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Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden
Gelet op artikel 15 van de Wet op de Veiligheidsregio's

Besluit

1. Kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden
2. Het bestuur van de veiligheidsregio te verzoeken om zich bij de prioritering voor het
Regionaal Beleidsplan vooral te richten op de risico's met een hogere impact en een
hogere waarschijnlijkheid.
3. Het bestuur van de veiligheidsregio verzoeken verder met name te focussen op het
risico luchtvaartongevallen in verband met de nabijheid van Schiphol.
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Beste meneer/mevrouw,

Op 9 juli heeft de raad van de gemeente Nieuwkoop kennis genomen van het ontwerp
regionaal risicoprofiel.
Wij verzoeken u om zich bij de prioritering voor het Regionaal Beleidsplan vooral te richten op
de risico's met een hogere impact en een hogere waarschijnlijkheid.
Daarnaast verzoeken wij u zich verder met name te focussen op het risico van
luchtvaartongevallen in verband met de nabijheid van Schiphol.
De motivering hiervoor is dat ongeveer 75Yo van de luchtvaartongevallen plaats vinden tijdens
of kort na het opstijgen of landen. Daarnaast vindt 10 7o van de luchtvaartongevallen plaats
binnen 10 kilometer van de start en landingsbaan. Nieuwkoop ligt binnen de 10 kilometer
zone waardoor de kans op een luchtvaartongeval waarschijnlijker is dan binnen de meeste
andere gemeenten binnen de veiligheidsregio.
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Met vriendelijke groet,
gemeenteraad van Nieuwkoop

E.R. van Holthe
griffier
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F. Buijserd
voorzitter

De wettelijke publicaties vindt u in het Elektronisch gemeenteblad. Abonneer u via www.nieuwkoop.nl
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