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Onderwerp
Regionaal risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Utrecht.
Gevraagd besluit
1. In te stemmen met het ontwerp regionaal risicoprofiel 2019 van de
Veiligheidsregio Utrecht en daarbij als aanbeveling mee te geven om
aandacht te schenken aan biologische risico’s alsmede de continuïteit
in de zorg.
Inleiding
Op grond van de Wet Veiligheidsregio stelt elke veiligheidsregio een regionaal
risicoprofiel vast voor een beleidsperiode van vier jaar. Het regionaal
risicoprofiel is de onderlegger voor het beleidsplan, crisisplan en dekkingsplan
van de VRU (Wvr artikel 14 e.v). Op dit moment worden voorbereidingen
getroffen om volgend kalenderjaar een nieuw beleidsplan vast te stellen voor
de periode 2020 tot en met 2023. Het beleidsplan wordt (mede) gebaseerd op
het regionaal risicoprofiel.
In het beleidsplan maakt de veiligheidsregio afwegingen hoe ze om wil gaan
met de aanwezige en mogelijke toekomstige risico’s. Het bestuur van de
veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de
deelnemende gemeenten. Het ontwerp-beleidsplan wordt daarna ter
bespreking aan de gemeenteraden voorgelegd.
Gewenst effect
Het voorliggende risicoprofiel draagt bij aan de doelstelling van de
veiligheidsregio Utrecht om risicogericht te kunnen werken.
Argumenten
1.1.

Bij het opstellen van het ontwerp-regionaal risicoprofiel is als basis het
Nationaal VeiligheidsProfiel (NVP) gebruikt. Tevens is gebruik gemaakt
van gecombineerde data van partners en van de betekenis die zij
hebben gegeven aan deze informatie. Bij dat laatste heeft de VRU
tevens de lokale kennis benut, zoals die van postcommandanten en
adviseurs crisisbeheersing.
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1.2.

Elk thema van het NVP is uitgewerkt in mogelijke scenario’s. Daarbij
zijn waarschijnlijkheid en gevolgen van elk scenario beschreven. Naast
de thema’s uit het NVP beschrijft het ontwerp-regionaal risicoprofiel
twee aanvullende thema’s met een regionaal en lokaal karakter. Dit
zijn ‘Brand’ en ‘Risicofocusgebieden’. Het thema Brand gaat in op de
risico’s van branden die de regio kunnen treffen. Risicofocusgebieden
zijn gebieden die een complex en samengesteld risico kennen. De
stapeling van risico’s maakt dat de VRU met extra aandacht naar de
(fysieke) veiligheid in deze gebieden kijkt.

1.3.

De VRU is met zijn basiscapaciteit (mensen en materieel) goed
toegerust om in geval van calamiteiten deze adequaat te kunnen
bestrijden. Daar waar de bestrijding van calamiteiten de huidige
capaciteit van de VRU te boven gaat, is bijstand vanuit nabijgelegen
regio’s of landelijk georganiseerd.

1.4.

Naast het regionaal risicoprofiel zijn tevens de lokale risicokaarten
bijgesloten met de risico’s in Nieuwegein. Dit geeft een beeld van de
objecten die een mogelijk risico voor de omgeving vormen en de
kwetsbare inrichtingen.

1.5.

Gekozen is voor een profiel waarin risico’s op hoofdlijnen beschreven
worden met als doel beleidskeuzes te maken. Het betreft hier geen
capaciteitenanalyse die uiteen zet wat er gedaan is om een risico te
verkleinen een dergelijke analyse vormt een onderdeel van de
uitvoeringsplannen die volgen uit het beleidsplan.

Kanttekeningen
In het voorliggende risicoprofiel komen de thema’s biologische ongevallen en
risico’s en het onder druk staan van de vitale infrastructuur in de zorg niet of
onvoldoende tot uitdrukking. Hieraan zou meer aandacht aan besteed mogen
en kunnen worden.
Financiële aspecten
Niet van toepassing in de context van de voorliggende stukken/voorstel.
Communicatie aspecten
Het ontwerp risicoprofiel is behandeld in het Algemeen Bestuur VRU d.d. 19
november 2019.
Op 4 december 2018 is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor
raadsleden.
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met
de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke reactie dient
uiterlijk 7 februari 2019 bij de VRU worden ingediend. De reacties op het
ontwerp-regionaal risicoprofiel en de wensen omtrent het in het nieuwe
beleidsplan op te nemen beleid zullen worden besproken in de vergadering
van het algemeen bestuur op 11 februari 2019.
Uitvoering
De vaststelling van het definitieve regionaal risicoprofiel is voorzien voor de
vergadering van het algemeen bestuur op 27 maart 2019, waarbij tevens het
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ontwerp van het nieuwe beleidsplan zal worden behandeld. Het ontwerpbeleidsplan wordt daarna ter bespreking aan de gemeenteraden voorgelegd.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief gemeenten Risicoprofiel 2019 VRU;
2. Regionaal risicoprofiel 2019 VRU;
3. Lokale risicokaarten.
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