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Intrekkingsbesluit operationele regeling VRU, zoals vastgesteld op 2 april 2014
Operationele regeling VRU, versie 2022

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

de Operationele Regeling VRU, zoals vastgesteld op 2 april 2014, in te trekken;
de Operationele Regeling VRU, versie 2022, vast te stellen.

Toelichting
Bij de inwerkingtreding van de interregionale procedure crisisbestrijding (IPC) zijn de regelingen ‘operationeel
mandaat’, ‘informeren en alarmeren’ en het protocol ‘waarschuwen en alerteren’ op het niveau van Midden-Nederland
vastgesteld. Dit is aanleiding om ook de operationele regeling VRU te actualiseren.
De komst van de nieuwe algemeen directeur heeft ertoe geleid dat opnieuw gekeken is naar de bevelstructuur en
daarmee de rol van de algemeen directeur in de operationele regeling VRU. In de huidige operationele regeling is de
algemeen directeur de regionaal operationeel leider en heeft daarmee een vaste rol in de crisisorganisatie. Dit is niet
zoals de wetgeving het bedoeld heeft, waardoor in de nieuwe operationele regeling de verwijzing rechtstreeks naar de
piketorganisatie is opgenomen. De algemeen directeur is met deze wijziging niet meer de regionaal operationeel leider,
maar wordt nog wel geïnformeerd door de dienstdoende regionaal operationeel leider bij een GRIP 1 of hoger. De
algemeen directeur is voor advies beschikbaar voor de bestuurders. De overige artikelen zijn waar nodig geactualiseerd.
Tabel 1: overzicht wijzigingen Operationele Regeling VRU
Was
Artikel 2. Operationele leiding, lid 1, 4 en 6. De
algemeen directeur was de ROL.
Artikel 4. Alarmering, bereikbaarheid en
beschikbaarheid, lid 3. De directeur meldkamer draagt
er zorg voor dat de Caco volcontinu beschikbaar is.
Artikel 5. Waarschuwen en informeren.
Artikel 8. Slotbepaling, lid 4. De directeur meldkamer
is, met in achtneming van het gestelde in het
convenant tussen veiligheidsregio en het convenant
tussen de VRU en de RAVU en de statuten van de
GMU, verantwoordelijk voor al hetgeen binnen of
vanuit de meldkamer conform deze regeling wordt
georganiseerd.
Artikel 8. Slotbepaling, lid 5.
Deze regeling is vastgesteld door het algemeen
bestuur, met dien verstande dat het dagelijks bestuur
toekomstige wijzigingen van de regeling vaststelt.

Wordt
Artikel 2: taken zijn rechtstreeks belegd bij de
piketorganisatie waardoor lid 1 tekstueel is aangepast en
het huidige lid 4 en 6 zijn komen te vervallen.
Artikel 4, lid 3 is komen te vervallen. De
verantwoordelijkheid ligt bij de directeur crisisbeheersing.
Artikel is komen te vervallen i.v.m. de komst van het
protocol ‘waarschuwen en alerteren Midden-Nederland’.
Artikel 8, lid 4 is komen te vervallen. De stichting
gemeenschappelijke meldkamer Utrecht is komen te
vervallen met de komst van de LMS.

Artikel 8, lid 5 is komen te vervallen. Mandatering is
wettelijk gezien niet mogelijk.
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Door de gehele regeling de verwijzingen van de
wetsartikelen geactualiseerd.
Naast deze revisie wordt de actualisatie van de operationele regeling ook meegenomen in de visie op de
doorontwikkeling van de crisisorganisatie en daarmee de komst van een nieuw RCP inclusief benodigde onderliggende
regelingen in 2023.

Financiële consequenties
Geen.

Verdere behandeling
Na vaststelling van de besluiten vindt bekendmaking plaats overeenkomstig de ‘Regeling elektronische bekendmaking
en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden’. De inwerkingtreding (en de intrekking van de oude regeling)
is bepaald op 11 juli 2022. De nieuwe operationele regeling wordt daarnaast op crisisutrecht.nl geplaatst en kenbaar
gemaakt via het VIC-bericht en de piketnieuwsbrief. De wijziging wordt actief besproken in de (piket)groepen regionaal
operationeel leider, leider CoPI en calamiteitencoördinator.
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