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          Openbaar 

          Niet openbaar 

 

Datum vergadering: 
 

Algemeen bestuur: 12 december 2019  

Onderwerp: 
 

In 2020 dient Veiligheidsregio Groningen haar 
Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan 
en Regionaal Crisisplan te actualiseren conform 
de Wet veiligheidsregio’s. Het voorliggende 
concept veiligheidsplan Veiligheidsregio 
Groningen 2020-2024 - Regionaal Risicoprofiel, 
Regionaal Beleidsplan, Regionaal Crisisplan 
omvat deze drie plannen in één integraal 
document. 
 

Agendapunt: 
 

(niet invullen) 

Naam Steller: 
 

Wilma Mansveld 

Afdeling: 
 

Directie 

 

 

 

 

Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 
 
het concept Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan (in samenhang  
Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 genoemd) vast te stellen en deze ter 
consultatie te verzenden aan de gemeenteraden in de Veiligheidsregio Groningen. 
 

X 



Relatie tot eerdere besluitvorming 
 

- Het Algemeen Bestuur heeft op 18 juli 2019 de huidige versies van het Regionaal Risicoprofiel, 
Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan met nog een jaar vastgesteld/verlengd.  

- Het Dagelijks Bestuur heeft op 21 november 2019 besloten het concept veiligheidsplan ter 
voorlopige vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van 12 december 2019.  

 

Doel / wat willen we bereiken 
 
Met het veiligheidsplan worden de drie regionale plannen (Regionaal Risicoprofiel, Regionaal 
Beleidsplan en Regionaal Crisisplan) in samenhang aangeboden.  
 

Verhouding met ander beleid 
 
In 2018 is de meerjarenkoers Grip op risico’s van Veiligheidsregio Groningen (VRG) vastgesteld. Deze 
geeft inhoudelijk richting voor het veiligheidsplan van VRG.  
 

Wettelijk kader 
 
Conform de Wet veiligheidsregio’s dient de veiligheidsregio eens per vier jaar haar regionale plannen 
te actualiseren. Dit betreft het Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan. 
Voor VRG betekent dit dat de plannen in 2020 moeten worden vastgesteld.  Met het veiligheidsplan 
worden de drie regionale plannen (Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal 
Crisisplan) in samenhang aangeboden.  
 
Het veiligheidsplan geeft antwoord op de vragen: 

- Wat is er aan de hand en hoe kwalificeren wij dat? Het Regionaal Risicoprofiel (art. 15 Wvr) en 
geeft antwoord op deze vragen door middel van onder meer een overzicht van risicovolle 
situaties.  

- Wie moeten daar wat aan doen en wie moeten we daarover informeren? Het Regionaal 
Beleidsplan (art. 14 Wvr) is gebaseerd op het risicoprofiel en geeft antwoord op deze vragen. 
In de komende beleidsperiode zetten we in op drie ambities: verbreding van het risicoprofiel, 
inzetten op samenwerking in een breder netwerk en flexibel en proactief optreden.  

- Hoe doen wij dat en waarmee? Het Regionaal Crisisplan (art. 16 Wvr) geeft antwoord op deze 
vragen. Het crisisplan beschrijft de inrichting van de crisisorganisatie.  

 
De operationalisering van de drie onderdelen van het veiligheidsplan wordt vormgegeven in de 
implementatieplannen en in de uitvoeringsregeling behorend bij het crisisplan. Deze volgen nog in 
2020 nadat het veiligheidsplan definitief is vastgesteld (planning: 3 juli 2020). De uitvoeringsregeling 
crisisplan wordt ter vaststelling in 2020 aangeboden aan het bestuur.  
 
In 2020 wordt het dekkingsplan van VRG geactualiseerd, waarvan bluswatervoorziening een 
belangrijk onderdeel is. Dit dekkingsplan wordt separaat aan het Algemeen Bestuur VRG aangeboden 
en zal na vaststelling conform art. 14:f Wet veiligheidsregio’s onderdeel gaan uitmaken van het 
voorliggende veiligheidsplan. 
 

Financiële gevolgen / dekking 
 

- De sterk veranderende omgeving vraagt om andere antwoorden van VRG dan voorheen. 
Gebaseerd op het Regionaal Risicoprofiel beschrijven we in het Regionaal Beleidsplan hoe we 
om willen gaan met deze omgeving. Dit kan gevolgen hebben voor onze organisatie. Wij zijn 



ons bewust van de ingrijpende wijziging in de financiële situatie van gemeenten. We kijken 
nadrukkelijk naar de noodzaak van de taken die we uitvoeren en hanteren hierbij als 
uitgangspunt de begroting. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt in eerste aanleg gekeken of het 
mogelijk is om bestaande werkzaamheden anders uit te voeren. Indien nieuwe 
ontwikkelingen desondanks toch vragen om een uitzetting van de begroting, worden de 
begrotingsconsequenties altijd aan het bestuur voorgelegd. 

- Bij het opstellen van de uitvoeringsregeling behorende bij het Crisisplan en bij het opstellen 
van de implementatieplannen, worden de financiële consequenties uitgewerkt.  

 

Personele consequenties / advies of instemming ondernemingsraad benodigd? 
 

- Idem aan financiële gevolgen / dekking. 
 

Communicatie 
 
Intern 

- Betrokkenen worden geïnformeerd per mail, nieuwsbrief en VRG-net.  
 
Extern 

- De externe communicatie wordt voorbereid ten behoeve van de rondes langs de Groningse 
gemeenteraden in de eerste maanden van 2020. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
en de gemeenteraden zijn openbaar. Aanvullend hierbij komt een communicatieplan(ning) 
met daarin monitoring, de berichtgeving op onze (online) kanalen, afspraken rondom 
woordvoering, woordvoeringslijnen en Q&A’s. 

  

Risico’s n.v.t. 
 

Uitvoering  - Het concept risicoprofiel wordt voor overleg aangeboden aan 
de gemeenteraden. Het Algemeen Bestuur van de 
veiligheidsregio stelt het risicoprofiel hierna vast.  

- Het concept beleidsplan wordt besproken in gemeenten in 
overleg tussen de burgemeester en de gemeenteraad. Hierna 
volgt vaststelling van het beleidsplan in het Algemeen Bestuur.  

- Het concept crisisplan wordt uiteindelijk in samenhang met het 
risicoprofiel en het beleidsplan door het Algemeen Bestuur 
vastgesteld en aangeboden aan de gemeenten.  

 

Betrokken partijen / 
samenwerkingspartners 

- Voor de vaststelling van het risicoprofiel nodigt het Algemeen 
Bestuur van de veiligheidsregio in ieder geval onderstaande 
partijen uit hun zienswijze kenbaar te maken: 

o De door de korpschef daartoe aangewezen ambtenaren 
van politie; 

o De hoofdofficier van justitie; 
o De besturen van de betrokken waterschappen; 
o De door Onze andere Ministers daartoe aangewezen 

functionarissen. 
- Het Algemeen Bestuur stemt het beleidsplan af met de 

beleidsplannen van de aangrenzende veiligheidsregio’s, van de 
betrokken waterschappen en van de betrokken regionale 
eenheid van de politie. 



 

- Het crisisplan wordt in ieder geval afgestemd met de 
crisisplannen die zijn vastgesteld voor het gebied van 
aangrenzende veiligheidsregio’s in het Directeurenoverleg 3-
Noord, en van aangrenzende staten (Duitsland).  

- Het concept veiligheidsplan wordt tevens aangeboden aan de 
provincie - commissaris van de Koning – om haar zienswijze 
kenbaar te maken, aangezien zij beheerder is van (vitale) 
infrastructuur.  

- Het concept veiligheidsplan wordt aangeboden ter bespreking 
in de Regiegroep Crisisbeheersing en in het Directieberaad 
Crisisbeheersing. 

- Het definitieve veiligheidsplan wordt ter informatie 
aangeboden aan de Regiegroep Crisisbeheersing en aan het 
Directieberaad Crisisbeheersing. 

 

Bijlagen 1. Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 - 
Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal 
Crisisplan 

2. Aanbiedingsbrief gemeenteraden 
 


