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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Deze wet bepaalt dat elke 

veiligheidsregio per april 2011 dient te beschikken over een regionaal risicoprofiel (artikel 15 Wet 
•veiligheidsregio's), en per juli 2011 over een beleidsplan waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van 
de taken van de veiligheidsregio. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt eenmaal per vier jaar het 
beleidsplan vast (artikel 14 Wet veiligheidsregio's). 

Dit voorstel is opgesteld conform een regionale format. Hiermee wordt bereikt dat alle raadsleden in de 
gehele veiligheidsregio op eenduidige wijze worden geïnformeerd. Mede in verband daarmee zijn voor u 
een tweetal informatieavonden belegd, en wel op 3 en 11 maart, beiden in het gemeentehuis van 
Moerdijk. 

2. Achtergrond 
De Veiligheidsregio is als verlengd lokaal bestuur ingesteld om taken uit te voeren namens en voor 
gemeenten. Omdat het risicoprofiel de basis vormt voor het beleidsplan, heeft de wetgever het 
risicoprofiel nadrukkelijk als instrument gepositioneerd om de gemeenteraden directe invloed te geven op 
het beleid van de veiligheidsregio. 
Het beleidsplan is gebaseerd op het risicoprofiel van de regio. Het brandrisicoprofiel is een 
verbijzondering van het generieke regionale risicoprofiel. De Wet veiligheidsregio's eist dat het 
beleidsplan de opkomsttijden van de brandweer moet omvatten, alsmede de maatregelen en 
voorzieningen van de brandweer om daaraan te voldoen. Het dekkings- en specialismenspreidingsplan 
beschrijft de inrichting van de repressieve brandweerzorg in Midden- en West-Brabant. Belangrijke basis 
van dit plan zijn het brandrisicoprofiel en de opkomsttijden. 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 29 januari 2015 
besloten om het beleidsplan, het generieke regionale risicoprofiel en het brandrisicoprofiel voorlopig vast 
te stellen. Tevens heeft het Algemeen Bestuur op grond van het brandrisicoprofiel de opkomsttijden 
repressieve brandweerzorg en het dekkings- en specialismenspreidingsplan voor brandweermaterieel/-
materiaal voorlopig vastgesteld. 
Op 9 juli 2015 zal het Algemeen Bestuur de plannen en voorstellen definitief vaststellen, nadat de 
gemeenteraden van de 26 in de veiligheidsregio deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld 
hun zienswijze of wensen kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio. 

3. Overwegingen 
7. Achtergrond 
De Wet Veiligheidsregio omschrijft drie verplichte planfiguren; één daarvan vormt het zogenaamde 
Regionaal Risicoprofiel, dat als basis dient bij het opstellen van het Regionaal Beleidsplan en Regionaal 
Crisisplan. 

Ter inzage ligt: 



2. Wat is een risicoprofiel 
Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige 
risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. Elke regio herbergt specifieke risico's 
waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en haar partners nodig kan zijn. De risico-inventarisatie 
omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daar kunnen 
voordoen. Ordeverstoringen, overstromingen en treinongevallen, maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en 
uitval van nutsvoorzieningen vormen een continue bedreiging van de vitale belangen in de samenleving. 
In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken en 
geïnterpreteerd. 
Op basis van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken 
over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing, de inspanningen voor onderlinge afstemming met de 
crisispartners, en de crisisbeheersingsorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden. Ook biedt het 
risicoprofiel een belangrijke basis voor de risicocommunicatie naar de burgers. 

3. Status 
Het huidige risicoprofiel van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (MWB) is de basis van het 
Beleidsplan 2011-2015. In de periode dat het huidige risicoprofiel opgesteld werd, najaar 2011/voorjaar 
2012, was er een concept Landelijke Handreiking Risicoprofiel voorhanden. Het vigerende risicoprofiel is 
dan ook op basis van die bestaande methodieken (o.a. Maatramp) en gegevens opgesteld. 
Inmiddels is er een Landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel beschikbaar. Deze is gebruikt voor de 
actualisatie van het thans voorliggende risicoprofiel. Dit risicoprofiel 2015-2019 omvat daarmee naast een 
inhoudelijk actualisatie van de risico's, tevens een doorontwikkeling van de methodiek rond de bepaling 
van een risicoprofiel. 

4. Opbouw van een risicoprofiel. 
Het risicoprofiel wordt opgebouwd vanuit de gedachtegang: wat zijn de (regiospecifieke) risicobronnen, 
wat zijn de risico's, wat is het gevolg bij voordoen (impact) en de waarschijnlijkheid (kans) van voordoen, 
welke capaciteit kan vanuit de hulpverleningsdiensten worden geleverd, en op welke punten ontstaan dan 
knelpunten. De methodiek werkt met zogenaamde scenario's en steunt voor een deel op inschatting van 
experts vanuit de hulpverleningsdiensten. 

5. Inventarisatie 
Voor de inventarisatie van de risicobronnen binnen onze regio is gebruik gemaakt van de Risicokaart; alle 
gemeenten zijn benaderd en gevraagd naar de actualiteitswaarde en juistheid van de beschikbare 
gegevens. Uit deze inventarisatie zijn weliswaar de nodige wijzigingen naar voren gekomen, doch deze 
hebben niet geleid tot verschuivingen in de risico's voor de regio. Behalve risicobronnen gelegen in de 
eigen regio, heeft ook een inventarisatie plaatsgevonden van risicobronnen gelegen in een strook tot 
15 km over de Belgische grens. Bij de opstelling van dit risicoprofiel is ook aangesloten op de Strategie 
Nationale Veiligheid, die de dreiging voor de nationale veiligheid in kaart brengt. Tot slot is tevens 
gekeken naar de GRIP-incidenten in de afgelopen beleidsperiode en die cases zijn gebruikt bij het 
opstellen en beoordelen van scenario's. 
Naast deze wijziging van meer fysieke aard is er ook sprake van twee invloedrijke ontwikkelingen op de 
rampen- en crisisbestrijding. Hierbij gaat het om enerzijds de grote toename van het gebruik van social 
media, en anderzijds de ontwikkeling dat verminderd zelfredzame personen in toenemende mate langer 
zelfstandig zullen wonen en bij de hulpverlening een aparte doelgroep (gaan) vormen. 

6. Scenario's 
Op basis van de inventarisatie is bepaald welke risico's in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
aanwezig zijn. Voor deze risico's zijn scenario's uitgewerkt, waarbij o.a. op basis van bovenstaande 
bronnen realistische maatgevende scenario's zijn opgesteld. Voor enkele scenario's is uitgegaan van 
ergst denkbare scenario's en de gevolgen voor onze veiligheidsregio. 
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bronnen realistische maatgevende scenario's zijn opgesteld. Voor enkele scenario's is uitgegaan van 
ergst denkbare scenario's en de gevolgen voor onze veiligheidsregio. 
Wanneer wij de zwaarste categorie in capaciteit in belangrijke mate aankunnen, zo is de redenering, dan 
kunnen we minder ernstige scenario's zeker aan. 
Tevens is er voor gekozen om de scenario's generiek en vanuit de gevolgen te benaderen. De gevolgen 
dienen bestreden te worden, de aanleiding of oorzaak is voor de crisisbeheersing en - bestrijding minder 
relevant. Een voorbeeld is de impact bij extreem weer (storm en windhozen, regengolf, hittegolf, koude 
golf en droogte). In de rapportage is een tabel opgenomen waarin de scenario's zijn uitgezet tegen het 
kunnen voordoen ervan in de 26 gemeenten van onze regio. 

7. Van scenario naar risicoprofiel 
Voor ieder scenario is de impact en waarschijnlijkheid voor de komende beleidsperiode bepaald. 
De impact is in beeld gebracht door een beoordeling op verschillende impactcriteria, waaronder: 
territoriale veiligheid, fysieke veiligheid, economische veiligheid, ecologische veiligheid, aantasting van 
het cultureel erfgoed, en de sociale en politieke stabiliteit. Naast de impact, is ook de waarschijnlijkheid 
op voorkomen in de komende beleidsperiode ingeschat, conform de systematiek uit de landelijke 
handreiking. 
Het risicoprofiel wordt onder andere in beeld gebracht met behulp van een risicodiagram. Het 
risicodiagram is opgebouwd op basis van de assen "waarschijnlijkheid" en "impact" die beide 5 klassen 
kennen. Door middel van een stip wordt per scenario de score op impact en waarschijnlijkheid als 
conclusie uit de risicoanalyse weergegeven. Hoewel ook incidenten met grote impact maar kleine 
waarschijnlijk niet uit te sluiten zijn, richt de focus zich met name op die incidenten met zowel een hoge 
waarschijnlijkheid als ook een hoge impact (categorie I). 

De verschuiving van de scenario's in relatie tot het risicoprofiel 2011-2015 kan het gevolg zijn van de 
context (uitbreiding bedrijfstak), geactualiseerde inschatting van impact (verfijnder) en/of 
waarschijnlijkheid (praktijkervaring in de regio/NL) of een combinatie. 
Op basis van het risicobeeld is een capaciteitinventarisatie opgesteld, waarin de organisatieonderdelen 
en hulpverleningsdiensten hebben aangegeven in welke mate zij capaciteit voor de processen uit het 
Regionaal Crisisplan bij het scenario kunnen leveren. Daarbij is aangegeven waar mogelijk of wenselijk 
gebruik wordt gemaakt van beschikbare bijstand. 

8. Capaciteitenanalyse 
De inventarisatie van de capaciteit per scenario geeft een beeld van die situaties waarin de voor de 
hulpverlening in de regio beschikbare capaciteit voldoende, mogelijk onvoldoende (bijstand 
gewenst/beschikbaar) of onvoldoende wordt ingeschat. Indien scenario's zowel onvoldoende scoren voor 
wat betreft capaciteit in de regio als ook in het risicoprofiel een relatief grote waarschijnlijkheid en impact 
kennen, is de aanduiding "prioritair scenario" toegekend. 
Uit de capaciteitenanalyse is gebleken dat de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in staat is om 
voor de scenario's in onze regio voor het grootste gedeelte adequate hulpverlening te bieden. Daar 
waar de capaciteit (mogelijk) onvoldoende is, is bekeken of verbetering hier nog mogelijk is. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat door tijdsgebrek nooit binnen het gestelde tijdsbestek voldoende hulpverlening 
ingezet kan worden. Verbetering is hier dan niet mogelijk. 
Voor drie van de in totaal zes prioritaire scenario's is geen nadere capaciteitenanalyse opgesteld; voor 
deze drie werd dat in dit risicoprofiel - in aanvulling op thans lopende initiatieven en processen - niet 
zinvol geacht."Dreiging terrorisme" is weliswaar beschreven maar in de capaciteitsanalyse niet nader 
uitgewerkt; voor dit scenario staat in 2015 een nadere verkenning reeds gepland op grond waarvan dan 
nadere beleidsvorming kan plaatsvinden. Bij overstromingen wordt op regionale niveau een actualisatie 
van het plan voorzien waarbij aangesloten wordt bij de thans lopende planvorming " landelijke strategie 
grootschalige evacuatie". 
In relatie tot kernincidenten wordt door de veiligheidsregio's Zeeland en Midden- en West-Brabant hebben 
voor de periode 2015-2019 een gezamenlijk programmaplan opgesteld waar nu reeds uitvoering aan 

3 



wordt gegeven. Daarbij wordt aangesloten op de landelijke doelstelling met betrekking tot nucleaire 
veiligheid en stralingsincidenten. 
De capaciteitenanalyse bevat een uiteenzetting van algemene adviezen die voor alle scenario's gelden, 
en daarnaast een specifieke uiteenzetting op de drie prioritaire scenario's. 

8.1 Algemene adviezen op basis van de capaciteitenanalyse 
In het risicoprofiel worden maatschappelijke ontwikkelingen onderkend die effecten hebben op 
hulpverlening bij vele scenario's en daarom van algemene adviezen zijn voorzien. Het gaat hierbij ten 
eerste om de grote opkomst van social media. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat deze vorm 
van informatie- en communicatie-uitwisseling ook ten dienst van de hulpverlening kan worden ingezet. Er 
ontstaan als het ware nieuwe "communities"die op andere wijze met elkaar communiceren en als te 
benaderen netwerkpartner kunnen worden gezien. Dit aspect is bij de verschillende adviezen in de 
communicatievoorziening (risico-Zcrisis) indirect meegenomen. 
Een tweede ontwikkeling die aandacht behoeft is het ontstaan van een nieuwe doelgroep binnen de 
hulpverlening: de verminderd zelfredzame burger 
Het aandeel kwetsbare- en verminderd zelfredzame burgers dat langer zelfstandig thuis blijft wonen 
neemt de komende jaren steeds verder toe ten gevolge van de vergrijzing en de veranderingen in het 
zorgstelsel per 1 januari 2015. Meer mensen met een intensieve zorgbehoefte zullen verspreid in een 
gemeente zelfstandig thuis blijven wonen of geclusterd bij elkaar in allerlei kleinschalige woonvormen 
zoals groepszorgwoningen, in plaats van op één locatie in grote zorgverlenende instellingen. Dit geldt ook 
voor andere groepen mensen, zoals mensen met fysieke of psychische beperkingen. Daarmee wordt niet 
alleen de dagelijkse organisatie van de zorg rondom de burger steeds complexer, ook in geval van 
hulpverlening bij crisis of rampen wordt de aanpak complex. Immers, het inzichtelijk krijgen van de locatie 
waar verminderd zelfredzamen zich bevinden zal in de toekomst bijzondere aandacht vragen. 
Deze ontwikkelingen geven aanleiding om te onderzoeken welke gevolgen het nieuwe landelijke 
zorgbeleid vanaf 1 januari 2015 heeft en of het huidige beleid rondom de veiligheid van verminderd 
zelfredzame personen hierop moet worden bijgesteld. Het gaat daarbij zowel om de locaties, als de 
behoeften aan hulp mede gezien het verminderd zelfredzaam zijn zoals bijvoorbeeld dialyse of 
beademingsapparatuur. Het is in dat kader van belang dat er knooppunt komen waar de mantelzorgers, 
thuiszorgers etc. bekend zijn, zodat situationeel vlot een actueel overzicht van de locatie van verminderd 
zelfredzamen beschikbaar kan komen. Daarnaast verdient het aanbeveling om te onderzoeken op welke 
manier voorkomen kan worden dat deze mensen betrokken raken bij calamiteiten, en op welke manier de 
zelfredzaamheid van ook deze groep mensen vergroot kan worden 
Naast deze maatschappelijke ontwikkelingen worden ook enkele andere algemene adviezen uitgebracht, 
waarbij de bekendheid met het leven met risico's, de eigen verantwoordelijkheid en de bevordering van 
zelfredzaamheid aandacht krijgt. 
a. Risicocommunicatie/bewustzijn 
De meeste kennis van calamiteiten in de bedrijfsvoering zit bij de bedrijven zelf. Goed nabuurschap vanuit 
de bedrijven naar hun buren en omgeving is (ook) daarom belangrijk. Het communiceren over risico's 
richting burgers vanuit Brzo-inrichtingen (en de laag direct onder Brzo) kan het voorbereiden op 
calamiteiten ondersteunen. Burgers moeten zich bewust zijn van de risico's in hun omgeving. Dit 
bewustzijn is de eerste stap om zich voor te bereiden op hoe te handelen bij calamiteiten. De burger moet 
worden gewezen op de eigen primaire verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor de omgeving 
en zelfredzaamheid moet meer worden uitgedragen en bevorderd. In relatie tot de verminderd 
zelfredzamen is ook hiervoor het belang om een inventarisatie op te stellen van de knooppunten waar 
mantelzorgers, thuiszorgers etc. bekend zijn, zodat ook via die invalshoek (indirect) risicocommunicatie 
kan worden vorm gegeven. 
b. Crisiscommunicatie 
Per crisistype of scenario zou de kern van de communicatieboodschap "het handelingsperspectief' 
inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Naast de inhoud vraagt ook het instrument van communicatie 
aandacht: wat zijn de mogelijkheden van redundante middelen die toepasbaar zijn voor communiceren 
met de burger. 
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c. Continuïteit 
Om het bewustzijn van de afzonderlijke hulpverleningsdiensten te verhogen is het aan te raden inzage te 
krijgen in continuïteit van de beschikbare capaciteit voor de verschillende ( werk-) processen. Daarbij zou 
tevens de gevolgen van uitval en langdurige inzet in het kader van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing (ook in samenhang met de burger) moten worden betrokken. 
Het nalopen van de borging van de continuïteit verdient ook aanbeveling bij een (omvangrijke) wijziging 
van de organisatie van de VR of binnen een kolom (bijvoorbeeld samenvoeging van politie-eenheden/ 
samenwerking tussen gemeenten). 

9. De 3prioritaire scenario's voorde veiligheidsregio MWB 
Op basis van het risicobeeld (diagram) is, per scenario, een inventarisatie gemaakt van de capaciteiten 
die beschikbaar zijn voor het aanpakken van de incidenten. Het beeld dat daar uit ontstaat, laat zien wat 
de eigen regio aan capaciteit kan bieden en geeft tevens aan welke capaciteit beschikbaar is wanneer we 
die van de eigen regio combineren met te verkrijgen bijstand van elders. 
Daar waar er sprake is van een (mogelijk) ontoereikende capaciteit in relatie tot de mate van 
waarschijnlijkheid en tot de impact van een scenario, spreken we van een prioritair scenario. 
Hieronder wordt de prioriteit kort nader toegelicht. In het regionaal risicoprofiel is een uitgebreide 
toelichting opgenomen. 

9.1 Prioriteit 1 en 2: Uitval elektriciteitsvoorziening en uitval spraak- en communicatiedata. 
Ten behoeve van deze analyse zijn de twee scenario's Uitval spraak- en datacommunicatie en Uitval 
elektriciteitvoorziening in gezamenlijkheid beschouwd. Veelal wordt een (langdurige) uitval van de 
elektriciteitsvoorziening gevolgd door een uitval van spraak- en datacommunicatie en dient de 
hulpverlening het totale veld aan problemen aan te pakken. 

a. Risicobewustzijn 
Hulpverleningsdiensten 
Er is een knelpunt in zorginstellingen (exclusief ziekenhuizen) waar geen noodstroomvoorziening is. Er is 
meer bewustzijn nodig bij deze instellingen, dat ze op dit punt zelfvoorzienend moeten zijn. Er is regulier 
overleg tussen GHOR en zorginstellingen/zorgpartners over het aspect 'voorbereid zijn op rampen en 
crises'. 
Er is onvoldoende inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor de communicatie tussen de diensten. Het advies 
is dan ook om de hulpdiensten bewust te maken van het feit dat er sprake kan zijn van de uitval van deze 
communicatie- of alarmeringsmiddelen(C2000, P2000, Meldkamersystemen, communicator). Daarbij zou 
meer inzicht in de beschikbaarheid en borging van backup-voorzieningen dienen plaats te v inden.. 
Hulpdiensten moeten rekening houden met gelijktijdig uitvallen van communicatiemiddelen en reguliere 
communicatiekanalen (zoals 112). Het probleem is dan tweeledig: de burger kan hulpdiensten niet meer 
bereiken en aansturing van hulpdiensten vanuit de meldkamer is ook niet mogelijk I niet optimaal. 
Onderzoek naar de keteneffecten bij deze scenario's is wenselijk. 
Specifiek in relatie tot uitval van elektriciteit is er, vanuit zowel een mono- als multidisciplinaire optreden, 
een sterke behoefte aan beschikbaarheid van gegevens rond zowel de getroffen deelgebieden alsook de 
reeds uitgewerkte prioritaire locaties voor noodstroomvoorziening. Veel gegevens zijn immers (ergens) 
beschikbaar maar in geval van calamiteit niet bekend noch vlot ontsloten. Om hiertoe te komen is een 
samenwerking tussen netbeheerderZleverancier,VR(gegevens voor crisisteams), en de gemeenten 
noodzakelijk. 
Burger 
Het is zinvol te communiceren over de zelfredzaamheid van de burger richting de burger. Maak de 
communicatieboodschap vanuit een kader eenduidig op regionaal niveau, en door de specifieke invulling 
aansprekend en herkenbaar voor de burger in de directe leefomgeving op lokaal niveau(uitval betaling, 
uitval eigen communicatie, e tc ) . 
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b. Kwaliteiten en kwantiteiten voor directe respons 
De effecten van uitval van de elektriciteitsvoorziening voor de directe respons van de 
hulpverleningsdiensten zijn nog niet (specifiek) onderzocht. Het verdient aanbeveling om dit nader te 
onderzoeken in het continuïteitsplan. Belangrijke aandachtspunten in dit kader zijn: 
- Melden en alarmeren, alsook de overige basisvereisten crisismanagement; 
- Specifieke groepen (kwetsbaren); 
- Opvang; 
* Openbare orde. 

c. Afspraken/werkwijzen voor directe respons 
Het is van belang dat zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau er korte lijnen zijn met de 
netbeheerders/providers/leveranciers. Dit bevordert de bestrijding van (de gevolgen van) de uitval. 

9.3 Prioriteit 3: Grootschalige uitbraak Infectieziekten 
Mocht het scenario van grootschalige uitbraak van infectieziekten zich voordoen, dan zal dit een forse 
impact hebben op de samenleving als ook op de mono-Zmultihulpverlening. Per definitie zullen de 
capaciteiten ontoereikend zijn, en zullen keuzes moeten worden gemaakt welke processen wel, en welke 
niet of in verminderde vorm aandacht krijgen I opgepakt worden. Dit zou per hulpverleningsdienst 
afzonderlijk en gezien de afhankelijkheid ook in multidisciplinair verband op hoofdlijnen uitgewerkt dienen 
te worden. Gezien de impact van het scenario in geheel Nederland, en het gegeven dat ook eigen 
personeel (en dat van buurregio's) van de hulpverleningsdiensten getroffen zal worden, is het niet reëel te 
verwachten meer capaciteit van elders te kunnen betrekken. Wel is het van belang, dat de 
hulpverleningsdiensten, alsmede de bestuurders zich hiervan bewust zijn: bij dit scenario kan en mag de 
samenleving niet uitgaan van een gelijke beschikbaarheid van de hulpverleningsdiensten als onder 
normale omstandigheden . De gestelde prioriteiten in de dienstverlening en (resterende)mogelijkheden 
moeten ook als zodanig worden gecommuniceerd (verwachtingenmanagement). 

a. Risicobewustzijn 
Hulpverleningsdiensten 
Er moet inzichtelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn van sterk verminderde bezetting binnen de 
organisaties/hulpverleningsdiensten. Daarbij moet niet alleen rekening worden gehouden met 
hulpverleners die feitelijk ziek zijn, maar ook met het gegeven dat hulpverleners niet meer inzetbaar zijn 
daar zij thuis verwanten waarvoor zorg nodig is, dienen bij te staan. Zelf zijn ze niet ziek, maar helaas zijn 
ze ook niet beschikbaar. 
Bestuur 
Adviseer het bestuur bij keuzes over inzetbaarheid van de eigen hulpverlening, zowel mono als multi. 
Het bestuur heeft reeds een opdracht aan de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) gegeven te komen 
tot: 
- een multidisciplinair bestrijdingsplan infectieziekten waarin de organisatie, de verantwoordelijkheden, 
taken en bevoegdheden in relatie tot een infectieziektecrisis beschreven worden 
' een meerjarenplan oefenplan infectieziekten voor Beleidsteam oefeningen over zowel algemene 
infectieziekten als de groep A ziekten 
Burger 
Voor wat betreft de communicatie aan de burger bij dit scenario sluit de regio zich aan bij de landelijke 
communicatielijn, en wordt aanvullende communicatie vanuit de regio op specifieke onderdelen zinvol 
geacht (bijvoorbeeld doorgang evenementen). 
Risicocommunicatie wordt verzorgd vanuit VWS; zij geven de input en richtlijnen voor de 
risicocommunicatie. Regionale/lokale communicatie wordt op basis van de richtlijnen VWS verzorgd door 
de VR. 

6 



b. Bevorderen condities voor directe respons op dreiging (preparatie) 
Het opstellen van een multidisciplinair bestrijdingsplan infectieziekten , alsmede een meerjarenplan 
oefeningen infectieziekten voor Beleidsteam oefeningen is reeds ter hand genomen. Het verdient 
aanbeveling om aandacht te besteden aan de afstemming met omliggende regio's inclusief België, alsook 
het eerder gememoreerde effect van het inzichtelijk krijgen van de impact op verminderd zelfredzamen. 7 
c. Kwaliteiten en kwantiteiten voor directe respons 
Bij een grootschalige uitbraak van infectieziekten is zowel de kwaliteit, als kwantiteit van de 
dienstverlening door hulpverlenende instanties een knelpunt. Er zal dan sprake zijn van een grotere 
afhankelijkheid van externe partijen. Het in de preparatiefase inventariseren welke externe partijen bij een 
omvangrijke uitbraak bijstand (kunnen) verlenen verdient dus aanbeveling. Evenals het overleggen met 
het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) om te bezien wat zij als intermediair met andere 
(regionale) hulpverleningsdiensten en instanties zouden kunnen betekenen. 
d. Afspraken/werkwijzen voor directe respons 
Bijzondere aandacht wordt gevestigd op de bewaking van vaccins en objecten en prioriteitstelling voor 
vaccinatie, alsook voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor mensen die een taak hebben in de 
bestrijding. 

4. Middelen 

5. Risico's 

6. Communicatie/Aanpak 

7. Voorstel 
Het Regionaal risicoprofiel, het Brandrisicoprofiel, het Dekkings- en spreidingsplan brandweerzorg 

vormen een samenhangend geheel met het Beleidsplan 2015-2019. 

Voorstel ten aanzien van het Regionaal risicoprofiel: 

1. Kennis te nemen van het Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
(MWB), met de daarin opgenomen relevante risico's en de specifieke speerpunten en prioriteiten 
voor de regio MWB. 

2. het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio berichten dat u kunt instemmen met vaststelling 
van het onder 1. genoemde risicoprofiel. 

Hoogachtend, 

de burgemeester de 
: 

I 
Vos R.A.J.M gers 
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