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Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1. het huidige Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Utrecht 2018 – 2020 opnieuw vast te
stellen tot en met 31 december 2023;
2. in deze verlenging geen doctrinewijzigingen aan te brengen, maar alleen wijzigingen aan te
brengen, die redactioneel van aard zijn;
3. kennis te nemen van het voorgestelde proces voor verdere behandeling.

Toelichting
De Wet veiligheidsregio’s (art.16) vereist dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste één
keer in de vier jaar een regionaal crisisplan (RCP) vaststelt, waarin in ieder geval de organisatie, de
verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing worden beschreven, alsmede de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten
treffen en de afspraken met crisispartners.
De VRU beschikt nu over een RCP dat op 1 mei 2018 in werking is getreden. Om aan te sluiten bij
de beleidscyclus van de VRU, en vooruitlopend op de samenwerking met de veiligheidsregio’s Gooi
en Vechtstreek en Flevoland, is destijds gekozen het RCP voor 2 jaar vast te stellen: 2018-2020.
Vanaf 2020 zal er opnieuw een RCP vastgesteld moeten worden. De VRU staat tevens aan de
vooravond voor het opstellen van een nieuw Interregionaal Crisisplan (iRCP) voor de periode vanaf
2022 voor de regio Midden-Nederland in samenwerking met de veiligheidsregio’s Gooi en
Vechtstreek en Flevoland.
Ad. 1 Interregionaal Crisisplan Midden Nederland
Het voorstel om het huidige RCP nogmaals vast te stellen, met een periode van iets meer dan 3
jaar, hangt samen met de samenwerking met de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en
Flevoland en het VRU-beleidsplan 2020-2023. Het plan voor samenwerking is inmiddels verwoord
in het Strategisch Programma Drieslag. Onderdeel van dit programma is het opleveren van een
ontwerp-Interregionaal Crisisplan Midden-Nederland, dat in 2022 in werking zal moeten treden.
Door het huidige RCP opnieuw vast te stellen wordt de periode tot het iRCP overbrugd en blijft de
termijn gelijklopen aan de looptijd van het regionaal risicoprofiel en beleidsplan.
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Ad. 2 Redactionele wijzigingen
De wijzigingen in deze verlenging zullen redactioneel van aard zijn en hebben nadrukkelijk geen
doctrinewijziging in zich:


Wijziging van de jaartallen en herstellen typfouten.

Vernieuwingen, aanscherpingen en wijzigingen ten aanzien van de crisisorganisatie en haar
werkwijze worden meegenomen in het nieuw te ontwikkelen Interregionaal RCP Midden-Nederland.
Ad.3 Betrekken partners en gemeenten
Er wordt geen formeel zienswijzentraject doorlopen, omdat er geen inhoudelijk wijzigingen worden
doorgevoerd. De relevante partners en gemeenten worden geïnformeerd over de verlenging en
kunnen binnen nog te benoemen periode bedenkingen of vragen kenbaar maken.

Financiële consequenties
Geen.

Verdere behandeling
Datum

Overleg

10 februari 2020

DB en AB (proces RCP 2020 – 2023)

9 maart 2020

DB (eindconcept RCP 2020-2023)

30 maart 2020

AB (vaststelling RCP 2020 – 2023)
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