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VERZONDEN - «. V-S' ?'
Geacht college,
Bijgevoegd treft u eenschriftelijk exemplaar van hetregionaal risicoprofiel aan.Wijverzoeken u om de
definitieve versie vanhetregionaal risicoprofiel aanuwgemeenteraad voor te leggen.
In eeneerder stadium hebben wijuopde hoogte gesteld vanhetconcept vanhet regionaal
risicoprofiel 1 . Inmiddels isindevergadering vanhetAlgemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Twente van 10 oktober ji. hetregionaal risicoprofiel definitief vastgesteld. Hetrisicoprofiel vormt de
basis voor beleidsinhoudelijke keuzes en lijnen voor deVeiligheidsregio, de komende 4 jaar.
In hetregionaal risicoprofiel worden de risico's, dieinde regio bovengemiddeld aanwezig zijn ofeen
bovengemiddeld bestuurlijk of maatschappelijk belang hebben, nader geanalyseerd. W e hebben in
ons eerdere schrijven alspecifieke risico's, dieopuwgemeente vantoepassing zijn, aangegeven. De
Veiligheidsregio kanzich niet tegelijkertijd opalle risico's richten. Daarom worden deincidenttypen in
overleg methetbestuur indetijd geprioriteerd. Hetvoornemen isomineerste instantie hetbeleid te
richtenop:
• brandbare/explosieve stof bij spoorvervoer
• incident nabije kerncentrale
- giftige stof bij inrichting
• paniek bij evenementen
• uitvalvantelecommunicatie en ICT
Het regionaal risicoprofiel istevens via dewebsite www.risicoprofieltwente.nl te raadplegen
(gebruiksnaam:Veiligheidsregio, wachtwoord: Twente!).
Mocht uw gemeenteraad willen reageren op het regionaal risicoprofiel,dan kan dit per brief, gericht
aan de secretaris van deVeiligheidsregio Twente, de heer H. Meuleman, of via de mailvia
info@vrtwente.nl.
Wiiqaan er j^nuit uhiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er naar aanleiding van
leze brief vr
ijn, dan kunt udeze richten aan info@vrtwente.nl.
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