Visie Risicogerichtheid

Samen verantwoordelijk voor veiligheid

Nederland is in veel opzichten een veilig land. Voor het overgrote deel van de bestaande veiligheidsrisico’s bestaan
regels en maatregelen om risico’s te beperken en incidenten te voorkomen. Bij burgers, bedrijven en instellingen is de
verwachting en het beeld ontstaan dat ‘de overheid’ verantwoordelijk is voor het organiseren of afdwingen van veiligheid en dat risico’s beheerst of overwonnen kunnen worden. Het huidige systeem - met de nadruk op regels - heeft
een verrijking nodig.
Waarom?
• Nog meer regels leiden niet per definitie tot méér
veiligheidswinst in de toekomst
• Het besef groeit dat volledige beheersing van risico’s
een onjuist beeld en irreële verwachting is van de rol
en het vermogen van de overheid.
• Verandering van dat beeld en die rol is noodzakelijk
• Deze verandering is de essentie van de visie risicogerichtheid.
Wat?
Een visiedocument dat de volgende thema’s beschrijft en
bewegingen op gang brengt:
• het bevorderen van veiligheid
• het verhogen van veiligheidsbewustzijn,
• positioneren van bevoegd gezag en opperbevel
• gedragsverandering bij brandweermensen zodat zij
weer gedrag bij burgers, bedrijven en instellingen
kunnen veranderen
• winst voor burgers, bedrijven en bestuur
• een benadering vanuit een breder perspectief
• een heldere verantwoordelijkheidsverdeling
Hoe?
• Portefeuillehouders uit RBC, RDVR, RDPG en
LOCGS hebben in samenwerking met leden van de
netwerken een conceptnotitie opgesteld
• Na bespreking tijdens een ‘brede sessie’ in december
2014 vindt besluitvorming plaats, vergezeld van een
voorstel om de beweging van risicobeheersing naar
risicogerichtheid in de regio’s vorm te geven
• Voorstel is pragmatisch en laagdrempelig

Wanneer?
• 2014: vierde kwartaal: bespreking concept-visie
tijdens brede sessie.
• 2015: eerste en tweede kwartaal: ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming.
• 2015: derde kwartaal: start implementatie (via diverse
proeftuinen).
Wie?
• Portefeuillehouder RBC: Rob Frek
• Portefeuillehouder RDVR: Carlo Post
• Portefeuillehouder RDPG: Ype Schat
• Portefeuillehouder LOCGS: Alexander Meijer
• Programmacoördinator Brandweer Nederland:
Eugène van Mierlo

