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Onderwerp / voorstel: Ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 

 

  

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor een reactie te geven op het ontwerp-regionaal risicoprofiel.  

 

 

Inleiding 

Bijgaand treft u het ontwerp-regionaal risicoprofiel aan van de Veiligheidsregio Utrecht 

(VRU). Deze wordt u –door tussenkomst van het college- door het bestuur van de VRU 

aangeboden met de mogelijkheid hierop uw reactie te geven en uw wensen kenbaar te 

maken voor het komende beleidsplan. 

 

Eénmaal in de vier jaar stelt het bestuur van de VRU zijn beleidsplan en het dekkingsplan 

van de brandweer vast, waarin het beleid is vastgelegd over de taken van de 

veiligheidsregio. Het huidige beleidsplan beslaat de periode van 2016 tot en met 2019. 

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 is 

(mede) gebaseerd op het voorliggende regionaal risicoprofiel. 

 

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat wij de relevante fysieke veiligheidsrisico’s binnen 

uw gemeente kennen en de impact daarvan op de regio en uw gemeente kunnen duiden. 

Daarom is ook uw reactie op het ontwerp-regionaal risicoprofiel voor ons van belang. In 

het verlengde daarvan stellen wij u in de gelegenheid uw wensen kenbaar te maken voor 

het komende beleidsplan. 

 

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden 

van de deelnemende gemeenten. 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. De 

vaststelling van het definitieve regionaal risicoprofiel is voorzien voor de vergadering van 

het algemeen bestuur op 27 maart 2019, waarbij tevens het ontwerp van het nieuwe 

beleidsplan zal worden behandeld. Het ontwerp-beleidsplan wordt daarna ter bespreking 

aan de gemeenteraden voorgelegd. 
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Centrale vraag 

Geeft de ontwerp regionaal risicoprofiel VRU aanleiding om een reactie te geven?  

 

Beoogd resultaat 

Het doel van het regionaal risicoprofiel is het inzichtelijk maken van de regionale risico’s 

binnen de regio Utrecht en daaruit voortvloeiende slagkracht. 

 

Kader 

Wet Veiligheidsregio’s 

Gemeenschappelijke Regeling VRU 

 

Argumenten 

Totstandkoming regionaal risicoprofiel 

Bij het opstellen van het ontwerp-regionaal risicoprofiel is als basis het Nationaal 

VeiligheidsProfiel (NVP) gebruikt. Tevens is er gebruik gemaakt van gecombineerde data 

van partners en van de betekenis die zij hebben gegeven aan deze informatie. Bij dat 

laatste is de lokale kennis benut, zoals die van postcommandanten en adviseurs 

crisisbeheersing. 

  

Ontwerp-regionaal risicoprofiel 

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. 

 

Capaciteit 

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. 

  

Lokale risico-objecten en kwetsbare inrichtingen 

Naast het regionaal risicoprofiel zijn de lokale risicokaarten met de risico’s in uw 

gemeente toegevoegd. Dit geeft een beeld van de objecten die een mogelijk risico voor 

de omgeving vormen en de kwetsbare inrichtingen. 

 

Reactie gemeente Woudenberg 

Het voorstel is om een reactie te geven op de volgende punten: 

 

Ontwerp regionaal risicoprofiel 

Voor het ontwerp regionaal risicoprofiel is als basis het Nationaal Veiligheidsprofiel 

gebruikt. De lokale risico’s zijn niet verwerkt in het regionaal risicoprofiel en zijn dan ook 

niet van invloed op het regionale risicoprofiel en de daaruit voortvloeiende slagkracht. 

Hierdoor is voor ons onduidelijk wat de functie van het regionaal risicoprofiel is als deze 

belangrijke gegevens niet zijn gebruikt om de regionale risico’s in beeld te brengen.  

 

Lokaal risicokaart – Woudenberg  

Met betrekking tot de lokale risicokaarten hebben wij de volgende opmerkingen: 

 Het BEVI bedrijf (Ferdinand Zandbergen) staat niet op de kaart risicobedrijven; 

 De Moriahoeve staat niet op de kaart gebouwen met niet-zelfredzame personen; 

 Het natuurgebied is niet gearceerd op de kaart cultureel erfgoed & recreatie; 

 Het Henschotermeer en de Pyramide van Austerlitz zijn niet aangemerkt op de 

kaart cultureel erfgoed & recreatie. 
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Beleidsplan 2020 – 2023 

Daarnaast geeft u ons de mogelijkheid om onze wensen kenbaar te maken voor het 

komende beleidsplan. Wij hebben geen specifieke wensen met betrekking tot het 

komende beleidsplan en wij zien het beleidsplan graag ter consultatie tegemoet. 

 

Duurzaamheid 

People: het voorstel levert een bijdrage aan een veilig Woudenberg. 

 

Draagvlak 

Het dagelijks bestuur VRU heeft ingestemd met de bijgevoegde ontwerp regionaal 

risicoprofiel. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 19 november 2018 is 

er gesproken over de regionaal risicoprofiel. De individuele gemeenten hebben de 

mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Tijdens de vergadering van 11 februari 

2019 worden deze besproken in de vergadering van het algemeen bestuur VRU. 

 

Financiële consequenties 

Niet van toepassing 

 

Aanpak/uitvoering 

Indien de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel dient de bijgevoegde brief aan 

het dagelijks bestuur van de VRU verzonden te worden. 

 

Conclusie 

Het ontwerp regionaal risicoprofiel geeft aanleiding om inhoudelijk een reactie te geven 

richting het dagelijks bestuur van de VRU. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

Bijlagen: 

 Aanbiedingsbrief ontwerp regionaal risicoprofiel; 

 Regionaal risicoprofiel 2019; 

 Concept raadsbesluit regionaal risicoprofiel 2019; 

 Drie lokale kaarten; 

 Toelichting op de kaarten. 

 


