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Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.
2.

kennis te nemen van het feit dat de heer De Graaf voor het thema Energietransitie optreedt als bestuurlijk
ambassadeur;
kennis te nemen van het feit dat het ambassadeurschap van de heer Van Domburg is gewijzigd van ‘bestuurlijk
ambassadeur Meerlaagse veiligheid’ in ‘bestuurlijk ambassadeur Klimaatadaptatie en gevolgbeperking
overstromingen’.

Toelichting
De energietransitie krijgt steeds meer impact op de fysieke leefomgeving en daarmee op de fysieke veiligheid van
burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Nieuwe energiebronnen en -dragers brengen vaak
'nieuwe' risico's met zich mee. Dat zijn risico's waarvan kans op en het effect van een incident nog niet goed in kaart zijn
gebracht en/of waarvoor nog weinig betrouwbaar wetenschappelijk of empirisch bewijs bestaat. Toch is 'veiligheid',
naast betrouwbaarheid en betaalbaarheid, een voorwaarde voor het ontwikkelen van nieuwe energieprojecten. In de
vergadering van het algemeen bestuur van 29 maart jl. heeft de heer Molkenboer aangekondigd dat vanuit de BAC
Risicobeheersing een voorstel volgt om een lid van het algemeen bestuur te vragen voor dit thema bestuurlijk
ambassadeur en aanspreekpunt te worden.
Het invullen van de rol van bestuurlijk ambassadeur energietransitie is besproken in het overleg van de bestuurlijke
adviescommissie Risicobeheersing. Alle leden zijn in de gelegenheid gesteld om zich hiervoor beschikbaar te stellen. De
heer De Graaf is hier als kandidaat uit naar voren gekomen. De heer De Graaf maakt onderdeel uit van de VNG
commissie Energie, Klimaat Economie en Milieu (EKEM) en is tevens lid van de bestuurlijke adviescommissie
Risicobeheersing. Vanuit zijn achtergrond als voormalig lector van het lectoraat Organiseren van verandering in het
publieke domein bij de Hogeschool Utrecht kan hij bijdragen op het vormgeven grootschalige transitie in de politiekbestuurlijke context.
Het ambassadeurschap op het onderwerp Meerlaagse veiligheid bestaat reeds enkele jaren. De heer Van Domburg
heeft zich de afgelopen jaren als ambassadeur Meerlaagse veiligheid niet alleen ingezet voor inrichting van
leefomgeving ten aanzien van overstromingsgevaar, maar in de breedte voor de gevolgen van klimaatveranderingen
(het wordt droger, natter en extremer). Daarom is voorgesteld om dit ambassadeurschap te verbreden en in het vervolg
de naam bestuurlijk ambassadeur Klimaatadaptatie en gevolgbeperking overstroming te hanteren.

Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties.

Verdere behandeling
De heer De Graaf geeft ter vergadering een toelichting op hoe hij zijn ambassadeurrol samen met het algemeen bestuur wil
vormgeven en hoe hij periodiek hierover een terugkoppeling geeft naar het algemeen bestuur.
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