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

kennis te nemen van de stand van zaken van de technische actualisatie van het regionaal crisisplan VRU 2021-2023.

Toelichting
Op 29 maart jl. is het algemeen bestuur middels een brief van de bestuurlijke stuurgroep geïnformeerd over de
voortgang en afronding van het Strategisch Programma Drieslag. De stuurgroep geeft hierin aan dat bij het project
Interregionaal Veiligheidsbureau de focus is gelegd op de totstandkoming van een Interregionale Procedure
Crisisbestrijding (IPC) en het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). De IPC beschrijft de procedure voor het uniform en
eenduidig opschalen van de crisisorganisaties in de drie veiligheidsregio’s binnen de regio Midden-Nederland. Dit past
in de beweging om in 2025 te komen tot een gezamenlijke meldkamer Midden-Nederland.
De IPC komt in plaats van de opschaling zoals beschreven in de vigerende regionale crisisplannen (RCP) van de drie
veiligheidsregio’s. In het huidige vastgestelde RCP bestaat naast de GRIP-opschaling reeds de mogelijkheid om flexibel
op te schalen. Om die reden is de noodzakelijke aanpassing van het RCP door de Bestuurlijke Stuurgroep Drieslag als
een technische aanpassing gekwalificeerd. In het kader van het realiseren van deze technische aanpassing vindt het
gebruikelijke ambtelijke consultatietraject plaats waarin gemeenten, partners en buurregio’s in de gelegenheid worden
gesteld hun zienswijze te geven op het concept-RCP.
Uit diverse reacties is gebleken dat er vragen zijn gesteld over de IPC en de verwerking hiervan in het RCP. Het is
belangrijk om vanwege de zorgvuldigheid voldoende tijd te nemen om de ontvangen reacties te beantwoorden en het
voorliggende RCP zo nodig op onderdelen aan te passen. De besluitvorming hierover wordt daarom uitgesteld naar een
volgende vergadering van het algemeen bestuur. Die ruimte is er omdat de IPC en daarmee het technisch aangepaste
RCP uiterlijk op 1 december 2021 in werking treden.

Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties.

Verdere behandeling
Het definitieve concept-RCP wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur van 11 oktober 2021 en aan het algemeen bestuur
van 8 november 2021. Het RCP zal na vaststelling bekend worden gemaakt en, evenals de IPC, per 1 december 2021 in
werking treden. De reactie op de consultatieronde wordt teruggekoppeld aan de adviseurs crisisbeheersing binnen de
gemeenten.
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