankelijke vorm een plek op de 
website van VRF. 

Besluit  

Paraaf secretaris 
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