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Toelichting denklijn doorontwikkeling crisisbeheersing VRU
Praatplaten doorontwikkeling crisisbeheersing VRU

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

de denklijn doorontwikkeling crisisbeheersing met daarin de onderdelen informatiemanagement,
netwerkmanagement, communicatiemanagement en crisismanagement te verankeren in de bestuursagenda en het
Regionaal Crisisplan 2024-2027.

Toelichting
De wereld van crisisbeheersing is continu in beweging. Naast de klassieke (grote) flitsincidenten (valwind Leersum
2021, gasexplosie Bilthoven 2022), hebben zich de afgelopen jaren nieuwe typen en langdurige crises voorgedaan
(cyber, infectieziekten, uitval nutsvoorziening, klimaatcrisis, terroristische aanslag en dreiging, boerenprotesten, ed.).
Daarnaast heeft het Kabinet naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s
de contouren geschetst voor een toekomstbestendig stelsel crisisbeheersing. Dit alles is aanleiding geweest voor de
directie om na te denken over de doorontwikkeling van de crisisbeheersing. Dit doen we vanuit de hoofddoelstelling:
crisis te voorzien, crisis te voorkomen, of de effecten van crisis te minimaliseren.
Met betrekking tot crisisbeheersing zien wij vier onderdelen die nauw met elkaar samenhangen, te weten:
informatiemanagement, netwerkmanagement, communicatiemanagement en crisismanagement (bijlage A). De
afgelopen maanden zijn op deze onderdelen binnen het programma doorontwikkeling crisisbeheersing diverse
initiatieven genomen en onderwerpen uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de voor een belangrijk deel gerealiseerde
24/7 beschikbaarheid van vrijgestelde calamiteitencoördinatoren op de meldkamer alsmede de inrichting van een
dedicated operationeel team voor langdurige crisis.
De doorontwikkeling van de crisisbeheersing vindt plaats met betrokkenheid van en in nauwe afstemming met
ambtelijke en bestuurlijke (advies) groepen, zoals de bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing en GHOR en de
overleggen met de adviseurs crisisbeheersing gemeenten en de gemeentesecretarissen. Ook met onze
netwerkpartners en in diverse piket-overleggen is de denklijn besproken en positief ontvangen.

Financiële consequenties
Dit voorstel kent geen directe financiële consequenties. Er zijn structureel extra financiële middelen ten behoeve van
de versterking van de crisisbeheersing door het rijk in het vooruitzicht gesteld. Voorgesteld wordt de toegewezen
middelen te betrekken bij de verdere uitwerking bij het meer robuust maken van crisisbeheersing.

Verdere behandeling
De denklijn is onderdeel van de uitwerking van de bestuursagenda en het Regionaal Crisisplan 2024-2027 (RCP). Voor
het RCP geldt onderstaand proces. Parallel hieraan wordt gewerkt aan de ontwerp-bestuursagenda met als doel om
op 3 juli 2023 de bestuursagenda voor de komende beleidsperiode vast te stellen.

Ambtelijke consultatie1 van medio half december 2022 tot half januari 2023.
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Deze ambtelijke consultatie loopt bij de gemeenten, diverse kolommen, crisispartners en buurregio’s.
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Concept RCP met highlights uit ambtelijke consultatieronde en vooraankondiging bestuurlijke zienswijze in DB
van 13 maart 2023 en AB van 27 maart 2023.
Bestuurlijke zienswijze RCP van medio eind maart tot half mei 2023 (in verbinding met bestuursagenda).
Eindconcept RCP ter vaststelling naar het DB van 19 juni 2023 en AB van 3 juli 2023 (in verbinding met
bestuursagenda).
Inwerkingtreding RCP per januari 20242.
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Deze termijn is gekozen aangezien we de tijd willen nemen onze piketfunctionarissen en overige betrokkenen door middel van webinars
en vakbekwaamheidsactiviteiten vakbekwaam te maken. Daarnaast willen we aansluiten bij het proces inzake de bestuursagenda.
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