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Geacht dagelijks bestuur VRU, 

 

Op 30 november jl. hebben wij uw brief ontvangen betreffende het ontwerp regionaal 

risicoprofiel, waarin de mogelijkheid wordt geboden om een reactie te geven op het 

ontwerp regionaal risicoprofiel aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. 

 

De gemeente Woudenberg heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om een 

reactie te geven op het ontwerp regionaal risicoprofiel en de lokale kaarten. 

 

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. 
 

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. 
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Wegens het feit dat de beantwoording van uw verzoek nog moet worden behandeld in 

de raadsvergadering van 21 februari 2019 is het bovenstaande onder voorbehoud.   

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

 

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

Secretaris Burgemeester 

 

 

 


