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Aan
Aan de Burgemeesters van:
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Geachte Burgemeester,
Hierbij bieden wij u het concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018
aan, dat de bestuurscommissie openbare veiligheid op 29 september in concept
heeft vastgesteld. Met het voorleggen van het beleidsplan in deze conceptfase wil
de VRK de gemeenteraden expliciet betrekken bij de vorming van dit plan.
De inbreng van de gemeenteraden is wettelijk als volgt geregeld 1:
“Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van
een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het
ontwerpbeleidsplan.”
In deze brief zetten wij enkele punten uiteen over de inhoud en totstandkoming van
het plan.
Strategische uitgangspunten van het Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018
Bij het opstellen van het beleidsplan zijn de volgende vier strategische
uitgangspunten leidend geweest.
1. Bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht
De regio Kennemerland wil de (zelf)redzaamheid en veerkracht van haar inwoners
en aanwezige bedrijven versterken. Dit doet zij door burgers en bedrijven te
informeren over landelijke- en (boven)regionale risico’s en duidelijk te maken wat
burgers en bedrijven zelf kunnen doen tijdens een crisis of ramp.

2.
Professionalisering van de crisisorganisatie
Professionaliseren betekent investeren in een professionele crisisorganisatie die in
staat is flexibel te opereren in geval van alle mogelijke rampen en crises. Dit vereist
in de eerste plaats dat de regionale hulverleningsdiensten en betrokken partners hun
eigen crisisprocessen op orde hebben en effectief samenwerken.
3.

Versterken van samenwerking

1 Wet veiligheidsregio’s art. 14 2A.
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Risico’s houden zich niet aan regiogrenzen. Het rapport “Eenheid in
verscheidenheid”2 dringt aan op verbetering op het gebied van bovenregionale
samenwerking en de aansluiting tussen Rijk en veiligheidsregio’s. VRK werkt hier
al jaren aan, maar ziet nog steeds kansen de samenwerking met diverse partijen
verder uit te bouwen (overheidsdiensten, burgers en bedrijven). De samenwerking
met de beheerders van vitale infrastructuur staat reeds op de agenda en zal worden
versterkt.
4.
Bevorderen van informatie-uitwisseling en innovatie
De VRK wil partners bij elkaar brengen en op zoek gaan naar effectieve en
efficiënte oplossingen voor kennis- en informatievraagstukken op het terrein van
publieke veiligheid. Aanwezige (vak)kennis en informatie dient meer te worden
uitgewisseld met partners en (buur)regio’s.
De inbreng van de raad in dit beleidsplan
Het concept-beleidsplan is mede gebaseerd op het Regionaal Risicoprofiel. Dit
risicoprofiel geeft de prioritering in de geïnventariseerde risico’s aan. Voor het
opstellen van het Beleidsplan Crisisbeheersing 2015 – 2018 is gebruik gemaakt van
het in 2012 geactualiseerde en vastgestelde risicoprofiel. In het voorjaar van 2012
hebben de gemeenteraden in de regio hun zienswijze op dit profiel gegeven. Hoe
deze inbreng een plek heeft gekregen in het huidige of toekomstige beleid van VRK
is opgenomen in bijlage 2.
Het Beleidsplan Crisisbeheersing in relatie tot andere plannen
Het Beleidsplan is een multidisciplinair product en wordt uitgewerkt in andere
documenten zoals het regionaal crisisplan, de organisatie- en werkplannen van de
brandweer, GHOR/GGD, Politie, KMar en gemeenten (Bevolkingszorg) en overige
partners.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het lokaal integraal
veiligheidsbeleid. Een deel van het beleidsplan Crisisbeheersing heeft overlap met
dit beleid, op het gebied van fysieke veiligheid. Thema’s hierin zijn brandveiligheid
gebouwen, risico’s gevaarlijke stoffen/externe veiligheid, risico’s natuurrampen en
risico’s infectieziekten.
Ambitieniveau en randvoorwaarden
In de visie van de VRK is het volgende opgenomen:
‘De VRK wil fungeren en acteren als een hoeder van veiligheid en gezondheid van
de bevolking tegen de laagst mogelijke kosten.
Om dat geloofwaardig te doen is een minimumvereiste dat de VRK haar wettelijke
taken naar behoren uitvoert, dat de vakbekwaamheid van de medewerkers op hoog
niveau is en dat de organisatie beschikt over de meest recente kennis.’

2 Dit rapport bevat de uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s
door de commissie Hoekstra.
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Crisisbeheersing gaat echter veel verder dan de VRK als organisatie. De VRK
functioneert als platform voor veel partners in de rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Het concept-beleidsplan is een product van en voor al deze
partners. De resultaten in het beleidsplan kunnen dan ook alleen gerealiseerd
worden wanneer alle betrokken partijen zich committeren aan de inhoud van het
beleidsplan.
Het bestuur van de VRK spreekt de verwachting uit dat de resultaten in de komende
beleidsperiode geëffectueerd worden. Wanneer landelijke en/of regionale
ontwikkelingen wijzigingen in doelstellingen, prioritering en/of resultaten tot
gevolg hebben, zal het bestuur van de VRK deze consequenties bezien.
Financiën
De VRK wordt gefinancierd uit bijdragen door de gemeenten en op basis van het
Besluit Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen (BDUR) van het Rijk.
Uitgangspunt is dat de kosten van de voorbereiding op rampenbestrijding en
crisisbeheersing voor eigen rekening komt van iedere betrokken partner. Voor wat
betreft de organisatieonderdelen van de VRK vindt de financiële vertaling van de
doelstellingen zijn uitwerking in de (meerjaren) beleidsplannen, jaarplannen en
operationele plannen. Deze uitgaven zullen moeten vallen binnen de financiële
kaders van de VRK (programma multidisciplinaire samenwerking).
Voorstel voor raadsvoordracht
Om in de regio de consultatie over het concept beleidsplan op eenduidige wijze te
laten plaatsvinden doet het bestuur van de VRK het voorstel de consultatieronde
collectief vorm te geven middels een gezamenlijke bijeenkomst van burgemeesters
en raden in november 2014. U wordt hierover apart geïnformeerd.
Vaststelling Beleidsplan na consultatie
Na deze consultatieronde stelt het VRK-bestuur het Regionaal Beleidsplan
Crisisbeheersing 2015-2018 definitief vast.
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Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland,
Namens deze,
de secretaris,

ing. A.F.M. Schippers MPA

Bijlage 1:
Bijlage 2:

Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018, V2.0
Inbreng van de raden in het beleid van VRK

