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1. Inleiding

Op basis van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is het 

Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

verantwoordelijk voor het organiseren van een doelmatige 

en slagvaardige crisisbeheersing en rampenbestrijding. 

De regio stelt daarvoor drie plannen op: een risicoprofiel, een beleidsplan en een 
crisisplan. De drie plannen geven antwoord op de volgende vragen:
1. Wat bedreigt de regio Zuidoost-Brabant en hoe erg is dat?
2. Wat moet Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zelf kunnen en wie en wat 

hebben we daarvoor nodig?
3. Wie doet wat en wie informeert wie in de regio Zuidoost-Brabant?

Dit document, het Regionaal Crisisplan 2016-2019 (hierna: RCP) beantwoordt 
de derde vraag. Het beschrijft de verantwoordelijkheden en de bijbehorende 
organisatie bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook vermeldt het plan wat 
de relatie is met andere betrokken partijen. 

Dit nieuwe RCP komt voort uit de verplichting om ten minste één keer in de 
vier jaar een geactualiseerd plan te hebben. Dit plan is een geactualiseerde 
versie van het Regionaal Crisisplan 2011-2015. Het speelt in op de ervaringen 
met incidenten in onze regio. Landelijke ontwikkelingen en onderzoeken rond 
crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn verwerkt. 

Landelijke uniformiteit (landelijk referentiekader regionaal crisisplan) is 
leidend. Dit geeft de mogelijkheid om de samenwerking op te zoeken met 
Veiligheidsregio Brabant-Noord op de schaal van onze natuurlijke crisispartner 
politie en justitie. Beide crisisplannen zijn daarmee identiek qua inhoud. De 
komende jaren wordt deze samenwerking versterkt om tot een gezamenlijke 
inrichting van de crisisorganisatie te komen. 

Dit RCP beschrijft de contouren voor aanscherping en doelgerichte 
professionalisering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het 
is primair een bestuurlijk plan en beschrijft daarom op hoofdlijnen de 
verantwoordelijkheden en de bijbehorende organisatie bij rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. De gedetailleerde uitwerking en de verdere onderbouwing zijn 
opgenomen in het document GRIP 2016.  

1.1 Uitgangspunten

Generieke beschrijving
Het RCP gaat uit van een generiek ingerichte crisisorganisatie. Dit betekent dat 
de crisisorganisatie toepasbaar is op alle voorkomende incidenten, rampen en 
crises.

Behoeftegestuurd optreden
Het inzetten van de crisisorganisatie beoogt het 
effectief en efficiënt organiseren van 
de operationele en bestuurlijke 
coördinatie en leiding. 

Het activeren van de crisisorganisatie komt logischerwijs voort uit de behoefte 
van degene die op dat moment belast is met de bestrijding van een incident met 
hoge impact. Om te komen tot een maximaal effect van de opschaling, hanteren 
we behoeftegestuurd optreden. De aanvrager vermeldt wat de aanleiding is 
voor het activeren van de crisisorganisatie en welk effect hij wil bereiken. Het te 
activeren team is zodoende in staat om direct na alarmering invulling te geven 
aan haar functie. Het team speelt gericht in op de behoefte.

Knoppenmodel 
Niet alle incidenten en crises vragen om de volledig opgetuigde crisisorganisatie. 
Het RCP biedt de mogelijkheid alleen bepaalde onderdelen te activeren. Zo 
wordt de organisatie efficiënt en effectief afgestemd op de behoefte. Dit 
uitgangspunt sluit aan op het eerdergenoemde behoeftegestuurd optreden. 

Focus op sturen en ondersteuning
Het RCP gaat uit van taakvolwassen professionals die in tijden van 
rampen en crises hun werk vakkundig doen. Kritische succesfactoren zijn 
communicatie, informatie, sturing en ondersteuning. Het RCP richt zich daarom 
vooral op de processen leiding & coördinatie, informatiemanagement en 
resourcemanagement. 

Normtijden
Een crisisorganisatie is 24/7 paraat en vraagt om snelle respons van de 
functionarissen. Direct na alarmering starten de werkzaamheden. Een aantal 
personen kan direct starten met het op afstand uitvoeren van de activiteiten. 
Degenen die een rol hebben in de leiding en coördinatie gaan zo snel mogelijk 
fysiek ter plaatse. Insteek blijft dat de organisatieonderdelen zo snel als mogelijk 
compleet aanwezig zijn.

Vakbekwaamheid
Het RCP beschrijft sec de structuur van de crisisorganisatie. Wetende dat de 
uitvoering door deskundige professionals moet gebeuren. Een oefenbeleidsplan 
beschrijft de wijze waarop de vakbekwaamheid vorm krijgt. De kernwaarden 
uit het beleidsplan (deskundig, daadkrachtig, behulpzaam en gericht op 
samenwerken) staan centraal.
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2. Bevoegdheden

Voor een adequate rampenbestrijding en crisisbeheersing 

is helder wie waar verantwoordelijk voor is. Binnen het 

stelsel van crisisbeheersing en rampenbestrijding wordt dit 

zichtbaar gemaakt door het benoemen van twee soorten 

ketens: de algemene keten en de functionele keten. 

2.1  Samenhang algemene en functionele keten 

Algemene keten Functionele keten 

Rampenbestrijding en handhaving van de 
openbare orde en veiligheid. Het betreft 
de algemene bevolkingszorg. Het gezag 
ligt bij de burgemeester of de voorzitter 
veiligheidsregio. 

Bestrijkt één specifiek terrein. Bijvoorbeeld 
vitale infrastructuur, financieel verkeer, 
voedselveiligheid of een milieucomponent. 
Het gezag ligt bij vakministers, of namens 
de minister bij de zogenoemde rijksheren.

Afstemming
De afstemming tussen de ketens vindt op twee niveaus plaats: 1. Gemeentelijk of 
regionaal (veiligheidsregio) en 2. (Inter)nationaal (ministeries). Vertegenwoordigers 
van ministers (rijksheren) en vitale sectoren kunnen deelnemen aan de vergadering 
van een Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam (GBT of RBT). Operationele 
afstemming kan plaatsvinden in het Regionaal Operationeel Team (ROT) of in het 
Commando Plaats Incident (CoPI). 

Besluitvorming
Bij een crisis in een functionele keten, zoals bij uitval van nutsvoorzieningen, 
vindt binnen de functionele keten besluitvorming plaats. In een dergelijke situatie 
kan daarnaast ook de veiligheidsregio behoefte hebben aan het activeren van 
haar crisisorganisatie. Dit is het geval als de crisis effecten heeft op de openbare 
orde en veiligheid. De veiligheidsregio treft in dat kader haar maatregelen.

In het RCP worden de relaties tussen de algemene keten en de functionele keten 
niet uitgewerkt. Hiervoor zijn de Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing en 
diverse regionale Coördinatiekaarten beschikbaar.

Driehoeksoverleg
Naast GBT- of RBT-afstemming kan er behoefte zijn aan het voeren van 
een driehoeksoverleg (artikel 13 Politiewet 2012). Het gaat dan om keuzes 
voor de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening en/of de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Het driehoeksoverleg bestaat uit 
de burgemeester, de (hoofd)officier van justitie en de (eenheid) politiechef.

Landelijke crisisorganisatie
Bij situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, komt de 
rijksoverheid in beeld. De minister van Veiligheid en Justitie is de coördinerende 
minister op het gebied van crisisbeheersing. Deze heeft in nauwe samenwerking 
met de andere ministeries, de regie op de versterking van de nationale veiligheid. 
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid geeft invulling aan 
deze coördinerende taak van de minister.

2.2 Bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen de 
algemene keten

Bevoegd gezag
De burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio vormt het bevoegd gezag. 
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor twee vitale belangen: de openbare 
veiligheid (schade aan personen, zaken of milieu) en openbare orde (verstoring 
van vrij gebruik van de publieke ruimte door het gedrag van mensen). 

De impact of omvang van het incident bepaalt wie bevoegd gezag is. Bij een 
ramp of crisis die gemeentegrenzen overstijgt (fysiek of qua impact) - of bij 
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan - gaat het bevoegd gezag van de 
burgemeester over naar de voorzitter veiligheidsregio.

2.3 Operationele verantwoordelijkheden binnen de 
algemene keten

Regionaal Operationeel Leider
De Regionaal Operationeel Leider is de hoogste operationele leidinggevende 
binnen de crisisorganisatie en leidt het Regionaal Operationeel Team (ROT). 
Het ROT is belast met de operationele leiding, de afstemming met andere bij 
de ramp of crisis betrokken partijen en het adviseren van het Gemeentelijke of 
Regionale Beleidsteam. De Regionaal Operationeel Leider krijgt van het bevoegd 
gezag de instructie die deze nodig acht in verband met de uitvoering van de 
door het bevoegd gezag genomen besluiten. 

Leider Commando Plaats Incident
De Leider Commando Plaats Incident is op het moment dat er geen ROT actief 
is de hoogst operationeel leidinggevende binnen de crisisorganisatie en leidt het 
Commando Plaats Incident (CoPI). 

Het CoPI is belast met de operationele coördinatie en leiding op de plaats van 
het incident. Het CoPI richt zich op die activiteiten die vanaf de plaats van het 
incident kunnen worden overzien en aangestuurd.
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3. De organisatie 

Een crisisorganisatie (‘de hoofdstructuur’) bestrijdt incidenten, 

rampen en crises in onze regio. Binnen de hoofdstructuur 

hebben de diensten hun eigen deelstructuren uitgewerkt. 

Deze worden beschreven in de betreffende deelplannen. 

De hoofdstructuur kent de volgende onderdelen: de gemeenschappelijke meldkamer 
(GMK), het commando plaats incident (CoPI), het Regionaal Operationeel Team 
(ROT), het Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) en het Regionaal Beleidsteam (RBT). 
In de bezetting van de teams wordt de maximale invulling genoemd. Op basis 
van de eerdergenoemde uitgangspunten kan de invulling beperkter zijn.

 

3.1 Gemeenschappelijke meldkamer (GMK)

De GMK is, zeker in de eerste fase, cruciaal als meld-, regel-, informatie- en 
coördinatiecentrum. De GMK ontvangt en verwerkt de meldingen en zorgt voor 
de alarmering van de juiste eenheden en functionarissen (van de crisisorganisa-
tie). De GMK geeft een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident aan 
de onderdelen van de hoofdstructuur. De multidisciplinaire taken van de GMK 
worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de CaCo. 

Functienamen leden GMK: 
• Calamiteiten Coördinator (CaCo)
• Centralisten Meldkamer Ambulance (MKA), Brandweer (MKB) en Politie (MKP)

3.2 Commando Plaats Incident (CoPI)

Het CoPI is belast is met de operationele coördinatie en leiding op de plaats van het 
incident. Het CoPI richt zich op die activiteiten die vanaf de plaats van het incident 
zijn te overzien en of kunnen worden aangestuurd. Voor het merendeel van de 
CoPI-leden is snelle fysieke aanwezigheid van belang. Voor de Officier van Dienst 
Bevolkingszorg en voor de communicatieadviseur geldt dat zij hun activiteiten 
op afstand kunnen starten en daarna zo snel mogelijk ter plaatse komen.

Functienamen leden CoPI: 
• Leider CoPI
• Officier van Dienst Brandweerzorg
• Officier van Dienst Bevolkingszorg
• Officier van Dienst Geneeskundige zorg
• Officier van Dienst Politiezorg
• Communicatieadviseur CoPI

• Informatiemanager CoPI
• Plotter CoPI
• Functionarissen van wie aanwezigheid in verband met de omstandigheden 

van belang is

3.3 Regionaal Operationeel Team (ROT)

Het ROT is belast met de coördinatie en operationele leiding. Het ROT wordt 
ingesteld wanneer niet alle processen kunnen worden overzien en aangestuurd 
vanaf de plaats van het incident of als de plaats van het incident (nog) niet 
duidelijk te definiëren is. In de hiërarchie staat het ROT boven het CoPI.

Het ROT wordt ondersteund door staf- en ondersteunende secties. De stafsecties 
betreffen Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Geneeskundige zorg en Politiezorg. 
De stafsecties kennen een kernbezetting van Algemeen Commandant, Hoofd 
ondersteuning en Hoofd informatievoorziening. De ondersteunende sectie is het 
informatiemanagement. 

Functienamen leden ROT: 
• Regionaal Operationeel Leider
• Algemeen Commandant Bevolkingszorg
• Algemeen Commandant Brandweerzorg
• Algemeen Commandant Geneeskundige zorg
• Algemeen Commandant Politiezorg
• Communicatieadviseur ROT
• Informatiemanager ROT
• Informatiecoördinator ROT
• Liaison Defensie
• Functionarissen van wie aanwezigheid in verband met de omstandigheden 

van belang is

3.4 Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)

Het GBT ondersteunt de burgemeester in de uitvoering van de bestuurlijke opga-
ven. Het betreft situaties die door de voorzitter van de veiligheidsregio (nog) niet 
zijn gekwalificeerd als een ramp/crisis van meer dan plaatselijke betekenis.

Functienamen leden GBT: 
• Burgemeester
• Officier van Justitie
• Beleidsadviseur Bevolkingszorg GBT
• Beleidsadviseur Brandweerzorg GBT
• Beleidsadviseur Geneeskundige zorg GBT
• Beleidsadviseur Politiezorg GBT
• Communicatieadviseur GBT
• Ambtenaar rampenbestrijding
• Informatiecoördinator GBT
• Notulist GBT
• Functionarissen van wie aanwezigheid in verband met de omstandigheden 

van belang is
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3.5 Regionaal Beleidsteam (RBT)

Een RBT wordt ingesteld bij incidenten waar behoefte is aan bestuurlijke leiding 
en coördinatie door de voorzitter veiligheidsregio. De voorzitter neemt - tenzij 
de vereiste spoed zich daartegen verzet - geen besluiten zonder voorafgaande 
raadpleging van het RBT. Het betreft situaties die door de voorzitter van de 
veiligheidsregio zijn gekwalificeerd als een ramp/crisis van een bovenlokale 
betekenis (zowel fysiek als qua impact). 

Functienamen leden RBT: 
• Voorzitter veiligheidsregio
• Burgemeesters van de betrokken gemeenten
• Hoofdofficier van Justitie
• Regionaal operationeel leider
• Beleidsadviseur Bevolkingszorg RBT
• Beleidsadviseur Brandweerzorg RBT
• Beleidsadviseur Geneeskundige zorg RBT
• Beleidsadviseur Politiezorg RBT
• Communicatieadviseur RBT 
• Informatiecoördinator RBT
• Notulist RBT
• Functionarissen van wie aanwezigheid in verband met de omstandigheden 

van belang is

3.6 Activering van de crisisorganisatie (GRIP) 

Voor het activeren van de crisisorganisatie maken we gebruik van GRIP: 
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. De GRIP kent 
een aantal niveaus die elk het niveau aangeven van de operationele en/of 
bestuurlijke leiding en coördinatie. 

Niet alle incidenten en crises vragen om de volledig opgetuigde crisisorganisatie. 
Het crisisplan biedt de mogelijkheid om bepaalde onderdelen te activeren 
(knoppenmodel). Zo wordt de organisatie efficiënt en effectief afgestemd op 
de behoefte. In de systematiek zit opgesloten dat zodra een niveau wordt 
gealarmeerd, het opvolgende niveau wordt geïnformeerd. Hieronder staan de 
vier GRIP-niveaus genoemd met per GRIP-niveau de teams die belast zijn met de 
leiding en coördinatie binnen het niveau:

GRIP 1 GRIP 2 GRIP 3 GRIP 4

CoPI X O O O

ROT I X O X

GBT I X

RBT I X

X = Vast O = Keuze I= Informeren
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Bijlage: Processen

Hieronder worden de processen voor de disciplines 

brandweerzorg, gezondheidszorg, politiezorg en 

bevolkingszorg vermeld. Elke discipline kan naar behoefte 

monodisciplinair opschalen. De beschrijving van de 

specifieke organisatie en processen zijn opgenomen in 

de eigen deelplannen. De taken worden beschreven in 

monodisciplinaire draaiboeken, plannen, handboeken en 

procedures.

Bevolkingszorg
• Communicatie

 ∙ Analyse en Advies
 ∙ Informatievoorziening

• Publieke zorg
 ∙ Opvang en Verzorging:

 - Verplaatsen mens en dier 
 - Opvang
 - Voorzien in primaire levensbehoeften
 - Geestelijke zorg

• Omgevingszorg
 ∙ Milieubeheer
 ∙ Ruimtebeheer
 ∙ Bouwbeheer

• Informatiemanagement en Ondersteuning
 ∙ Back-Office Informatie en Ondersteuning:

 - Facilitaire ondersteuning
 - Bestuursondersteuning

 ∙ Verwanteninformatie (SIS)
• (Preparatie) Nafase

Brandweerzorg
• Bron- en emissiebestrijding
• Grootschalige redding
• Grootschalige ontsmetting
• Informatiemanagement

Geneeskundige zorg
• Acute gezondheidszorg
• Publieke gezondheidszorg

 ∙ Psychosociale hulpverlening
 ∙ Medische milieukunde
 ∙ Infectieziektebestrijding
 ∙ Grootschalig onderzoek na rampen

• Resourcemanagement
• Informatiemanagement 

Politiezorg
• Ordehandhaving

 ∙ Crowdmanagement en crowdcontrol
 ∙ Riotcontrol

• Mobiliteit
 ∙ Dynamische verkeersgeleiding
 ∙ Statische verkeersgeleiding

• Bewaken en beveiligen
 ∙ Persoonsbeveiliging
 ∙ Beveiliging objecten/diensten

• Handhaven netwerken
 ∙ Handhaven netwerken

• Opsporing
 ∙ Tactische opsporing
 ∙ Technisch/forensische opsporing
 ∙ Toepassen recherchemaatregelen

• Opsporingsexpertise
 ∙ Explosievenverkenning
 ∙ Politioneel onderhandelen
 ∙ Specialistische observatie
 ∙ Toepassen specialistische recherchetoepassingen
 ∙ Specialistische forensische opsporing

• (Speciale) interventies
 ∙ Gebruiken van aanhoudings- en ondersteuningseenheden (AOE)
 ∙ Speciale interventies

• Resourcemanagement
• Informatiemanagement
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Bijlage: Samenhang planfiguren

In de Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd dat het bestuur 

van de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor een aantal 

verplichte plannen. In onderstaand kader wordt de samenhang 

tussen deze plannen inzichtelijk gemaakt. Ook wordt uitgelegd 

hoe de gemeenteraden hier invloed op kunnen uitoefenen.

Welke planfiguren zijn er?

Het regionaal risicoprofiel is een beschrijving van de in de regio Zuidoost-Brabant 
aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Ook bevat 
het risicoprofiel een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen 
van deze risico’s zijn opgenomen. Het regionaal risicoprofiel richt zich op ramp- en 
crisistypen. Het brandrisicoprofiel beschrijft welke specifieke brandrisico’s er zijn 
en welke risico’s het zwaarst wegen. 

In het regionaal beleidsplan wordt het beleid vastgesteld ten aanzien van 
de taken van de veiligheidsregio. In wetgeving is vastgelegd dat het beleidsplan 
onder meer een oefenbeleidsplan en een dekkingsplan moet bevatten. Het 
oefenbeleidsplan vormt  de basis voor het trainen en oefenen van de verschillende 
hulpdiensten. In het dekkingsplan zijn de voor de brandweer geldende 
opkomsttijden opgenomen en wordt beschreven met welke voorzieningen en 
maatregelen de brandweer aan die opkomsttijden gaat voldoen. 

Het regionaal crisisplan is een beschrijving van de organisatie, de 
verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de 
rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Hoe zijn deze planfiguren met elkaar verbonden?

Het regionaal risicoprofiel omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle 
situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. Met behulp van 
een capaciteiteninventarisatie wordt vervolgens een antwoord gegeven op de vraag 
in hoeverre de regio Zuidoost-Brabant hierop is voorbereid. Door deze inventarisatie 
wordt het mogelijk om een keuze te maken in de risico’s die prioriteit krijgen. Zo’n 
prioritair risico krijgt dan extra aandacht in de beleidsperiode; aan de hand van een 
beïnvloedingsanalyse wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om het risico zelf of 

de impact van een daadwerkelijk incident te beïnvloeden. De gemaakte keuzes worden 
uiteindelijk ingebracht in de beleidscyclus van de veiligheidsregio (1e pijl in afbeelding). 
Het brandrisicoprofiel beschrijft welke soorten branden zich kunnen voordoen 
en hoe vaak dat ook daadwerkelijk het geval is. Dit profiel helpt om een passende 
inrichting van brandweerzorg te bepalen. 

Ook het regionaal beleidsplan kan keuzes bevatten die van invloed zijn op de 
inrichting van de brandweerorganisatie. De operationele prestaties van de brandweer 
worden uiteindelijk geconcretiseerd in het dekkingsplan (2e pijl). Daar waar er 
op voorhand overschrijding van de normtijd verwacht wordt, moeten flankerende 
beleidsmaatregelen worden bepaald.

De relatie tussen het regionaal beleidsplan en het gemeentelijke integrale 
veiligheidsbeleid wordt geconcretiseerd door thema’s uit het beleidsplan van de 
veiligheidsregio op te nemen in het gemeentelijke beleid en omgekeerd (3e pijl). 
Om die reden wordt bij de totstandkoming van het beleidsplan samengewerkt met 
(vertegenwoordigers) van de integrale veiligheidscoördinatoren van de gemeenten.

Het regionaal crisisplan beschrijft de wijze waarop de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing in de regio Zuidoost-Brabant is georganiseerd. Het regionaal 
beleidsplan kan strategische keuzes bevatten die van invloed zijn op de inrichting 
van deze organisatie (4e pijl). Ook moet het crisisplan in lijn zijn met de risico’s 
die in de regio Zuidoost-Brabant aanwezig zijn (zoals vastgelegd in het regionaal 
risicoprofiel). Samenwerking met ketenpartners is daarbij een belangrijk 
uitgangspunt.

Welke invloed heeft de gemeenteraad?

De veiligheidsregio is als verlengd lokaal bestuur ingesteld om taken uit te voeren 
namens en voor de gemeenten. Omdat het risicoprofiel de basis vormt voor het 
beleidsplan, is het door de wetgever nadrukkelijk als een instrument gepositioneerd 
om de gemeenteraden invloed te geven op het beleid van de veiligheidsregio. 
Het risicoprofiel moet daarom door het bestuur van de veiligheidsregio worden 
besproken met alle deelnemende gemeenteraden. De raden moeten in het 
conceptrisicoprofiel kunnen zien welke risico’s voor hun gemeente relevant zijn. 
De raden kunnen het concept vervolgens aanvullen met eigen onderkende risico’s. 
Daarnaast kunnen ze lokale beleidsprioriteiten en veiligheidsthema’s naar voren 
brengen. Deze afstemming met de gemeenteraden verloopt via de Colleges van 
B&W.

Voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van het beleidsplan overlegt 
de burgemeester met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. Het 
oefenbeleidsplan en het dekkingsplan zijn wettelijk gezien onderdeel van het 
beleidsplan en moeten daarom ook met de gemeenteraad worden besproken.

Meer weten?
In de Brochure Wet veiligheidsregio’s vind u meer algemene info over Wet 
veiligheidsregio’s en de genoemde planfiguren. Deze brochure is te downloaden via 
http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/Brochure-wet-veiligheidsregio-
s-november2013.pdf.
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