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A.

Handreiking regionaal crisisplan: samenwerking en informatie-uitwisseling driehoek en
regionale crisisorganisatie

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

kennis te nemen van de handreiking bij het regionaal crisisplan 2021-2023 inzake de verhoudingen tussen de
driehoek versus de regionale crisisorganisatie en de informatievoorziening binnen verschillende scenario’s.

Toelichting
Recente ervaringen met (dreigende) crises, zoals tramaanslag, corona, de boerenprotesten, een toenemend aantal
(dreigende) openbare ordeverstoringen en cyber laten zien dat huidige crises, misschien wel meer dan ooit, zeer dynamisch
zijn. Het bevoegd gezag staat daarin voor de uitdaging om die maatregelen en voorzieningen te treffen die nodig zijn ter
handhaving van de openbare en rechtsorde en het beperken van de gevolgen van een ramp of crisis 1. De bestuurlijke
aanpak daarvan wordt gedaan vanuit de driehoek en het gemeentelijk beleidsteam (GBT)2.
In de opgestelde handreiking, wat als hulpmiddel is opgesteld, wordt de samenwerking geschetst, inclusief
informatievoorziening tussen GBT en driehoek in diverse situaties, met inachtneming van wettelijk kader en bevoegdheden.
Met deze handreiking streven we naar optimale veiligheid in de regio en gemeente(n) in goede samenwerking en
verbinding met elkaar, met oog voor de opgave en elkaars taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Door optimale
informatiedeling genereren we een gedeeld actueel beeld , zodat iedere dienst proportioneel zijn maatregelen kan nemen.
Dit draagt ook bij aan de veiligheid van hulpverleners en aan het positioneren van het bevoegd gezag. Mooie toevoeging is
dat we de eerste in het land zijn die de twee structuren (OOV-domein en multidisciplinaire crisisbeheersing) bij elkaar
proberen te brengen3.
De handreiking heeft enkele raakvlakken met de planvorming grof- en extreem geweld (terrorismegevolgbestrijding).
Waar mogelijk worden verwijzingen aangebracht. Daarnaast staat in 2022 tevens de actualisatie van de planvorming
rondom grof- en extreem geweld (terrorismegevolgbestrijding) op de planning. Hierbij wordt rekening gehouden met
én verwezen naar de handreiking.
Om het proces van besluitvorming zorgvuldig af te stemmen is het document ambtelijk geconsulteerd en besproken
binnen diverse overlegstructuren (zoals het ROCU, AGV en de BAC Crisisbeheersing & GHOR). Daarnaast is met enkele
gemeenten een separate afspraak gepland om de context van de handreiking toe te lichten. Alle ontvangen
opmerkingen uit de ambtelijke consultatieronde (vanuit vrijwel alle gemeenten, het OM en de politie) zijn verwerkt in
een reviewformulier en ambtelijk teruggekoppeld.

Financiële consequenties
Geen.

Verdere behandeling
Na kennisname voor het algemeen bestuur wordt de handreiking vastgesteld door de directeur crisisbeheersing VRU en
conform beleid gecommuniceerd met de relevante doelgroepen en gepubliceerd op crisisutrecht.nl.
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Omschrijving crisisbeheersing en rampenbestrijding conform Wet veiligheidsregio’s.
In geval van een bovenlokale crisis is sprake van een Regionaal Beleidsteam.
3 Dit is ook een groot leerpunt uit de evaluatierapportage van de Journaalkaper bij de NOS in Hilversum (2015).
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