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AGP 4 ABVRBN 3 juli 2019, bijlage 1 

Nota van Zienswijzen op: 

 concept actualisatie risicoprofiel 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 concept beleidsagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020-2023 
 
Samenvatting 
 

 instemming/ 
kennisname 

Niet  
Akkoord 

Actualisatie risicoprofiel 2018 21 - 

derden   

 toevoegen: actuele en onontkoombare risico's die klimaatverandering met zich meebrengt; extreem weer en haar gevolgen. 2  

gemeenten   

 toevoegen: risico’s als gevolg van de verandering van het klimaat, zoals extreem weer 1  

 toevoegen: risico’s van langdurige droogte 2  

 toevoegen: risico’s van afvaldumping i.r.t. mens en milieu 1  

 toevoegen: risico’s van drugslaboratoria 1  

 toevoegen: risico’s m.b.t. de communicatie met andere veiligheidsregio's 1  

 toevoegen: risico’s m.b.t. de A2, specifiek voor Boxtel 1  

 toevoegen: risico’s m.b.t. AirPort Eindhoven, specifiek voor Boxtel 1  

 na te gaan of het genoemde m.b.t. zoönose correct is; is het voldoende dat deze in het algemene deel van het risicoprofiel 
staat of moet deze ook nog op de gemeentelijke pagina RP vermeld worden. 

1  

 toevoegen: risico’s m.b.t. het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) ten tijde van de herstructurering van het spoor, specifiek 
voor Vught. Waarbij er in een vroegtijdig stadium afstemming gezocht moet worden met o.a. ProRail, Rijkswaterstaat en de 
verschillende hulpdiensten. 

1  

 toevoegen: risico’s m.b.t. de N65 ten tijde van de ombouw van de N65, specifiek voor Vught. Waarbij er in een vroegtijdig 
stadium afstemming gezocht moet worden met o.a. ProRail, Rijkswaterstaat en de verschillende hulpdiensten. 

1  

Afstemming risicoprofiel 
Met de AOV-ers van de gemeenten en de ambtelijke vertegenwoordigers van de partners, die een reactie op het risicoprofiel hebben ingediend, wordt de reactie 
besproken en overlegd of verder maatwerk nodig is. 
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 instemming/ 
kennisname 

Niet  
Akkoord 

Beleidsagenda 2020-2023 
17 - 

gemeenten   

 vragen ruimte voor een tussentijdse beleidsbijstelling, mocht bij de financiële vertaling van het Beleidsplan in de Kadernota 
2022 blijken dat de financiën niet verenigbaar zijn met de ambities 

11  

 het beleidsplan zal worden voorzien van een indicatieve financiële onderbouwing, die vóór de vaststelling door het AB wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraden met de mogelijkheid om daarover hun zienswijzen in te dienen 

2  

 het feit dat de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 gebeurt vanuit reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en controleerbare wijze moet gebeuren, zal het AB hier vooraf toestemming voor moeten verlenen en zullen 
deze kosten niet hoger mogen zijn dan de beschikbare reserves 

1  

 wel vragen wij om een definitief plan voor de doorontwikkeling inclusief financiële vertaling voor het beleidskader 2022 1  

 
gemeenten 

Relatie Orgaan Datum Strekking Reactie Dagelijks Bestuur 

Gemeente 
Bernheze 
 

Raad 18-4-‘19 Als gemeenteraad kunnen wij instemmen met: 
1. de Actualisatie Risicoprofiel 2018 en 
2. de Concept Beleidsagenda 2020-2023 als basis voor het 

Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
Wij vragen wel ruimte voor een tussentijdse beleidsbijstelling, 
mocht bij de financiële vertaling van het Beleidsplan in de 
Kadernota 2022 blijken dat de financiën niet verenigbaar zijn 
met de ambities. 

Concept Beleidsagenda 2020-2023 
Het Dagelijks Bestuur is verheugd met de 
onderschrijving van de ambities zoals ze in de 
Beleidsagenda zijn beschreven. 
 
Het Beleidsplan 2020-2023 zal in de 2e helft van 
2019 worden uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel 
daarvan is de ontwikkelagenda, waarbij incidentele 
financiële middelen worden ingezet, om de ambities 
verder te verkennen en middels pilots vorm te 
geven. De inzet van de reserves hiervoor zal 
middels een voorgestelde begrotingswijziging in 
november 2019 aan het AB worden voorgelegd. 
 
Als de eerste resultaten van de ontwikkelagenda 
bekend zijn zal de Kadernota 2022 worden 
opgesteld. Het Dagelijks Bestuur streeft naar een 
veilige, effectieve en betaalbare veiligheidsregio en 
is daarom kritisch bij het opstellen van de 
Kadernota. ‘Oud voor nieuw’ komt zeker aan de 
orde, maar ook de ambities en/of de financiën 
kunnen worden bijgesteld.  
Tenslotte zal met de Kadernota het beleid, de 
ambities en de benodigde structurele dekking 
opnieuw ter besluitvorming aan de raden worden 
voorgelegd.  
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Relatie Orgaan Datum Strekking Reactie Dagelijks Bestuur 

Gemeente 
Boekel 

Raad 28-2-‘19 Als gemeenteraad kunnen wij instemmen met: 
1. de Actualisatie Risicoprofiel 2018 en 
2. de Concept Beleidsagenda 2020-2023 als basis voor het 

Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
Wij vragen wel ruimte voor een tussentijdse beleidsbijstelling, 
mocht bij de financiële vertaling van het Beleidsplan in de 
Kadernota 2022 blijken dat de financiën niet verenigbaar zijn 
met de ambities. 

Concept Beleidsagenda 2020-2023 
idem gemeente Bernheze. 

Gemeente 
Boxmeer  

Raad 28-3-‘19 1. Met betrekking tot het concept Actualisatie Risicoprofiel 
verzoeken wij u (in elk geval voor onze gemeente) een 
paragraaf toe te voegen waarin: 

 alle zaken als gevolg van de verandering van het klimaat, 
zoals extreem weer, nader worden uitgewerkt. 

 Ook de communicatie met andere veiligheidsregio's draagt 
een zeker risico in zich. Boxmeer grenst over de gehele 
Maas aan een andere veiligheidsregio en het verdient 
dan ook nadrukkelijk aandacht daarover goede 
afspraken te maken en op voorbereid te zijn. 

2. Wij kunnen ons vinden in de concept Beleidsagenda 2020-
2023 als basis voor het vast te stellen Beleidsplan 2020-
2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord.  

Alvorens met betrekking tot de bekostiging nadere 
onomkeerbare stappen zullen worden gezet dient een goede en 
tijdige terugkoppeling naar de gemeenteraden plaats te vinden 
om de structurele consequenties duidelijk in beeld te hebben. 
Mocht bij de financiële vertaling van het Beleidsplan in de 
Kadernota 2022 blijken dat de financiën niet toereikend zijn met 
de ambities, dan betekent dat niet automatisch dat middelen 
kunnen worden bijgeraamd; ook het beleid moet dan tot 
bijstelling kunnen leiden. 

Concept Actualisatie Risicoprofiel 

 Naast het risico op overstromingen wordt het 
risico op extreem weer / droogte en het 
scenario watertekort / wateroverschot aan het 
risicoprofiel toegevoegd. Dit scenario zal in 
overleg met de waterschappen en de overige 
partners worden uitgewerkt. 

 Wij onderkennen de zorg van de gemeente 
n.a.v. de evaluatie van het incident bij de stuw 
in Grave. Er zijn i.o.m. onze buurregio’s 
afspraken gemaakt over interregionale 
samenwerking bij grensoverschrijdende 
incidenten. Ook zijn er al een aantal activiteiten 
ondernomen, zo hebben de 
crisisfunctionarissen van de 3 betrokken regio’s 
in dit kader gezamenlijk opleidingen en 
trainingen gevolgd. 

 
Concept Beleidsagenda 2020-2023 
idem gemeente Bernheze. 
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Relatie Orgaan Datum Strekking Reactie Dagelijks Bestuur 

Gemeente Boxtel  Raad 19-3-‘19 Als gemeenteraad kunnen wij instemmen met: 
1. de Actualisatie Risicoprofiel 2018, met in aanvulling daarop: 

 het genoemde m.b.t. de risico’s rondom de A2 en AirPort 
Eindhoven specifiek voor Boxtel in te brengen 

 na te gaan of het genoemde m.b.t. zoönose correct is; is 
het voldoende dat deze in het algemene deel van het 
risicoprofiel staat of moet deze ook nog op de 
gemeentelijke pagina RP vermeld worden 

2. de Concept Beleidsagenda 2020-2023 als basis voor het 
Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

Wij vragen wel ruimte voor een tussentijdse beleidsbijstelling, 
mocht bij de financiële vertaling van het Beleidsplan in de 
Kadernota 2022 blijken dat de financiën niet verenigbaar zijn 
met de ambities. 

Concept Actualisatie Risicoprofiel 

 Aan de gemeentelijke pagina van het 
risicoprofiel zullen de risico’s rondom de A2 en 
Airport Eindhoven worden toegevoegd. 

 In nagenoeg alle gemeenten binnen de regio zijn 
er (pluim)vee- en vleesverwerkende bedrijven 
aanwezig. Daarnaast hebben we ook te maken 
met insecten die ziektekiemen kunnen 
overbrengen (muggen, teken, vliegen), daarom 
is zoönose in het algemeen deel voor alle 
gemeentes als risico benoemd. Ook wordt er 
landelijk een gezamenlijke zoönose-oefening 
voorbereid door de ministeries van LNV, VWS 
en het MOTO-team van VRBZO. 

 
Concept Beleidsagenda 2020-2023 
idem gemeente Bernheze. 

Gemeente Cuijk Raad 1-4-‘19 Als gemeenteraad kunnen wij instemmen met: 
1. de Actualisatie Risicoprofiel 2018 en 
2. de Concept Beleidsagenda 2020-2023 als basis voor het 

Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
Wij vragen wel ruimte voor een tussentijdse beleidsbijstelling, 
mocht bij de financiële vertaling van het Beleidsplan in de 
Kadernota 2022 blijken dat de financiën niet verenigbaar zijn 
met de ambities. 

Concept Beleidsagenda 2020-2023 
idem gemeente Bernheze. 

Gemeente Grave Raad 26-3-‘19 De raad van de gemeente Grave besluit geen zienswijze in te 
brengen op: 
1. de Concept Beleidsagenda 2020-2023 
2. de Actualisatie Risicoprofiel 2018 

 

Gemeente 
Haaren  

Raads-
voorstel 
 

28-3-‘19 
 

Als gemeenteraad kunnen wij instemmen met: 
1. de Actualisatie Risicoprofiel 2018 en 
2. de Concept Beleidsagenda 2020-2023 als basis voor het 

Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
Wij vragen wel ruimte voor een tussentijdse beleidsbijstelling, 
mocht bij de financiële vertaling van het Beleidsplan in de 
Kadernota 2022 blijken dat de financiën niet verenigbaar zijn 
met de ambities. 

Concept Beleidsagenda 2020-2023 
idem gemeente Bernheze. 
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Relatie Orgaan Datum Strekking Reactie Dagelijks Bestuur 

Gemeente 
's-Hertogenbosch 

Raads- 
voorstel 

02-4-‘19 Ten aanzien van het Risicoprofiel 2018: 
Met betrekking tot het risicoprofiel zijn wij van mening dat de 
beschreven risico’s reëel zijn ingeschat. Het overzicht van 
de gemeente specifieke risico’s is een waardevolle 
aanvulling dat op een goede manier inzicht geeft in wat voor 
onze gemeente belangrijk is. Derhalve kan met het 
risicoprofiel ingestemd worden. 

Ten aanzien van de Beleidsagenda 2020-2023: 
Wij vragen ruimte voor een tussentijdse beleidsbijstelling, 
mocht bij de financiële vertaling van het Beleidsplan in de 
Kadernota 2022 blijken dat de financiën niet verenigbaar zijn 
met de ambities. 

Concept Beleidsagenda 2020-2023 
idem gemeente Bernheze. 

Gemeente 
Heusden  

Raads- 
voorstel 
 

02-4-‘19 
 

In te stemmen met: 
1. het concept van de Actualisatie Risicoprofiel 2018 en 

daarnaast aandacht te vragen voor: 

 het risico dat ontstaat bij langdurige droogte in het 
risicoprofiel; 

2. het concept van de Beleidsagenda 2020-2023 
Veiligheidsregio Brabant-Noord onder voorwaarde dat 

 het beleidsplan zal worden voorzien van een indicatieve 
financiële onderbouwing en vóór de vaststelling door het 
AB wordt voorgelegd aan de gemeenteraden met de 
mogelijkheid om daarover hun zienswijzen in te dienen,  

 het feit dat de bekostiging van de doorontwikkeling tot en 
met 2021 gebeurt vanuit reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en controleerbare wijze moet gebeuren, 
zal het AB hier vooraf toestemming voor moeten 
verlenen en zullen deze kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves. 

Concept Actualisatie Risicoprofiel 
Naast het risico op overstromingen wordt het risico 
op extreem weer / droogte en het scenario 
watertekort / wateroverschot aan het risicoprofiel 
toegevoegd. Dit scenario zal in overleg met de 
waterschappen en de overige partners worden 
uitgewerkt. 
 
Concept Beleidsagenda 2020-2023 
idem gemeente Bernheze. 
De inzet van de reserves zal middels een 
voorgestelde begrotingswijziging in november 2019 
aan het AB worden voorgelegd. 
 

Gemeente 
Landerd 

Raads- 
voorstel 

04-4-‘19 Geven een positieve zienswijze op: 
1. de Concept Beleidsagenda 2020-2023 
2. het Actualisatie Risicoprofiel 2018  

 

Gemeente 
Meierijstad  

Raad 28-3-‘19 Als gemeenteraad kunnen wij instemmen met: 
1. de Actualisatie Risicoprofiel 2018 en 
2. de Concept Beleidsagenda 2020-2023 als basis voor het 

Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
Wij vragen wel ruimte voor een tussentijdse beleidsbijstelling, 
mocht bij de financiële vertaling van het Beleidsplan in de 
Kadernota 2022 blijken dat de financiën niet verenigbaar zijn 
met de ambities. 

Concept Beleidsagenda 2020-2023 
idem gemeente Bernheze. 
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Relatie Orgaan Datum Strekking Reactie Dagelijks Bestuur 

Gemeente Mill en 
Sint Hubert 

Raad 21-3-‘19 de raad heeft ingestemd met: 
1. de Actualisatie Risicoprofiel 2018: 
2. de concept-Beleidsagenda 2020-2023 als basis voor het 

Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord 
Onze raad acht het van belang om betrokken te blijven bij 
verdere besluitvorming over beleidsontwikkelingen en de 
besteding van financiële middelen. Wij verzoeken uw Algemeen 
bestuur dan ook om de raden in ieder geval in de gelegenheid te 
stellen een zienswijze in te dienen op het Beleidsplan 2020-
2023, inclusief financieel kader. 

Concept Beleidsagenda 2020-2023 
idem gemeente Bernheze. 
 

Gemeente Oss Raad 28-2-‘19 de raad heeft ingestemd met: 
1. de Actualisatie Risicoprofiel 2018, en deze s.v.p. aan te 

vullen met: 

 risico’s van aanhoudende droogte 

 risico’s van afvaldumping i.r.t. mens en milieu en 

 risico’s van drugslaboratoria 
2. de concept-Beleidsagenda 2020-2023 als basis voor het 

Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 wel vragen wij om een definitief plan voor de 
doorontwikkeling inclusief financiële vertaling voor het 
beleidskader 2022 

Concept Actualisatie Risicoprofiel 

 Naast het risico op overstromingen wordt het 
risico op extreem weer / droogte en het scenario 
watertekort / wateroverschot aan het 
risicoprofiel toegevoegd. Dit scenario zal in 
overleg met de waterschappen en de overige 
partners worden uitgewerkt. 

 Er komt eind 2019 een onderzoek, uitgevoerd 
door de politie, of de huidige respons op 
drugsafval en drugslaboratoria toereikend is. 
Het team bevolkingszorg en de gemeente Oss 
worden hierbij betrokken. 

 
Concept Beleidsagenda 2020-2023 
idem gemeente Bernheze. 

Gemeente Sint 
Anthonis 

Raad 18-4-‘19 Wij kunnen instemmen met: 
1. de Actualisatie Risicoprofiel 2018 en 
2. de Concept Beleidsagenda 2020-2023 als basis voor het 

Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
Wij vragen wel ruimte voor een tussentijdse beleidsbijstelling, 
mocht bij de financiële vertaling van het Beleidsplan in de 
Kadernota 2022 blijken dat de financiën niet verenigbaar zijn 
met de ambities. 

Concept Beleidsagenda 2020-2023 
idem gemeente Bernheze. 

Gemeente Sint-
Michielsgestel  

Raad 21-3-‘19 Wij kunnen instemmen met: 
1. de Actualisatie Risicoprofiel 2018 en 
2. de Concept Beleidsagenda 2020-2023 als basis voor het 

Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
Wij vragen wel ruimte voor een tussentijdse beleidsbijstelling, 
mocht bij de financiële vertaling van het Beleidsplan in de 
Kadernota 2022 blijken dat de financiën niet verenigbaar zijn 
met de ambities. 

Concept Beleidsagenda 2020-2023 
idem gemeente Bernheze. 
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Relatie Orgaan Datum Strekking Reactie Dagelijks Bestuur 

Gemeente Uden Raad 28-2-‘19 Wij kunnen instemmen met: 
1. de Actualisatie Risicoprofiel 2018 en 
2. de Concept Beleidsagenda 2020-2023 als basis voor het 

Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

 

Gemeente Vught  Raad 01-3-‘19 Wij kunnen instemmen met: 
1. de Actualisatie Risicoprofiel 2018 en 

 vragen aandacht voor: Het Programma Hoogfrequent 
Spoor (PHS) en de N65. Ten tijde van de 
herstructurering van het spoor en de ombouw van de 
N65 zullen bij Vught diverse wegen worden afgesloten 
en hulpdiensten rekening moeten houden met 
alternatieve routes. De veiligheid van de inwoners van 
Vught mag hierdoor niet in gevaar komen. De 
burgemeester van Vught heeft in het Algemeen Bestuur 
van de VR expliciet aangegeven, dat hier aandacht voor 
moet zijn en dat er in een vroegtijdig stadium 
afstemming gezocht moet worden met o.a. ProRail, 
Rijkswaterstaat en de verschillende hulpdiensten. Het 
Algemeen Bestuur heeft toegezegd hier speciale 
aandacht voor te hebben. 

2. de Concept Beleidsagenda 2020-2023 als basis voor het 
Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

Wij vragen wel ruimte voor een tussentijdse beleidsbijstelling, 
mocht bij de financiële vertaling van het Beleidsplan in de 
Kadernota 2022 blijken dat de financiën niet verenigbaar zijn 
met de ambities. 

Concept Actualisatie Risicoprofiel 
De risico’s met betrekking tot de ombouw van de 
N65 met onder meer aandacht voor de 
bereikbaarheid gedurende de ontwerp- en 
bouwfase wordt toegevoegd.  
Daarnaast wordt de aandacht voor vroegtijdig 
overleg met ProRail, RWS en veiligheidspartners 
expliciet opgenomen bij het gesignaleerde risico 
rond de het project hoogfrequent spoor (PHS) en 
de N65. 
 
Concept Beleidsagenda 2020-2023 
idem gemeente Bernheze. 
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Derden 

Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

Waterschap de 
Dommel 

Dagelijks 
bestuur 

01-2-‘19 In de concept actualisatie wordt niet ingegaan op het thema 
klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande risico's. Dit 
bevreemdt ons niet alleen vanwege de alomtegenwoordigheid 
van dit onderwerp, maar ook staat dit haaks op onze 
gezamenlijke inspanningen tijdens de Bestuurlijke 
Themabijeenkomst Crisisbeheersing: klimaatverandering en de 
gevolgen voor samenwerking in crisisbeheersing', op 30 
november 2018. 
Het is een gegeven dat het weer extremer wordt en dat deze 
extremen frequenter voorkomen. Zowel de waarschijnlijkheid als 
de impact van extreem weer nemen toe, dit betekent dat de 
samenleving vaker wordt blootgesteld aan meer ingrijpende 
situaties. De wateroverlast ten gevolge van de extreme neerslag 
in Zuidoost Brabant, in de zomer van 2016, is hier een 
belangrijk voorbeeld van. De maatschappelijke impact was 
bijzonder groot. In 2017 werden in het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie dan ook stresstesten aan alle gemeenten in 
Nederland opgelegd, om de ruimtelijke ordeningsopgaven in 
verband met weersextremen en klimaatverandering in kaart te 
brengen. Ook de extreme droogte van 2018 leidde tot nieuwe 
vraagstukken met betrekking tot waterkwaliteit en 
volksgezondheid. Dit zijn risico's die ons inziens niet mogen 
ontbreken in het risicoprofiel van deze regio. 
Wij verzoeken u dan ook om de concept actualisatie van het 
risicoprofiel aan te passen. De enge, technische insteek los te 
laten en ruimte te bieden aan de actuele en onontkoombare 
risico's die klimaatverandering met zich meebrengt. Extreem 
weer en haar gevolgen zijn niet alleen zaak van de 
waterschappen, maar van een groot aantal partners en 
daarmee des te meer van de veiligheidsregio als verbindende 
netwerkorganisatie. 

Naast het risico op overstromingen wordt het risico 
op extreem weer / droogte en het scenario 
watertekort / wateroverschot aan het risicoprofiel 
toegevoegd. Dit scenario zal in overleg met 
waterschap de Dommel, waterschap Aa en Maas 
en samen de overige partners worden uitgewerkt. 

Waterschap Aa 
en Maas 

Dagelijks 
bestuur 

20-2-‘19 idem Waterschap de Dommel 
Uiteraard denken wij graag met u mee over de wijze waarop 
thema klimaatverandering verankerd kan worden in het 
risicoprofiel. Bijgesloten treft u ter informatie een voorbeeld uit 
het risicoprofiel van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost waarin 
het thema klimaatverandering expliciet opgenomen is. 

Naast het risico op overstromingen wordt het risico 
op extreem weer / droogte en het scenario 
watertekort / wateroverschot aan het risicoprofiel 
toegevoegd. Dit scenario zal in overleg met 
waterschap de Dommel, waterschap Aa en Maas 
en samen de overige partners worden uitgewerkt. 
Wij hebben kennisgenomen van het risicoprofiel 
van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost waarin het 
thema klimaatverandering expliciet is opgenomen 
en zullen waar mogelijk van deze kennis 
gebruikmaken. 
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Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

Politiechef 
eenheid Oost-
Brabant van de 
Nationale Politie 

Hoofd 
Operatiën 
Politie 
Oost-
Brabant 

23-5-‘19 Zoals u weet is de politie Oost-Brabant ook partner van de 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Ik stel vast dat in deze 
Veiligheidsregio enkele vergelijkbare veiligheidsthema's zijn 
benoemd, op basis waarvan beleidsmatige prioritering plaats zal 
vinden. Een van de voorbeelden betreft het onderwerp 
cyberveiligheid. In uw Veiligheidsregio Brabant-Noord worden de 
ontwikkelingen rondom dit onderwerp in andere 
Veiligheidsregio's de komende jaren gevolgd. Ook binnen de 
nationale politie is dit onderwerp volop onder de aandacht en in 
beweging. Vanuit de eenheid Oost-Brabant zie ik hiermee een 
onderwerp ontstaan waar het vormen van gezamenlijke kracht 
aan de orde zou kunnen zijn. Zo zijn er in het domein waar 
zowel Veiligheidsregio's als politie opereren meerdere 
onderwerpen waar gezamenlijk duiden en handelen aan de orde 
kan zijn of al aan is, zoals op het thema 
Terrorismegevolgbestrijding / Extreem Geweld. 
 
Afsluitend stel ik vast dat ik namens de eenheid Oost-Brabant 
van harte instem met de voorliggende actualisatie van het 
Regionaal Risicoprofiel 2018 en de komende jaren veel kansen 
zie voor versterking van de al langer in gang gezette geest van 
gezamenlijkheid tussen de Veiligheidsregio's en de politie. 

Wij stellen naar onze tevredenheid vast dat de 
samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s 
en de politie bij alle betrokken organisaties hoog op 
de agenda staat.  

Openbaar 
Ministerie 
Arrondissement
sparket Oost-
Brabant 

plaatsver-
vangend 
Hoofdof-
ficier van 
Justitie, 
dhr. J. 
Smilde 

16-4-‘19 De zienswijze van de zijde van het Openbaar Ministerie is dat er 
een adequaat risicoprofiel is opgesteld waarmee kan worden 
ingestemd. Omtrent het thema ‘terrorismegevolgbestrijding’ 
wordt aangegeven dat het gezamenlijk programma op dit 
onderwerp tussen VRBN en VRBZO nog wordt uitgewerkt. Over 
deze nader uitwerking wordt het OM graag nader geïnformeerd. 

Wij zullen het OM nader informeren middels haar 
vertegenwoordiger in het Programma TGB/Extreem 
geweld. 

 


