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Voor u ligt het ontwerp-regionaal risicoprofiel. Dit document is op 4 juli 2022 vastgesteld in de
vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Wij leggen dit graag
voor inbreng aan u voor, mede ter uitvoering van het in artikel 15 Wet veiligheidsregio bedoelde
overleg.
Ontwerp-regionaal risicoprofiel
Conform artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s stelt het bestuur van de VRU eenmaal in de vier
jaar een beleidsplan vast. Het huidige beleidsplan beslaat de periode van 2020-2023. Op dit
moment worden de voorbereidingen getroffen om een nieuw beleidsplan op te stellen voor de
periode 2024-2027. Op grond van artikel 15 van de Wet veiligheidsregio’s dient het beleidsplan
mede gebaseerd te zijn op het regionaal risicoprofiel. Daarom vragen wij u bijgesloten regionaal
risicoprofiel te beoordelen en tevens uw wensen kenbaar te maken ten aanzien van het op te
stellen beleidsplan.
Het bijgesloten ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023 ’Veiligheid in samenspel’ (hierna: RRP 2023)
geeft een overzicht van de veiligheidsrisico’s binnen het verzorgingsgebied van de VRU die tot een
brand, ramp of crisis kunnen leiden en geeft tevens een inschatting van de gevolgen van deze
risico’s voor de hulpverlening. Centraal in dit RRP 2023 staan de veranderingen in de
geïdentificeerde risico’s uit 2019, waarbij rekening is gehouden met de risico’s die voortkomen uit
recentere ontwikkelingen in de samenleving.
Het RRP 2023 kan worden benut als instrument om de risico’s (en de mogelijkheden tot
bestrijding daarvan) binnen het verzorgingsgebied van de VRU bespreekbaar te maken, in het
bijzonder tussen burgers, gemeentebesturen en veiligheidspartners.
Bouwstenen
Hoofdboodschap van dit RRP 2023 is dat in steeds meer scenario’s een beroep wordt gedaan op
de veiligheidsregio. Ontwikkelingen (zoals klimaatadaptatie en de energietransitie) in de
samenleving brengen ook nieuwe risico’s met zich mee. De klassieke flitsramp kan zich nog steeds
voordoen, maar daarnaast is de verwachting dat er meer en meer sprake zal zijn van langdurige
crisis met een langere aanloopperiode, of van een creeping crisis (een voorzienbare, dreigende
en/of sluimerende crisis).
Uit de capaciteitenanalyse van het RRP 2023 bij blijkt een aantal maatgevende scenario’s dat er
aandachtspunten zijn bij een overstroming, (grote) natuurbrand en infectiezieken. Het gaat
daarbij om mogelijke uitputting van middelen en personeel vanwege de langdurigheid en de
intensiteit van de inzet.
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Reactie stukken
Bovenstaande notities vormen ons inziens bouwstenen voor het beleidsplan. Wij nodigen u uit om
na overleg in uw gemeenteraad uw reactie op het ontwerp-regionaal risicoprofiel en wensen
omtrent het in het nieuwe beleidsplan op te nemen beleid uiterlijk 3 oktober 2022 kenbaar
maken aan het dagelijks bestuur van de VRU via accountmanagement@vru.nl.
De reacties worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur. De vaststelling van
het definitieve regionaal risicoprofiel is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur
van 7 november 2022, waarbij tevens kennis genomen wordt van de op te nemen wensen in het
nieuwe beleidsplan. Het ontwerp-beleidsplan wordt ter zijner tijd voor zienswijze voorgelegd aan
u als raad en zal naar verwachting in de zomer 2023 door het algemeen bestuur worden
vastgesteld.
met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht,

Jaap Donker
secretaris
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