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Ontwerp-regionaal risicoprofiel VRU 2023
Aanbiedingsbrief consultatie gemeenteraden RRP VRU 2023

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

het ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023 vast te stellen.

Toelichting
In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is in artikel 14 lid 1 vastgelegd dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste éénmaal
in de vier jaar een beleidsplan vaststelt waarin het beleid ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio is beschreven.
Daarnaast is artikel 15 lid 1 Wvr vastgelegd dat het beleidsplan mede is gebaseerd op een door het bestuur vastgesteld
risicoprofiel. Ten behoeve hiervan is het ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023 (RRP 2023) opgesteld. Dit wordt gebruikt ter
uitvoering van het op grond van artikel 15 lid 3 Wvr bedoelde overleg door het bestuur met de raden van de deelnemende
gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op
te nemen beleid.

RRP, actueel risicobeeld & Nationaal Veiligheidsprofiel 2022
Het ontwerp-RRP 2023 (bijlage A) dient te worden beschouwd in samenhang met het actueel risicobeeld van de VRU.
Gezamenlijk geven zij een beeld van respectievelijk de ontwikkelingen in het risicobeeld op regionaal en lokaal niveau in het
verzorgingsgebied van de VRU. Het overzicht van risico’s op lokaal niveau wordt gelijktijdig met het ontwerp-RRP
aangeboden aan gemeenten. Voor de capaciteitenanalyse van het RRP 2023 zijn mede de thema’s uit het Nationaal
Veiligheidsprofiel 2016 (NVP) van het RIVM als basis gebruikt. Naar verwachting volgt later dit jaar het NVP 2022. Als het
NVP 2022 daartoe aanleiding geeft wordt eventueel een aanvulling op het RRP 2023 aan het algemeen bestuur
aangeboden.

Ontwerp-RRP 2023: Veiligheid in samenspel
Het RRP 2023 geeft een overzicht van veiligheidsrisico’s die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden. Het maakt ook een
inschatting van de gevolgen van deze risico’s voor de hulpverlening. In de afgelopen anderhalf jaar heeft afstemming met
de partners plaatsgevonden volgens het protocol ‘Dynamisch Risicoprofiel’ (bijlage 3 bij het RRP 2019), zodra daarvoor weer
ruimte was ontstaan naast de bestrijding van de Covid-19 pandemie.
De VRU constateert dat in steeds meer scenario’s (langer) een beroep op de veiligheidsregio wordt gedaan. Ontwikkelingen
als klimaatverandering, de energietransitie, extramuralisatie en de verdergaande digitalisering vragen meer inzet. Niet
alleen in de samenwerking tussen risico- en crisisbeheersing, maar ook in de samenwerking met externe partners.
De klassieke flitsramp doet zich nog steeds voor, maar naar verhouding zal er door de bovengenoemde ontwikkelingen ook
meer en meer sprake zijn van langdurige crisis, of van een creeping crisis (een voorzienbare, dreigende en/of sluimerende
crisis). Overstromingen en natuurbrand vormen de grotere veiligheidsrisico’s binnen het verzorgingsgebied van de VRU.
Voor beiden geldt dat hier zich knelpunten kunnen voordoen in de bestrijding ervan, omdat uiteindelijk tegen grenzen van
inzet van mensen en middelen aangelopen kan worden.
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RRP 2023 en beleidsplan VRU 2024-2027
Het RRP 2023 is een van de bouwstenen voor het beleidsplan VRU. In het beleidsplan maakt de VRU beleidskeuzes voor
de komende jaren. Het RRP 2023 schetst de risico’s (en de mogelijkheden tot bestrijding daarvan) binnen het
verzorgingsgebied van de VRU en laat daarmee zien waar op welke thema’s inspanningen nodig zijn. Gelijktijdig met de
consultatieperiode op het RRP 2023, loopt het traject om te komen tot een ontwerp-beleidsplan 2024-2027. De raden
worden in deze periode gevraagd, ondermeer op basis van het ontwerp-RRP 2023, om hun wensen kenbaar te maken
voor het nog op te stellen ontwerp-beleidsplan 2024-2027.

Financiële consequenties
Er zijn geen directe financiële consequenties gekoppeld aan het instemmen met het ontwerp-RRP 2023.

Verdere behandeling
-

-

Na vaststelling start de consultatie voor gemeenteraden (bijlage B), ter uitvoering van het in artikel 15 Wvr
bedoelde overleg en ten behoeve van het ophalen van de wensen van de raden. Deze zal aanvangen na verzending
van het ontwerp-RRP en 12 weken duren.
Daarnaast start ook de zienswijzenperiode voor de in artikel 15 lid 4 Wvr bedoelde partners na verzending van het
ontwerp-RRP.
Vaststelling van het definitieve RRP 2023 is voorzien in november 2022. Op dat moment zijn ook de wensen voor
het op te stellen ontwerp-beleidsplan 2024-2027 bekend.
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