
Risico’s in verkeer en vervoer

Regionale Risico’s in beeld
Op de kijkplaat zijn de volgende  incidenttypen uit het risicoprofiel terug te vinden:

Storm Overstroming

Natuurbrand Dierziekte

Instorting gebouw Brand binnenstad

Brand theater Brand 
verzorgingstehuis

Brand/gifwolk trein Brand/gifwolk
vrachtwagen

Brand/gifwolk 
fabriek

Brand/gifwolk schip Kerncentrale Borssele

Uitval spraak/data Uitval drinkwater Uitval elektriciteit Uitval gas

Ongeval helikopter Aanvaring cruiseschip

Ongeval passagierstrein

Ongeval tunnel
Stranding containerschip

Grieppandemie Brand met asbest

TerreuraanslagPaniek bij evenementen

Trein gaswagonsKerncentrale Doel Vliegbasis Woensdrecht Brand fabriek

Risico’s in de buurregio’s en in België

Het regionaal risicoprofiel

Wat kan ons overkomen?

Hoe erg is dat? 

Wat doen we er mee? 

De risico's in beeld

Het regionaal risicoprofiel geeft de gemeenten en het bestuur 
van de veiligheidsregio antwoord op de volgende vragen:

Alles begint met inzicht in de aanwezige risicovolle situaties. 
Welke risicovolle bedrijfsactiviteiten worden binnen de regio 
uitgevoerd? Welke infrastructuur loopt over het grondgebied? 
Welke soorten natuurrampen kunnen ons overkomen? Welke 
kwetsbare gebouwen en nutsvoorzieningen kunnen getroffen 
worden? Hiervoor wordt als eerste stap van het risicoprofiel 
voor elk crisistype een risico-inventarisatie uitgevoerd. Deze 
zijn ingedeeld aan de hand van 7 maatschappelijke thema's: 

    1.natuurlijke omgeving
2.gebouwde omgeving
3.technologische omgeving
4.vitale infrastructuur en voorzieningen
5.verkeer en vervoer
6.gezondheid
7.sociaal-maatschappelijke omgeving. 

Omdat risico's zich niet aan regiogrenzen houden, wordt deze 
inventarisatie bovenregionaal afgestemd.

De vervolgstap is om te beoordelen hoe ernstig de risico's zijn. 
Daarvoor worden op basis van de risico-inventarisatie 
realistische incidentscenario's uitgewerkt die zich voor kunnen 
doen in de regio. De ernst van deze scenario's wordt 
geanalyseerd op twee componenten: de waarschijnlijkheid 
(kans) dat zich een ramp of crisis voordoet en de impact 
(effect) die het kan hebben op de vitale belangen van de 
samenleving. 

Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van 
de in de regio aanwezige risico's, plus de risico's uit 
aangrenzende gebieden en levert input voor het regionale 
beleidsplan. In opmaat naar de komende beleidsperiode is het 
regionaal risicoprofiel volledig herzien en zijn de risico's door 
Veiligheidsregio Zeeland opnieuw geanalyseerd. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de Handreiking Regionaal Risicoprofiel. 
Andere regio's maken tevens gebruik van deze landelijke 
methodiek wat zorgt voor bevordering van interregionale 
samenwerking.

Om een beter beeld te schetsen bij de risico's in Zeeland is 
deze kijkplaat gemaakt. Het geeft inzicht in de voornaamste 
risico's van onze regio. De Veiligheidsregio Zeeland bestaat uit 
de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, 
Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, 
Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen. Het risicoprofiel van 
Zeeland is complex, divers en dynamisch. In de praktijk is het 
de optelsom van 41 relevante, concrete en realistische 
scenariobeschrijvingen. Op basis van deze analyse zijn zes 
speerpunten als prominent naar voren gekomen. Dit zijn:

   1.  Overstroming vanuit zee; 
   2.  Kerncentrales; 
   3.  Grieppandemie; 
   4.  Risico's gerelateerd aan transportactiviteiten; 
   5.  Externe veiligheidsscenario's (scenario's met gevaarlijke    
        stoffen);
   6.  Ontwrichting binnen de samenleving (door bijvoorbeeld 
        cybercrime/verstoring telecommunicatie).

Niet alle incidenttypen uit het regionaal risicoprofiel zijn op de 
kijkplaat terug te vinden. In het regionaal risicoprofiel zijn 
bijvoorbeeld ook scenario's die te maken hebben met extreem 
weer (koudegolf en hittegolf), gezondheidsscenario (zoals 
uitbraak mazzelen) en/of scenario's in de sfeer van rellen en 
maatschappelijke onrust uitgewerkt.

Het volledige regionaal risicoprofiel van Veiligheidsregio 
Zeeland is te raadplegen of te downloaden via 
www.veiligheidsregiozeeland.nl
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