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A.

Regionaal Crisisplan VRU 2021-2023

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

het Regionaal Crisisplan 2020-2023 in te trekken;
het regionaal Crisisplan 2021-2023 vast te stellen.

Toelichting
Op het niveau van Midden-Nederland is de Interregionale Procedure Crisisbestrijding (IPC) vastgesteld. Hierin (en
onderliggende regelingen1) staan kaders en uitvoeringsregels voor de crisisbestrijding voor de veiligheidsregio’s in
Midden-Nederland (Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Flevoland). Hoewel de IPC en de onderliggende regelingen zijn
opgesteld binnen de kaders van de vigerende wetgeving (Wet veiligheidsregio’s, bijbehorende regelingen en de Wet
publieke gezondheid) is het huidige RCP van de VRU (2020-2023) niet meer in lijn met de IPC. De wijzigingen die zijn
doorgevoerd zijn technisch van aard (bijlage A).
Proces vaststelling IPC
Het proces van de totstandkoming en vaststelling van de IPC is onder de vlag van het strategisch programma Drieslag
vooral bestuurlijk vormgegeven. Hiervoor is het volgende proces gevolgd:
Op 11 november 2019 heeft het algemeen bestuur het ontwerpprogrammaplan Strategisch Programma Drieslag
vastgesteld. De bestuurlijke stuurgroep heeft de opdracht gekregen uitvoering te geven aan het programmaplan,
inclusief de vaststelling van de in het programmaplan benoemde resultaten. Eén van de resultaten was een
gelijkluidend IPC met als achterliggend doel dat daarmee een belangrijke bouwsteen voor de gemeenschappelijke
meldkamer werd gerealiseerd.
De bestuurlijke stuurgroep (namens de VRU: de heer Bolsius) heeft op twee momenten aan het algemeen bestuur
gerapporteerd.
o
Op 9 november 2020 heeft het algemeen bestuur kennis genomen van de brief van de stuurgroep waarin het
besluit is genomen om het programma te herijken, waarbij de focus is beperkt tot de totstandkoming van een
IPC en een nog te operationaliseren VeiligheidsInformatieCentrum Midden-Nederland (VIC M-NL).
o
Op 29 maart 2021 heeft het algemeen bestuur kennisgenomen van de voortgang van het programma en het
besluit van de bestuurlijke stuurgroep om het programma te beëindigen en de verdere samenwerking in
Midden-Nederland in de lijn gestalte te geven. In de brief informeert de bestuurlijke stuurgroep dat enkel een
technische aanpassing van het RCP hoeft te worden uitgevoerd. Hier geeft de VRU met het RCP 2021-2023
invulling aan.
Op 30 maart 2021 heeft de ambtelijke stuurgroep ingestemd met het afrondingsdocument Strategisch Programma
Drieslag, waarin benoemd staat dat de IPC uiterlijk 1 december 2021 in werking dient te treden. Het RCP 2021-2023
dient als gevolg hiervan ook op die datum in werking te treden. Het AB VRU is op 5 juli 2021 geïnformeerd over de
stand van zaken technische actualisatie RCP 2021-2023.
In de afgelopen maanden is het concept RCP voor consultatie voorgelegd bij gemeenten en andere crisispartners.
De gemaakte opmerkingen zijn verzameld in een reviewformulier. Een aantal gemeenten heeft vragen gesteld over
de aard en reikwijdte van de aanpassingen. Met die gemeenten zijn bilaterale gesprekken gevoerd. Tevens is het
1

Onderliggende regelingen Midden Nederland zin de regeling informeren en alarmeren (RIA), regeling operationeel mandaat (ROM) en
protocol waarschuwen en alerteren (PWA). De regeling calamiteitencoördinator (CaCo) volgt op een later moment.
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concept RCP plenair besproken met de adviseurs crisisbeheersing in de gemeenten in het regionaal overleg
crisisbeheersing regio Utrecht (ROCU). In het voorliggende concept RCP zijn de opmerkingen zoveel als mogelijk
verwerkt en heeft hierover terugkoppeling plaatsgevonden. Een aantal punten is niet aangepast. Dit heeft vooral
betrekking op het gegeven of hier sprake is van een technische wijziging of niet. Er is sprake van een technische
wijziging omdat in het bestaande RCP het ook al mogelijk was om flexibel op te schalen. In de IPC is dit nader
geconcretiseerd. Vanwege de gewenste harmonisatie in M-NL is de terminologie uit de IPC ook overgenomen in het
concept RCP 2021-2023.

Financiële consequenties
Geen.

Verdere behandeling
Het RCP 2021-2023 wordt vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 november 2021, onder
voorbehoud dat ook de besturen van de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland een besluit nemen tot
aanpassing van hun RCP voor wat betreft de IPC. Wanneer de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland
geen besluit nemen volgt een nieuw procesvoorstel.
Daarnaast loopt parallel aan dit proces de verdere doorontwikkeling van de crisisorganisatie en van bevolkingszorg.
Dit resulteert uiteindelijk in een geheel nieuw RCP.

2

