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1 Overzicht wensen beleidsplan
1.1

Aanleiding
Op grond van artikel 15 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) zijn de gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Utrecht, in de
gelegenheid gesteld om bij hun reactie op het ontwerp regionaal risicoprofiel
tevens hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te
nemen beleid. Dit is gebeurd bij brief gedateerd 29 november 2018
(18.004510).
In deze notitie treft u een overzicht van de door de raden geuite wensen aan.

1.2

Ontvangen reacties
Van alle gemeenten is reactie ontvangen op het ontwerp regionaal
risicoprofiel, waarbij er 15 raden wensen hebben geuit ten aanzien van het
nieuwe beleidsplan. Ten tijde van het opstellen van deze notitie heeft de
behandeling van het ontwerp regionaal risicoprofiel in de gemeenteraad van
Montfoort nog niet plaatsgevonden.
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Door de raden geuite wensen
De door de gemeenteraden geuite wensen ten aanzien van het beleidsplan zijn
voor een deel specifiek voor de betreffende gemeente. Over deze wensen
zullen de betreffende gemeenten op individuele basis een antwoord
ontvangen. Daarnaast kan in de wensen een aantal terugkerende
onderwerpen worden aangewezen.
Vanuit meerdere gemeenten worden nieuwe risico’s als cyberdreiging,
ondermijning, extremisme en de energietransitie benoemd. Daarbij wordt er
belang aan gehecht dat de veiligheidsregio bij deze risico’s steeds de juiste rol
kiest, passend bij haar taken. Daarnaast wordt gesteld dat nieuwe risico’s ook
nieuwe uitdagingen voor de veiligheidsregio zelf opleveren, waarbij voldoende
aandacht moet zijn voor het goed toerusten van mens (personeel) en
materieel. Deze nieuwe risico’s zijn ook benoemd in het regionaal risicoprofiel.
De VRU is zich er dan ook van bewust dat zij zich moet voorbereiden op het
optreden rond de gevolgen van ondermijnende criminaliteit en de gevolgen
van situaties met extreem en grof geweld.
Een ander terugkerend onderwerp betreft de vergrijzing en zelfstandig
wonende, verminderd zelfredzame ouderen. Hierbij wordt nadrukkelijk
gewezen op het belang van preventie. De vergrijzing wordt tevens benoemd
als risico bij het werven van voldoende repressief brandweerpersoneel. Er
wordt groot belang gehecht aan dat de VRU een aantrekkelijke werkgever
blijft, juist ook voor de brandweervrijwilligers, en dat de VRU voldoende
aandacht schenkt aan de bezetting bij de brandweer.
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Tot slot hebben enkele gemeenten gevraagd om de Eemland-gemeenten in
gezamenlijkheid te betrekken bij de totstandkoming van crisisplannen c.q.
beleidsplannen.
Een totaaloverzicht van de door de gemeenteraden geuite wensen omtrent het
in het beleidsplan op te nemen beleid is opgenomen in hoofdstuk 2.

1.4

Verwerking wensen in het ontwerp-beleidsplan
De door de gemeenteraden geuite generieke wensen zijn zoveel mogelijk
verwerkt in het ontwerp-beleidsplan dat voorligt. In het ontwerp-beleidsplan is
mede daartoe een tekstgedeelte opgenomen waarin een toelichting wordt
gegeven op hoe het regionaal risicoprofiel is vertaald naar het ontwerpbeleidsplan.
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2 Totaaloverzicht wensen omtrent
beleidsplan
Gemeente

Wensen omtrent beleidsplan

Amersfoort

De volgende wensen mee te geven voor het beleidsplan Veiligheidsregio
Utrecht (VRU) 2020-2023:
a.

zich terughoudend op te stellen met betrekking tot de onderwerpen
cyberdreiging, ondermijning en extremisme;

b.

voldoende aandacht te schenken aan het langer veilig zelfstandig
wonen van ouderen.

Baarn

In uw brief vroeg u welke wensen de gemeenteraad heeft met betrekking
tot in het beleidsplan op te nemen beleid.
De gemeenteraad heeft hiervoor vier onderwerpen genoemd.
1.

Uit het ontwerp-RRP blijkt dat technische ontwikkelingen die te
maken hebben met o.a. de energietransitie tot extra problemen
leiden bij de brand- en hulpverlening.

2.

Toenemende vergrijzing leidt tot extra problemen, omdat dit
enerzijds gevolgen heeft voor de zelfredzaamheid van betrokkenen
en anderzijds voor het potentieel voor (repressief)
brandweerpersoneel.

3.

De droge zomer van 2018 heeft laten zien dat de kans op
natuurbrand zeer reëel is, met alle gevaren van dien voor zowel
zelfredzame als niet of verminderd zelfredzame personen die in dat
gebied wonen en/of recreëren, U besteed hier al veel aandacht aan.
Zo is er planvorming opgesteld in samenwerking met bijvoorbeeld
Amerpoort en Sherpa en met campingeigenaren, maar de
voorbereiding op een natuurbrand en de gevolgen daarvan kan altijd
nog beter.

4.

Het blijft van groot belang dat de VRU een aantrekkelijke werkgever
blijft juist voor de brandweervrijwilligers. Zij verrichten zeer
belangrijk werk voor de totale samenleving. Om die reden is het van
belang dat het aantal brandweervrijwilligers minimaal op peil wordt
gehouden en brandweerposten niet buiten dienst gesteld hoeven te
worden bij gebrek aan menskracht.

Bunnik

De gemeenteraad van Bunnik heeft geen wensen geuit omtrent het in het
beleidsplan op te nemen beleid.

Bunschoten

Verder willen we nog graag een procesopmerking maken. Gezien de
intensiverende samenwerking in Eemland, verzoeken we u bij
voorbereidingen van andere plannen (crisisplannen c.q. beleidsplannen)
een of meerdere vertegenwoordigers namens de Eemlandse gemeenten
actief te betrekken. Bij de themasessies ter voorbereiding van dit plan
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Gemeente

Wensen omtrent beleidsplan
[N.B. gedoeld wordt op het RRP] is het district Eemland als geheel niet
betrokken geweest

De Bilt

Daarnaast heeft u gevraagd om de wensen van onze gemeenteraad ten
aanzien van het Beleidsplan 2020-2023 kenbaar te maken. Mits passend
binnen het geldende begrotingskader, brengt onze gemeenteraad ten
behoeve van het nieuwe Beleidsplan 2020-2023, de volgende
aandachtspunten naar voren:


Gastransportleiding Westbroek
In de kern van Westbroek ligt een gastransportleiding van 40 bar.
Eén van de maatgevende scenario’s is dat tijdens
graafwerkzaamheden of zetting van de ondergrond een gaslek
ontstaat. Gezien de mogelijke scenario's die kunnen ontstaan in de
kern van Westbroek vragen wij de VRU, in samenwerking met alle
betrokken disciplines, aandacht voor de gastranssportleiding in
Westbroek. Wij vinden het van belang dat de gastransportleiding
goed wordt geïnspecteerd en onderhouden en dat een
multidisciplinair plan beschikbaar is voor het geval zich ter plaatse
een incident voordoet.



Ladderwagen Bilthoven
Gezien de discussie rondom de ladderwagens vragen wij aandacht
voor het behoud van de ladderwagen op de post Bilthoven. In onze
gemeente zijn relatief veel woon- en zorgcomplexen voor ouderen en
veel portiekwoningen met slechts één vluchtweg aanwezig. Hierdoor
en als gevolg van de toenemende vergrijzing is sprake van
verminderende zelfredzaamheid en dringen wij aan op het behoud
van de ladderwagen op de post Bilthoven. Mede in verband hiermee
vragen wij de VRU tevens aandacht voor de bereikbaarheidsplannen
van deze woon- en zorgcomplexen en portiekwoningen, en het
oefenen van deze plannen.

De Ronde Venen

De raad heeft ingestemd met het ontwerp-regionaal risicoprofiel 2019.
Tevens ziet de raad graag op welke wijze deze is uitgewerkt in het
concept-regionaal beleidsplan en welke afwegingen er zijn gemaakt hoe
met de risico's wordt omgegaan. De raad zal zijn zienswijzen op conceptbeleidsplan geven, wanneer dit is toegezonden.

Eemnes

Verder willen we nog graag een procesopmerking maken. Gezien de
intensiverende samenwerking in Eemland, verzoeken we u bij
voorbereidingen van andere plannen (crisisplannen c.q. beleidsplannen)
een of meerdere vertegenwoordigers namens de Eemlandse gemeenten
actief te betrekken. Bij de themasessies ter voorbereiding van dit plan
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Gemeente

Wensen omtrent beleidsplan
[N.B. gedoeld wordt op het RRP] is het district Eemland als geheel niet
betrokken geweest.

Houten

Besloten is op het ontwerp regionaal risicoprofiel VRU de reactie en wens
in te dienen dat de raad:
a.

Zich kan vinden in het ontwerp regionaal risicoprofiel, waarop het
nieuwe beleidsplan kan worden opgesteld;

b.

De veiligheidsregio Utrecht vraagt om de wijze waarop wordt
samengewerkt met bureau Regionaal Veiligheidsstrategie te
beschrijven in het beleidsplan waar het gaat over de thema’s
ondermijning, extremisme en terrorisme.

IJsselstein

Mede namens de gemeenteraad vraag ik u in de nadere uitwerking van
het risicoprofiel en het beleidsplan aandacht voor de explosieveiligheid.
Bepaalde bedrijven die vallen onder categorie B of C van het
Activiteitenbesluit zouden geconfronteerd kunnen worden met een stof-,
gas- of nevelexplosie. Denk aan bakkerijen, autoschadeherstelbedrijven
en meubelindustrie met spuitcabines. Een dergelijke explosie brengt een
verhoogd risico met zich mee voor de werknemers alsmede de
hulpverleners en de omgeving.
Dergelijke bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van
een explosieveiligheids-document. Navraag bij de ODRU en VRU leert ons
dat geen van deze partijen zich verantwoordelijk voelt voor de controle
op dit document. De VRU ziet voor zichzelf geen actieve rol en de ODRU
verwacht dat de Arbeidsinspectie dat doet maar die komt alleen bij een
incident kijken. Bij eventuele controles of incidenten blijkt of het bedrijf
de juiste documenten heeft en daarop ook de gewenste maatregelen
heeft genomen.
Wellicht is dit juridisch allemaal juist, maar bij een grootschalig incident
met maatschappelijke impact zal dit achteraf alleen maar leiden tot
kritische vragen en onderzoeksrapporten. Wellicht kunnen we dat met
elkaar voorkomen en aan de voorkant proactief onze verantwoordelijk
nemen in het kader van de preventie en risicobeheersing.
Vanuit de gemeente IJsselstein wordt daarom aan de VRU gevraagd om,
samen met de omgevingsdiensten, dergelijke bedrijven met verhoogd
explosiegevaar in kaart te brengen en wellicht afspraken te maken over
de controle daarop. Met een dergelijke preventieve inventarisatie kunnen
we mogelijke grote incidenten voorkomen of kunnen we bij een incident
de kans verkleinen op schade aan hulpverleners of de omgeving.

Leusden

Wensen omtrent beleid op te nemen in het nieuwe beleidsplan:


Er aandacht wordt geschonken aan de bezetting van de
basisbrandweer- en ondersteuningseenheden om de kwaliteit van de
basisbrandweerzorg blijvend te garanderen. Concreet wenst Leusden
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Gemeente

Wensen omtrent beleidsplan
dat de VRU op korte termijn voldoende opleidingsplekken voor
aspirant-vrijwilligers creëert. Dit is nodig om de aspirant-vrijwilligers
gemotiveerd te houden, en om bezettingsproblemen in de toekomst
te voorkomen;


Er aandacht wordt geschonken aan de positie van brandweerpost
Leusden in relatie tot de verhuizing van de beroepspost Amersfoort;



Er nog intensiever wordt ingezet op preventie, zodat repressieve
inzet voorkomen/beperkt kan worden.

Lopik

De gemeenteraad van Lopik heeft geen wensen geuit omtrent het in het
beleidsplan op te nemen beleid.

Montfoort

De gemeenteraad van Montfoort heeft geen wensen geuit omtrent het in
het beleidsplan op te nemen beleid.

Nieuwegein

Aanbevolen wordt om aandacht te schenken aan biologische risico’s
alsmede de continuïteit in de zorg.

Oudewater

De gemeente geeft de veiligheidsregio mee goed te blijven beoordelen
wat de exacte focus van brede risico’s [zoals energietransitie,
ondermijning en cyberdreiging] is waarop zij zich voorbereid en welke
maatregelen hier tegenover staan. Ondermijning is bv. een zeer breed
begrip waarbij slechts een deel van de risico’s relevant is voor de
veiligheidsregio. Daarnaast wordt naar mening van de gemeente vaak
aangegeven dat de veiligheidsregio 'met basisbezetting en materieel’
voorbereid is op dergelijke risico’s. Nieuwe risico’s brengen ook nieuwe
omstandigheden met zich mee waarop de veiligheidsregio zich moet
voorbereiden, waarbij het denkbaar is dat er geïnvesteerd moet worden
in opleidingen/materieel etc. Dat overzicht ontbreekt op dit moment.

Renswoude

De gemeenteraad van Renswoude heeft geen wensen geuit omtrent het
in het beleidsplan op te nemen beleid.

Rhenen

De gemeenteraad van Rhenen heeft geen wensen geuit omtrent het in
het beleidsplan op te nemen beleid.

Soest

De gemeenteraad van Soest heeft geen wensen geuit omtrent het in het
beleidsplan op te nemen beleid.

Stichtse Vecht

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft geen wensen geuit omtrent
het in het beleidsplan op te nemen beleid.

Utrecht

Wensen omtrent beleid op te nemen in het nieuwe beleidsplan:


In lijn met zienswijzen op de kadernota’s en begrotingen van de VRU
die wij de afgelopen járen hebben gegeven, roepen wij u op om het
nieuwe beleidsplan op te stellen met in achtneming van het
volgende.
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Gemeente

Wensen omtrent beleidsplan


Wanneer u nieuw beleid introduceert, is het van belang dat u hierbij
onderscheid maakt tussen onderwerpen en ontwikkelingen die
wenselijk zijn en die noodzakelijk zijn. Bij nieuw beleid gaan we
ervan uit dat het principe ‘nieuw voor oud’ hanteert, zodat de
gemeenten niet worden geconfronteerd met structurele ophogingen
van de gemeentelijke bijdrage.



Zoals hierboven is aangegeven, herkennen we de door u beschreven
risico’s in het ontwerp Regionaal Risicoprofiel. Gezien het risico van
uitval van vitale infrastructuur door cybercriminaliteit, vragen we u
hier extra aandacht voor te hebben.



Onze verwachtingen zijn verder dat u in het beleidsplan de
vertaalslag maakt van wat de gevolgen zijn van alle ontwikkelingen,
risico’s en risicofocusgebieden die u in het ontwerp Regionaal
Risicoprofiel benoemt. Vragen deze bijvoorbeeld een
dóórontwikkeling van de brandweerzorg of de crisisbeheersing?
Omdat het Regionaal Risicoprofiel hier nog geen duidelijkheid over
biedt, houden we ons het recht voor om hier op terug te komen.



Daarnaast verwachten wij dat u deze zaken ook vertaalt naar intern
beleid, bijvoorbeeld voor personeel en bedrijfsvoering. Wat betekent
wat u gaat opnemen in het beleidsplan en de beschreven risico’s en
ontwikkelingen in het Regionaal Risicoprofiel voor de vrijwillige en
beroepsmedewerkers?



De raad roept u op tot een actief diversiteitsbeleid, zodat uw gehele
organisatie, ook de repressieve dienst, een afspiegeling vormt van
de samenleving.



De raad vraagt u tevens om blijvende aandacht voor duurzaamheid,
vastgelegd in duurzaamheidsbeleid.

Utrechtse

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug heeft geen wensen geuit

Heuvelrug

omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.

Veenendaal

De gemeenteraad van Veenendaal heeft geen wensen geuit omtrent het
in het beleidsplan op te nemen beleid.

Vijfheerenlanden

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft geen wensen geuit omtrent
het in het beleidsplan op te nemen beleid.

Wijk bij Duurstede

Wensen VRU Beleidsplan 2020-2023.
Wat betreft wensen voor het nieuwe beleidsplan vragen we bijzondere
aandacht voor de Prinses Irenesluis in het Amsterdam-Rijnkanaal.
Inbreuk van de veiligheid van de Prinses Irenesluis achten wij als een
risico, welke grote gevolgen kan hebben, gezien de enorme hoeveelheid
van gevaarlijke stoffen die jaarlijks over het Amsterdam-Rijnkanaal
worden vervoerd en de ligging van de sluis ten opzichte van de
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Gemeente

Wensen omtrent beleidsplan
bebouwde kom van Wijk bij Duurstede. Vanwege de risico’s door het
intensieve transport over water in combinatie met de verwachte groei
van de scheepvaart vragen wij u de Prinses Irenesluis als een
risicofocusgebied te classificeren.

Woerden

De gemeente geeft de veiligheidsregio mee goed te blijven beoordelen
wat de exacte focus van brede risico’s [zoals energietransitie,
ondermijning en cyberdreiging] is waarop zij zich voorbereid en welke
maatregelen hier tegenover staan. Ondermijning is bv. een zeer breed
begrip waarbij slechts een deel van de risico’s relevant is voor de
veiligheidsregio. Daarnaast wordt naar mening van de gemeente vaak
aangegeven dat de veiligheidsregio 'met basisbezetting en materieel’
voorbereid is op dergelijke risico’s. Nieuwe risico’s brengen ook nieuwe
omstandigheden met zich mee waarop de veiligheidsregio zich moet
voorbereiden, waarbij het denkbaar is dat er geïnvesteerd moet worden
in opleidingen/materieel etc. Dat overzicht ontbreekt op dit moment.

Woudenberg

De gemeenteraad van Woudenberg heeft geen wensen geuit omtrent het
in het beleidsplan op te nemen beleid.

Zeist

Wij pleiten in ieder geval voor voldoende inzet op preventie, met
specifieke aandacht voor verminderd zelfredzame ouderen die wel
zelfstandig wonen.
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