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Aan de griffiers van de deelnemende VRU-gemeenten
In afschrift aan de burgemeesters en de colleges van
burgemeester en wethouders

Onderwerp
Geachte raad,
Op 24 februari jl . stuurde ik u een brief over de coördinatie, onderlinge afstemming en de stand
van zaken met betrekking tot de bestrijding van de covid- 19-pandemie. Met deze brief doe ik dat
opnieuw. We staan voor een nieuwe fase, waarin het demission air kabinet heeft besloten om een
groot gedeelte van de maatregelen te versoepelen. Hierdoor krijgt de samenleving steeds - wij
allen- meer ruimte, zonder dat we daarmee de grip op het virus willen verliezen. Middels deze
briefwilik u graag informeren over de regionale invulling van de crisisbeheersing in het najaar.
Als voorzitter van de veiligheidsregio ben ik verantwoordelijk voor de bestrijding van de covid-19
pandemie binnen het grondgebied van de Veiligheidsregio Utrecht. De aanpak in de
Veiligheidsregio Utrecht kenmerkt zich door een open en professionele samenwerking tussen alle
burgemeesters. In een tussentijdse evaluatie gaven burgemeesters al aan dat de ervaren
onderlinge collegialiteit een belangrijke factor is bij de bestrijding van deze crisis. Men kent elkaar
goed, zoekt elkaar makkelijk op en er is steeds een bereidheid om gezamenlijk te zoeken naar
oplossingen. Dat is ook mijn eigen ervaring van de afgelopen periode. Ik maak vanaf december
2020 onderdeel uit van het Regionaal Beleidsteam (RBT) en ik ervaar de goede bestuurlijke
samenwerking iedere dag opnieuw. Het is de kracht van deze regio en ik ben trots dat ik er als
voorzitter een bijdrage aan kan leveren .
Op veel momenten heeft de aanpak van het covid-19 virus het uiterste gevraagd van onze
inwoners, bedrijven , maatschappelijke instellingen en medewerkers. Onze inzet was om in lijn
met de landelijke doelstellingen het virus onder controle te krijgen, het aantal ziekenhuisopnames
zo laag mogelijk te houden, maar ook om de gevolgen voor bewoners en bedrijven zoveel
mogelijk te beperken .
Voortzetten samenwerking
Deze samenwerking, op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau, is van duidelijke meerwaarde
geweest en heeft nieuwe inzichten op geleverd. Zo zijn er nieuwe, korte, informatielijnen ontstaan
en weten medewerkers van de gemeenten, de veiligheidsregio en andere maatschappelijke
partners elkaar goed te vinden.
Een goed voorbeeld is het gezamenlijke juridische loket waarin ambtelijk is samengewerkt bij het
opstellen van de regionale noodverordeningen, maar ook om te komen tot een eenduidige uitleg
van regels en voorschriften voor het grondgebied van de VRU. Het is de intentie van de
burgemeesters om deze samenwerking tijdens en na de herstelfase voor te zetten .

Wijhelpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij
aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.

Vru
contactpersoon
ROT COVID-19
Crisisbeheersing & GHOR
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
088 878 1000
COVID19@ vru.nl
Ons kenmerk
21.0002503
Uw kenmerk
Bijlagen

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl
brandweer.nl/utrecht
f veiligheidsregioutrecht
@vrutrecht
@vrubrandweer
Iban
NL18 BNGH 0285 1331 79
kvk
51817330
Pagina

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Vru

Formele overleggen
In de brief van februari heb ik u geinformeerd over de bestuurlijke overlegstructuren. Het RBT is
sinds zijn instelling zeventien keer bijeen geweest. Tijdens deze vergaderingen hebben de
burgemeesters afstemming gezocht over de implementatie en uitlegbaarheid van de landelijke
coronamaatregelen. De RBT -vergaderingen hebben een positieve bijdrage geleverd aan een
eenduidige manier van uitvoeren van de landelijke maatregelen. Dit leidt op regionaal niveau zo
veel mogelijk tot duidelijkheid en gelijke behandeling. De ruimte voor collegiale afstemming en
uitwisseling van ervaringen werd gewaardeerd. Dit laat onverlet dat individuele burgemeesters,
ingegeven door lokale omstandigheden, soms een eigen afweging maakten, zoals bijvoorbeeld bij
evenementen .
Daarnaast heb ik, of een plaatsvervanger, als voorzitter veiligheidsregio deelgenomen aan de
vergaderingen van het Veiligheidsberaad (vergadering van de 25 voorzitters van de
veiligheidsregio). In totaal hebben er circa 60 vergaderingen plaatsgevonden van het
Veiligheidsberaad. Bij de voorbereiding van het Veiligheidsberaad hebben burgemeesters
regelmatig onderwerpen aangedragen die ik voor, tijdens of na de vergadering van het
Veiligheidsberaad heb ingebracht. In de vergaderingen van het RBT heb ik hierover een
terugkoppeling gegeven. Ook is na iedere vergadering een bestuurlijke mededeling opgesteld en
gedeeld met alle burgemeesters in de veiligheidsregio.
Het actuele regiobeeld
Het aantal besmettingen is na de opleving door de Deltavariant weer gedaald en het merendeel
van de inwoners is gevaccineerd. De GGDrU is bezig met het opheffen van de grotere
vaccinatielocaties en richt zich meer op kleinschalige 'dichtbij-locaties en het vaccineren van
specifieke doelgroepen. Doelgroepgerichte communicatie is daarbij van groot belang.
Het is onverminderd druk in de ziekenhuizen door de combinatie van covid -19-patiënten en
reguliere zorg. De instroom (nieuwe opnames) is op zowel de IC als in de kliniek gestabiliseerd.
Wel blijft sprake van zogenaamde inhaalzorg. Hierdoor blijft de druk op de zorg ook de komende
periode hoog.
Afschalen
De situatie rondom de coronacrisis is veranderd . Sinds maart 2020 was de Veiligheidsregio
Utrecht opgeschaald tot een zogenaamde GRIP 41 op maat'. Op 21 juni jl. werd in het
Veiligheidsberaad afgesproken om in alle veiligheidsregio's GRIP 4 los te laten . In navolging
daarvan heb ik, na overleg in het RBT, besloten om in de Veiligheidsregio Utrecht per 5 juli 2021 af
te schalen van GRIP 4 naar GRIP O.
Hiermee is de acute crisisfase beëindigd . Als voorzitter van de veiligheidsregio behoud ik echter
enkele wettelijke taken conform de wet publieke Gezondheid en de huidige Tijdelijke wet
maatregelen covid -19 ( Twmc). Als voorzitter van de veiligheidsregio blijf ik verantwoordelijk voor
de regionale coördinatie rondom de crisisbeheersing, de informatievoorziening naar de minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de (crisis)communicatie over de oorsprong, de omvang
en de gevolgen van de epidemie aan de bevolking en de bij de crisisbeheersing betrokkenen .
1 GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. GRIP 4 betekent dat er een crisis
heerst die gemeente grensoverschrijdend is en waarvoor bestuurlijke afstemming noodzakelijk is.
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De veranderde omstandigheden maken het mogelijk om deze taken op een andere manier in te
vullen . In het RBT van 15 september is door alle burgemeesters besloten om de regionale
crisisorganisatie op maat, zoals deze sinds de inwerkingtreding van de Twmc heeft gefunctioneerd
en na het besluit van het demission air kabinet om de 1,5 meter maatregel los te laten , af te
schalen . De noodzakelijk bestuurlijke afstemming rondom corona zal zolang de Twmc van kracht
is voortaan plaatsvinden als agendapunt tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.
Ook na verdere afschaling zullen covid-19 besmettingen blijven voorkomen . Op dit moment
leiden deze niet tot ingrijpende nadere maatregelen of maatschappelijke verstoringen. Het is
daarom niet noodzakelijk om de regionale crisisorganisatie op maat in huidige vorm in stand te
houden . Een (amb telijk) kernteam met specialisten blijft de situatie actiefvolgen en kan als het
nodig is amb telijk en/of bestuurlijk snel op schalen.
Herstelfase
Gedurende deze overgangsperiode - de herstelfase - vindt noodzakelijkerwijs nazorg en herstel
plaats. Want de effecten van de coronacrisis zullen nog lang resoneren in onze samenleving. Het
RBT heeft besloten de nazorg en het herstel primair lokaal te organiseren, zoals dat ook gebeurt in
de nafase van de reguliere crisisaanpak. De Veiligheidsregio Utrecht coördineert in de herstelfase
de regionale evaluatie en verantwoording. Een voorstel voor de vormgeving en uitvoering van de
regionale evaluatie zal in het najaar in de vergadering van het Algemeen Bestuur worden
voorgelegd.
Tenslotte
We gaan als samenleving naar een fase waarbij we moeten leren leven en omgaan met het virus.
Samen doen we net als de afgelopen anderhalf jaar alles om het voor iedereen zo goed mogelijk
te regelen . De impact van deze pandemie zal nog lang voelbaar blijven . Ook nu we afgeschaald
zijn blijven we met elkaar in gesprek om verbinding en afstemming te behouden . Dat deden we
voor corona, dat hebben we de afgelopen periode heel intensief gedaan en dat zullen we de
komende periode voortzetten . Ik wens u veel wijsheid om in uw gemeente beslissingen te nemen
voor uw bewoners.
Met vriendelijke groet,

Sharon Dijksma
Voorzitter Veiligheidsregio Utrecht
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