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Betreft: Regionaal Risicoprofiel 2020 en Regionaal Beleidsplan 2021-2024 
 

 

Geacht college en gemeenteraad, 

 

Graag bieden wij u hierbij ons Regionaal Risicoprofiel 2020 en Regionaal Beleidsplan 2021-2024 
aan.  

 

Veiligheidsregio Flevoland, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en Regio Gooi en 
Vechtstreek werken samen bij de uitvoering van taken. Dat doen we, omdat we ervan overtuigd 
zijn dat we op die manier onze inwoners de beste kwaliteit kunnen bieden, tegen de laagste 

kosten.  Wij zijn trots op onze veiligheidsregio’s en de mensen die zich dag en nacht inzetten voor 
onze veiligheid.  

 

Beide plannen beschrijven hoe beide veiligheidsregio’s dit de komende jaren in samenwerking 
doen. 

 

Algemeen 

Op grond van artikel 14 Wet veiligheidsregio’s zijn de algemeen besturen verplicht om ten minste 
eenmaal per vier jaar een beleidsplan vast te stellen, waarbij het beleidsplan mede is gebaseerd op 
een vastgesteld risicoprofiel. Op beide vastgestelde ontwerpplannen is de afgelopen periode om 
reactie gevraagd aan deelnemende gemeenten, omliggende regio’s en crisispartners. Ook is met 

meerdere gemeenten inhoudelijk afgestemd, bijvoorbeeld via raadsinformatiebijeenkomsten. 

 

Tijdens het opstellen van het Regionaal Risicoprofiel en het beleidsplan zijn wij geconfronteerd met 
een ongekende situatie waar wij ook op dit moment nog middenin zitten. Voor zowel beide 
veiligheidsregio’s als de onderdelen van onze de regio’s is de COVID-19 crisis een periode van 

bijzondere extra inzet. Ook is het een periode waarvan de effecten en gevolgen nog niet geheel 
duidelijk zijn. De komende periode worden ervaringen vanuit COVID-19 vanzelfsprekend 
meegenomen in onze verdere ontwikkeling. 

 

Het Regionaal Risicoprofiel  

https://samen.vrfgv.nl/regionaal-risico-profiel-veiligheidsregios-flevoland-gooi-en-vechtstreek/   

 

De Veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben te maken met meerdere risico´s op 
het gebied van fysieke veiligheid. Gekeken naar de risico’s zijn er zowel overeenkomsten als 
verschillen tussen de beide veiligheidsregio’s. Het Regionaal Risicoprofiel 2020 omvat een overzicht 
van risicovolle situaties die tot een ramp of crisis kunnen leiden, met daarin de mogelijke gevolgen 
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verwerkt. Op basis van de huidige inzichten geeft het de mogelijke risico’s voor de komende jaren 

weer. 

Op basis van de reacties is besloten de volgende aanvullingen op te nemen in het Regionaal 
risicoprofiel: 

• Aandacht voor bijzondere objecten zoals het Media Park en Lelystad Airport;

• Versterking specifieke scenario’s zoals een ziektegolf;

• Adressering van overige lokale risico’s. Dit zijn bijvoorbeeld risico’s waar afzonderlijke
kolommen zich op voorbereiden.

De specifieke beantwoording van de vragen van uw gemeente kunt u vinden in de bijlage. 

Het gezamenlijk regionaal beleidsplan 2021-2024 

https://samen.vrfgv.nl/ontwerp-regionaal-beleidsplan-flevoland-gooi-en-vechtstreek/ 

Het beleidsplan schetst het voorgenomen beleid van de regio’s voor de komende vier jaar en met 
dit beleidsplan wordt de koers voor de toekomst beschreven. De risico’s uit het gezamenlijk 

Regionaal Risicoprofiel vormen een basis voor het beleidsplan. 

Omdat het veiligheidsdomein voortdurend verandert, moeten onze organisaties wendbaar zijn. 
Deze ontwikkeling wordt onder andere vormgegeven binnen ons gezamenlijke veiligheidsbureau. 
Daarom kent ook het beleidsplan een zogenaamde jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Qua vorm is 
gekeken naar een meer flexibele en eigentijdse opzet. Het plan is in de vorm van een dynamische 
digitale infographic vormgegeven. 

De volgende opgaven vormen de basis voor onze koers: 

• Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving

• Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartners voor veiligheid

• Wij zijn vakmensen, innovatief, professioneel en wendbaar

• Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.

De reacties hebben, samen met de reacties op het regionaal risicoprofiel geleid tot enkele 

aanpassingen in het ontwerpplan. Naast aandacht voor specifieke scenario’s (zoals boven genoemd 
en in het Regionaal Risicoprofiel opgenomen) wordt extra aandacht besteed aan het hoogwater en 
overstromingen. 

De specifieke beantwoording van de vragen van uw gemeente kunt u vinden in de bijlage. 

Het bewust opbouwen, ontwikkelen en actief beheren met u en (veiligheids-)partners is een 

onderdeel van onze werkwijze. Zo weten we welke vragen er leven en kunnen we daar (pro)actief 
op reageren. Ook de komende periode werken wij graag met u samen aan een veilige omgeving. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland, 

F.M. Weerwind C. Verdam

voorzitter secretaris

Bijlage: Nota van beantwoording

https://samen.vrfgv.nl/ontwerp-regionaal-beleidsplan-flevoland-gooi-en-vechtstreek/



