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1. Voorstel 

• Kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 met het 

advies om geen zienswijze in te dienen. 

 

• Kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 en geen 

zienswijze in te dienen. 

 

 

2. Inleiding 

De Veiligheidsregio Groningen heeft conform de Wet veiligheidsregio’s in 2020 het Regionaal 

Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan vast te stellen. Het Algemeen Bestuur 

VRG heeft er voor gekozen om deze drie wettelijke plannen in onderlinge samenhang op te stellen. 

De reden hiervoor is dat de drie deelplannen onderling sterk met elkaar verweven zijn. 

Dit document wordt het “Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020 – 2024 (Regionaal 

Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan)” genoemd. 

Ten aanzien van de onderdelen Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan heeft de gemeente 

een positie. Het Regionaal Crisisplan is in feite een intern document van de Veiligheidsregio. Ten 

aanzien van dit document heeft de gemeente daarom geen positie.  

Het Algemeen Bestuur heeft op 12 december 2019 het concept van de planvorming vastgesteld, 

waarna deze voor zover wettelijk voorgeschreven nu voor consultatie is voorgelegd aan de 

gemeenten.   



   

 Pagina: 2 van 4 

 Datum: 14 februari 2020 

 Zaak: 2020-004100 

 

 

Op 11 maart 2020 heeft de Veiligheidsregio Groningen in het voormalige gemeentehuis in 

Slochteren een informatie bijeenkomt gehouden voor raadsleden. Tijdens die bijeenkomst is een 

toelichting gegeven op het Veiligheidsplan VRG 2020 – 2024. 

3. Publiekssamenvatting 

In 2018 is de meerjarenkoers Grip op risico’s van de VRG vastgesteld. Deze koers geeft inhoudelijk 

richting aan het beleid van de VRG. Het veiligheidsplan beschrijft dit beleid van de veiligheidsregio 

voor de komende vier jaar. VRG beweegt mee met de veranderingen die op ons afkomen. 

Veranderingen die mogelijk een risico vormen voor het gezonde en veilige bestaan in de regio 

Groningen. VRG zet zich in om incidenten, rampen en crises en ook om mogelijke gevolgen daarvan 

te voorkomen, beperken, beheersen en te herstellen. VRG biedt kennis en expertise, de ervaring en 

de samenwerking met haar partners die nodig is om verantwoord met de risico’s om te gaan. Dat 

doet de VRG vanuit haar eigen rol, in nauwe samenwerking met de gemeente(n) en met andere 

partijen om risico’s op tijd te signaleren en proactief te kunnen acteren. 

Het Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020 - 2024 geeft antwoord op de volgende vragen: 

- Wat is er aan de hand en hoe kwalificeren wij dat? Het Regionaal Risicoprofiel geeft 

antwoord op deze vragen door middel van onder meer een overzicht van risicovolle 

situaties. 

- Wie moeten daar wat aan doen en wie moet daarover worden geïnformeerd? Het Regionaal 

Beleidsplan is gebaseerd op het risicoprofiel en geeft antwoord op deze vragen. In de 

komende beleidsperiode wordt ingezet op drie ambities: verbreding van het risicoprofiel, 

inzetten op samenwerking in een breder netwerk en flexibel en proactief optreden. 

- Hoe wordt dat gedaan en waarmee? Het Regionaal Crisisplan geeft antwoord op deze 

vragen. Het crisisplan beschrijft de inrichting van de crisisorganisatie. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Conform artikel 15 van de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) stelt het bestuur van de Veiligheidsregio het 

risicoplan vast na overleg met de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens 

verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. 

Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende en controlerende rol. Het college 

adviseert uw raad om in te stemmen met het risicoprofiel en geen zienswijzen in dienen. Conform 

artikel 14 Wvr overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio 

met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. Wij adviseren uw om kennis te nemen van het 

risicoprofiel en het ontwerpbeleidsplan en geen zienswijzen in dienen. 

5. Beoogd effect 

Kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan van de Veiligheidsregio 

Groningen en de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden om zijn zienswijze in te dienen op het 

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Groningen 2020-2024. 

6. Historische context 

In 2018 is de meerjarenkoers Grip op risico’s van de VRG vastgesteld. Deze koers geeft inhoudelijk 
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richting aan het beleid van de VRG. Het veiligheidsplan beschrijft dit beleid van de veiligheidsregio 

voor de komende vier jaar. VRG beweegt mee met de veranderingen die op ons afkomen. 

Veranderingen die mogelijk een risico vormen voor het gezonde en veilige bestaan in de regio 

Groningen. VRG zet zich in om incidenten, rampen en crises en ook om mogelijke gevolgen daarvan 

te voorkomen, beperken, beheersen en te herstellen. VRG biedt kennis en expertise, de ervaring en 

de samenwerking met haar partners die nodig is om verantwoord met de risico’s om te gaan. Dat 

doet de VRG vanuit haar eigen rol, in nauwe samenwerking met de gemeente(n) en met andere 

partijen om risico’s op tijd te signaleren en proactief te kunnen acteren. 

7. Argumenten 

• Alle voor de gemeente Midden-Groningen relevante risico’s zijn in het Regionale Risicoplan 

Veiligheidsregio Groningen geadresseerd en beschreven. 

 

• Artikel 14 Wvr schrijft voor dat de burgemeester met de raad overlegt over het ontwerp 

Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen. 

 

• Het Regionaal Crisisplan is een intern document van de Veiligheidsregio Groningen. Ten 

aanzien van dit plan komt de gemeente geen positie toe. 

  

8. Kanttekeningen en risico’s 

Zie bij punt 8 de financiële paragraaf 

9. Financiële paragraaf 

De sterk veranderende omgeving vraagt om andere antwoorden van de VRG dan voorheen. 

Gebaseerd op het Regionaal Risicoprofiel wordt in het Regionaal Beleidsplan beschreven hoe de 

VRG om wil gaan met deze omgeving. Dit kan gevolgen hebben voor de organisatie. De VRG is zich 

bewust van de ingrijpende wijzigingen in de financiële situatie van de gemeente. De VRG kijkt 

daarom nadrukkelijk naar de noodzaak van de taken die zij uitvoert en hanteert 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 aanpassing van de begroting dan worden de 

begrotingsconsequenties altijd aan het bestuur voorgelegd. 

De operationalisering van de drie onderdelen van het veiligheidsplan wordt vormgegeven in de 

implementatieplannen en in de uitvoeringsregeling behorend bij het crisisplan. Deze volgen in 2020 

nadat het veiligheidsplan definitief is vastgesteld. De uitvoeringsregeling crisisplan wordt ter 

vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur in 2020. 

Bij het opstellen van de uitvoeringsregeling behorende bij het crisisplan en bij het opstellen van de 

implementatieplannen, worden ook de financiële consequenties nader uitgewerkt. In het kader van 

de bezuinigingsopgave waar de gemeente Midden-Groningen zich voor ziet gesteld heeft het college 

de Veiligheidsregio Groningen schriftelijk verzocht te onderzoeken of zij haar taken met minder 

financiële middelen uit kan voeren. 

10. Communicatie 

Van een eventuele zienswijze door de gemeenteraad wordt de Veiligheidsregio Groningen per brief 
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op de hoogte gesteld. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Het Algemeen Bestuur zal de ingediende zienswijzen betrekken bij de definitieve vaststelling van 

de stukken. De zienswijzeperiode loopt tot en met 24 april 2020.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Aanbiedingsbrief Consultatie Veiligheidsplan VRG 2020-2024 

2 Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen  

3 Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 

4 Concept raadsbesluit 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


