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Overzicht Regionaal Risicoprofielen van de Veiligheidsregio’s en de eventuele opname van het  
zesde (regionaal) vitaal belang ‘veiligheid cultureel erfgoed’ 
 

 
Figuur 1. Indeling Nederland in de 25 Veiligheidsregio’s (2017) (bron: Instituut Fysieke Veiligheid) 
  

https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Kaart-veiligheidsregios-2017.aspx
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(Goed om te weten: in het RRP wordt de impact van risico’s gescoord van A 
(beperkt gevolg) tot E (catastrofaal gevolg).) 

Veiligheidsregio Groningen https://www.veiligheidsregiogroningen.nl/wat_wij_doen/z
o_bereiden_wij_ons_voor/regionaal_risicoprofiel/regiona
al_risicoprofiel 

Cultureel erfgoed is als zesde vitaal belang toegevoegd 
aan het Regionaal Risicoprofiel (RRP). In de bijlage van 
het RRP zijn diverse scenario’s beoordeeld, inclusief de 
impact op cultureel erfgoed. 

 Overstroming (vanuit zee): B 

 Overstroming, vollopen polder: A 

 Extreem weer: A 

 Brand in kwetsbaar object binnenstad: A 

 Ongeval op de weg, brandbare stof: A 

 Luchtvaartincident: A 

 Stress in menigte: A 

 Aardbeving: A 

Veiligheidsregio Fryslan https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/media/1508/risicopr
ofiel-fryslan-rapportage-2015.pdf   

De veiligheidsregio Fryslan werkt met een ander soort 
risicobeoordeling. Zij geeft aan bij welke thema’s 
cultureel erfgoed een ‘relevante kwetsbaarheid’ is. Dit is 
het geval bij de volgende thema’s: 

 Natuurlijke omgeving 

 Gebouwde omgeving 

 Technologische omgeving 

Veiligheidsregio Drenthe https://www.vrd.nl/over-veiligheidsregio-
drenthe/publicaties.html  

Cultureel erfgoed is als zesde vitaal belang toegevoegd 
aan het Regionaal Risicoprofiel (RRP). In de bijlage van 
het RRP zijn diverse scenario’s beoordeeld, inclusief de 
impact op cultureel erfgoed. 

 Tunnelincident: A 

 Incident buisleiding: C 

Veiligheidsregio IJsselland https://www.vrijsselland.nl/over-veiligheidsregio-
ijsselland/beleid-regionaal-risicoprofiel/ 

Cultureel erfgoed is als zesde vitaal belang toegevoegd 
aan het Regionaal Risicoprofiel (RRP). In de bijlage van 
het RRP zijn diverse scenario’s beoordeeld, inclusief de 
impact op cultureel erfgoed. 

 Overstroming: B 

 Natuurbrand: C 

Veiligheidsregio Twente http://www.vrtwente.nl/documentatie/  Cultureel erfgoed is als zesde vitaal belang toegevoegd 
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aan het Regionaal Risicoprofiel (RRP). In de bijlage van 
het RRP zijn diverse scenario’s beoordeeld, inclusief de 
impact op cultureel erfgoed. 

 Brand in dichte binnenstad: B 

 Extreme regenval en storm: A 

 Brandbare of explosieve stof bij spoorvervoer: A 

Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland 

https://www.vnog.nl/crisisbeheersing  Risico’s hebben geen impact op cultureel erfgoed of zijn 
niet beoordeeld op hun impact voor cultureel erfgoed. 

Veiligheids- en Gezondheidsregio 
Gelderland Midden 

http://www.vggm.nl/vggm/folders_en_publicaties  Cultureel erfgoed is als zesde vitaal belang toegevoegd 
aan het Regionaal Risicoprofiel (RRP). In de bijlage van 
het RRP zijn diverse scenario’s beoordeeld, inclusief de 
impact op cultureel erfgoed. 

 Overstroming: D 

 Natuurbranden: C 

 Hitte en droogte: A 

 Sneeuwstorm en ijzel: A 

 Instorting grote gebouwen: B 

 Ongevallen brandbare en explosieve stof: B 

 Ongevallen explosieven WOII: A 

 Ongevallen met giftige stof: A 

 Verstoring nutsvoorziening: B 
In bijlage 1 is een kaart opgenomen met het cultureel 
erfgoed in Gelderland-Midden. 

Veiligheidsregio Gelderland Zuid http://www.vrgz.nl/voor-partners/plannen-en-
documenten/  

Cultureel erfgoed is als zesde vitaal belang toegevoegd 
aan het Regionaal Risicoprofiel (RRP). In de bijlage van 
het RRP zijn diverse scenario’s beoordeeld, inclusief de 
impact op cultureel erfgoed. 

 Overstroming: D 

 Natuurbranden: A 

 Grote brand in dichte binnenstad: B 

 Uitval elektriciteitsvoorziening: A 

 Gewelddadigheden rondom voetbalwedstrijden: A 
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 Maatschappelijke onrust en buurtrellen: A 

Veiligheidsregio Utrecht https://www.vru.nl/dit-doet-de-veiligheidsregio/besluiten-
en-publicaties  

De veiligheidsregio Utrecht werkt met een ander soort 
risicobeoordeling. In het risicoprofiel geeft de regio aan 
dat er een grote hoeveelheid cultureel erfgoed aanwezig 
is. Het risicoprofiel maakt melding van overstroming, 
natuurbrand en binnenbrand als scenario’s waarbij 
onherstelbare schade aan cultureel erfgoed kan 
optreden. Deze scenario’s worden als prioritair 
aangemerkt. Voor de collectiebeherende instellingen in 
de regio is een risico-inschatting gemaakt van het 
verloren gaan van de collectie bij de diverse crises. De 
veiligheidsregio Utrecht geeft aan dat zij wil meedenken 
in de voorbereidingsfase op een crisis (over bescherming 
en evacuatie van de collectie). 

Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord 

https://www.vrnhn.nl/sites/vrnhn/files/downloads/Risicopr
ofiel%202015-2018_0.pdf  

Risico’s hebben geen impact op cultureel erfgoed of zijn 
niet beoordeeld op hun impact voor cultureel erfgoed. 

Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland 

https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/risico
s-in-de-regio.html  

Risico’s hebben geen impact op cultureel erfgoed of zijn 
niet beoordeeld op hun impact voor cultureel erfgoed. 

Veiligheidsregio Kennemerland https://www.vrk.nl/nl-NL/Risico-in-de-regio-
Kennemerland-(1)  

In het hoofdrapport geeft de veiligheidsregio aan dat er 
veel cultuurhistorische monumenten in de regio zijn, 
waaronder UNESCO Werelderfgoed. Cultureel erfgoed is 
daarom als zesde vitaal belang toegevoegd aan het 
regionaal risicoprofiel. In deelrapport 2 zijn scenario’s 
uitgewerkt waarin de impact van het scenario op erfgoed 
is gescoord.  

Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland  

https://www.amsterdam.nl/veiligheidsregio/organisatie/  De Amsterdamse grachtengordel en de Stelling van 
Amsterdam behoren tot UNESCO Werelderfgoed. 
Daarnaast is volgens het risicoprofiel veel cultureel 
erfgoed aanwezig in de regio. Cultureel erfgoed is 
daarom als zesde vitaal belang toegevoegd aan het 
Regionaal Risicoprofiel (RRP). Diverse scenario’s zijn 
beoordeeld, inclusief de impact op cultureel erfgoed. 
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 Vollopen van polder/dijkdoorbraak: A 

 Extreme neerslag: A 

 Zware storm: A 

 Grote brand in bijzonder hoge gebouwen: B 

 Grote brand in ondergrondse bebouwing: B 

 Instorting/verzakking als gevolg van explosie: A 

 Incident brandbare/explosieve stoffenvervoer op 
water: A 

Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek 

https://www.vrgooienvechtstreek.nl/risicobeheersing/  Risico’s hebben geen impact op cultureel erfgoed of zijn 
niet beoordeeld op hun impact voor cultureel erfgoed. 

Veiligheidsregio Haaglanden http://www.vrh.nl/crises/risico'/risicoprofiel/  De veiligheidsregio Haaglanden werkt met een ander 
soort risicobeoordeling. Zij heeft vijf prioritaire scenario’s 
benoemd. Op een schaal van 1 tot 5 (1 is laag, 5 is hoog) 
scoort ‘impact op cultureel erfgoed’ een 1 als het gaat om 
een: 

 Aanslag 

 Uitval energievoorziening  

 Overstroming  
In een bijlage worden natuurbranden, aardbevingen, 
branden in kwetsbare objecten en instortingen in grote 
gebouwen en kunstwerken genoemd als mogelijke 
impactvolle risico’s.  

Veiligheidsregio Hollands Midden http://www.vrhm.nl/doet-vrhm/voorkomen-0/  Risico’s hebben geen impact op cultureel erfgoed of zijn 
niet beoordeeld op hun impact voor cultureel erfgoed. 

Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond 

https://vr-rr.nl/over/rc/crisisbeheersing/regionaal/  Cultureel erfgoed is als zesde vitaal belang toegevoegd 
aan het Regionaal Risicoprofiel (RRP). Diverse 
scenario’s zijn beoordeeld, inclusief de impact op 
cultureel erfgoed. 

 Overstroming van binnendijkse gebieden: B 

 Storm en windhozen: A 

 Extreme neerslag: A 

 Grote brand in oude binnenstad: A 

http://www.vrgooienvechtstreek.nl/
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 Uitval elektriciteitsvoorziening: A 

 Maatschappelijke onrust: A 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid https://www.zhzveilig.nl/publicaties/risicoprofiel/ Cultureel erfgoed is als zesde vitaal belang toegevoegd 
aan het Regionaal Risicoprofiel (RRP). Diverse 
scenario’s zijn beoordeeld, inclusief de impact op 
cultureel erfgoed. 

 Overstroming dijkring 16: C 

 Overstroming dijkring 17: C 

 Overstroming dijkring 21: B 

 Overstroming dijkring 22: C 

 Overstroming dijkring 43: C 

 Overstroming buitendijkse gebieden: A 

 Extreem veel neerslag: A 

 Brand in oude binnenstad: B  

Veiligheidsregio Zeeland https://www.zeelandveilig.nl/wat-kan-ik-doen/ken-de-
gevaren  

Risico’s hebben geen impact op cultureel erfgoed of zijn 
niet beoordeeld op hun impact voor cultureel erfgoed. 

Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant 

https://www.veiligheidsregiomwb.nl/Wat-kun-jij-
doen/Risicos-in-de-regio  

Risico’s hebben geen impact op cultureel erfgoed of zijn 
niet beoordeeld op hun impact voor cultureel erfgoed. 

Veiligheidsregio Brabant-Noord https://www.vrbn.nl/organisatie/cijfers-publicaties/  Cultureel erfgoed is als zesde vitaal belang toegevoegd 
aan het Regionaal Risicoprofiel (RRP). Diverse 
scenario’s zijn beoordeeld, inclusief de impact op 
cultureel erfgoed. 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost http://www.veiligheidsregiozob.nl/VRBZ-bestuur.html Cultureel erfgoed is als zesde vitaal belang toegevoegd 
aan het Regionaal Risicoprofiel (RRP). Diverse 
scenario’s zijn beoordeeld, inclusief de impact op 
cultureel erfgoed. 

 Overstromingen: B - D 

Veiligheidsregio Limburg-Noord http://vrln.nl/publicaties?page=3  Cultureel erfgoed is als zesde vitaal belang toegevoegd 
aan het Regionaal Risicoprofiel (RRP). Diverse 
scenario’s zijn beoordeeld, inclusief de impact op 
cultureel erfgoed. 
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Veiligheidsregio Zuid-Limburg http://www.vrzuidlimburg.nl/nl/documenten/  Risico’s hebben geen impact op cultureel erfgoed of zijn 
niet beoordeeld op hun impact voor cultureel erfgoed.  
Wel staat in het risicoprofiel vermeld dat zich binnen de 
regiogrenzen veel cultureel erfgoed bevindt. 

Veiligheidsregio Flevoland http://www.veiligheidsregioflevoland.nl/informatiecentrum
/documenten/  

Risico’s hebben geen impact op cultureel erfgoed of zijn 
niet beoordeeld op hun impact voor cultureel erfgoed. 
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