Samenhang planfiguren
In Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd dat het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor een aantal
verplichte plannen. In onderstaand kader wordt de samenhang tussen deze plannen inzichtelijk gemaakt. Ook
wordt uitgelegd hoe de gemeenteraden hier invloed op kunnen uitoefenen.

Welke planfiguren zijn er?

Het regionaal risicoprofiel is een beschrijving van de in de regio Zuidoost-Brabant aanwezige risico’s, inclusief
relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Ook bevat het risicoprofiel een analyse waarin de weging en
inschatting van de gevolgen van deze risico’s zijn opgenomen. Het regionaal risicoprofiel richt zich op ramp- en
crisistypen. Het brandrisicoprofiel beschrijft welke specifieke brandrisico’s er zijn en welke risico’s het zwaarst
wegen.
In het regionaal beleidsplan wordt het beleid vastgesteld ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. In
wetgeving is vastgelegd dat het beleidsplan onder meer een oefenbeleidsplan en een dekkingsplan moet
bevatten. Het oefenbeleidsplan vormt de basis voor het trainen en oefenen van de verschillende hulpdiensten. In
het dekkingsplan zijn de voor de brandweer geldende opkomsttijden opgenomen en wordt beschreven met
welke voorzieningen en maatregelen de brandweer aan die opkomsttijden gaat voldoen.
Het regionaal crisisplan is een beschrijving van de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en
bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Hoe zijn deze planfiguren met elkaar verbonden?
Het regionaal risicoprofiel omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten
die zich daardoor kunnen voordoen. Met behulp van een capaciteiteninventarisatie wordt vervolgens een
antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de regio Zuidoost-Brabant hierop is voorbereid. Door deze
inventarisatie wordt het mogelijk om een keuze te maken in de risico’s die prioriteit krijgen. Zo’n prioritair risico
krijgt dan extra aandacht in de beleidsperiode; aan de hand van een beïnvloedingsanalyse wordt bekeken welke
mogelijkheden er zijn om het risico zelf of de impact van een daadwerkelijk incident te beïnvloeden. De gemaakte
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keuzes worden uiteindelijk ingebracht in de beleidscyclus van de veiligheidsregio (1 pijl in afbeelding).
Het brandrisicoprofiel beschrijft welke soorten branden zich kunnen voordoen en hoe vaak dat ook
daadwerkelijk het geval is. Dit profiel helpt om een passende inrichting van brandweerzorg te bepalen.
Ook het regionaal beleidsplan kan keuzes bevatten die van invloed zijn op de inrichting van de
brandweerorganisatie. De operationele prestaties van de brandweer worden uiteindelijk geconcretiseerd in het
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dekkingsplan (2 pijl). Daar waar er op voorhand overschrijding van de normtijd verwacht wordt, moeten
flankerende beleidsmaatregelen worden bepaald.
De relatie tussen het regionaal beleidsplan en het gemeentelijke integrale veiligheidsbeleid wordt
geconcretiseerd door thema’s uit het beleidsplan van de veiligheidsregio op te nemen in het gemeentelijke beleid
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en omgekeerd (3 pijl). Om die reden wordt bij de totstandkoming van het beleidsplan samengewerkt met
(vertegenwoordigers) van de integrale veiligheidscoördinatoren van de gemeenten.
Het regionaal crisisplan beschrijft de wijze waarop de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio
Zuidoost-Brabant is georganiseerd. Het regionaal beleidsplan kan strategische keuzes bevatten die van invloed
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zijn op de inrichting van deze organisatie (4 pijl). Ook moet het crisisplan in lijn zijn met de risico’s die in de regio
Zuidoost-Brabant aanwezig zijn (zoals vastgelegd in het regionaal risicoprofiel). Samenwerking met
ketenpartners is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Welke invloed heeft de gemeenteraad?
De veiligheidsregio is als verlengd lokaal bestuur ingesteld om taken uit te voeren namens en voor de
gemeenten. Omdat het risicoprofiel de basis vormt voor het beleidsplan, is het door de wetgever nadrukkelijk als
een instrument gepositioneerd om de gemeenteraden invloed te geven op het beleid van de veiligheidsregio. Het
risicoprofiel moet daarom door het bestuur van de veiligheidsregio worden besproken met alle deelnemende
gemeenteraden. De raden moeten in het conceptrisicoprofiel kunnen zien welke risico’s voor hun gemeente
relevant zijn. De raden kunnen het concept vervolgens aanvullen met eigen onderkende risico’s. Daarnaast
kunnen ze lokale beleidsprioriteiten en veiligheidsthema’s naar voren brengen. Deze afstemming met de
gemeenteraden verloopt via de Colleges van B&W.
Voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester met de gemeenteraad
over het ontwerpbeleidsplan. Het oefenbeleidsplan en het dekkingsplan zijn wettelijk gezien onderdeel van het
beleidsplan en moeten daarom ook met de gemeenteraad worden besproken.

Meer weten?
In de Brochure Wet veiligheidsregio’s vind u meer algemene info over Wet veiligheidsregio’s en de genoemde
planfiguren. Deze brochure is te downloaden via http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/Brochure-wetveiligheidsregio-s-november2013.pdf.

