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Geacht dagelijks bestuur,

Op 18 juli jl. hebben wij uw brief ontvangen betreffende het ontwerp regionaal 
risicoprofiel 2023, waarin de mogelijkheid wordt geboden om een reactie te geven op 
het ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023 en wensen kenbaar te maken voor het komende
beleidsplan.

Tijdens de raadscommissie van 8 november jl. is het ontwerp regionaal risicoprofiel  
besproken. De gemeenteraad van Woudenberg heeft besloten om een reactie te geven  
op het ontwerp en wensen kenbaar te maken voor het beleidsplan.

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken over het ontwerp regionaal risicoprofiel 
2023. Wij hebben met veel interesse het profiel gelezen.

Ontwerp regionaal risicoprofiel 2023
In het regionaal risicoprofiel 2023 worden alle risico’s benoemd. Ook risico’s waar de 
veiligheidsregio’s geen directe rol hebben, zoals maatschappelijke onrust en geweld. 
Ondanks dat het in de lijn is van het Nationaal VeiligheidsProfiel heeft het de voorkeur 
om deze niet te verder uit te werken in het ontwerp regionaal risicoprofiel 2023, dit om 
verwachtingen en overlap met rollen van andere partners te voorkomen.

In het ontwerp staat het dekkingsplan genoemd, maar staat niet wat hiermee wordt 
bedoeld. Het voorstel is om bijvoorbeeld in de voetnoot een toelichting op te nemen.

Risicofocusgebieden op de Utrechtse Heuvelrug
Op pagina 35 staat dat de recreatieplas Henschotermeer en de directe omgeving een 
zwaartepunt zijn. De wegen van en naar dit terrein hebben beperkte capaciteit, 
waardoor ontruiming tijdens een calamiteit en bereikbaarheid voor de hulpdiensten nog 
enige tijd extra aandacht zullen eisen. 

Medio 2019 is een projectgroep gestart bestaande uit de gemeenten Utrechtse 
Heuvelrug en Woudenberg, de VRU, de provincie Utrecht en de Eenheid Midden-
Nederland van de Nationale Politie. De projectgroep heeft als doel om “in 
gezamenlijkheid de ontvluchtingsmogelijkheden voor het gehele gebied dat wordt 
gerekend tot het Henschotermeer te optimaliseren op basis van de bestaande situatie 
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en risico’s, aanvullende maatregelen te implementeren en relevante scenario’s te 
beoefenen’’.

Door de projectgroep zijn al enkele stappen gezet, namelijk: een bebordingsplan 
(vluchtroutes), aanpassingen aan de uitrit Doornseweg, calamiteitendoorsteek (CADO) is
aangelegd en de planvorming bij de meldkamer is aangepast. Als laatste hebben er ook 
verkennende gesprekken over de vegetatie plaatsgevonden.

Het voorstel is om volgende tekst op te nemen. 
“In 2019 is een multidisciplinaire projectgroep opgestart om in gezamenlijkheid de 
ontvluchtingsmogelijkheden voor het gehele gebied dat wordt gerekend tot het Henschotermeer 
te optimaliseren op basis van de bestaande situatie en risico’s, aanvullende maatregelen te 
implementeren en relevante scenario’s te beoefenen. Naar aanleiding daarvan zijn aanpassingen 
doorgevoerd op het terrein.”

Bouwstenen beleidsplan 2023
U noemt vier opvolgrichtingen die een plek zouden kunnen krijgen in het beleidsplan 
2024-2027 van de Veiligheidsregio Utrecht. De gemeenteraad ziet graag de volgende 
twee bouwstenen terug in het beleidsplan, namelijk: veranderende crisis (tijd/duur) en 
blijvende aandacht voor het borgen van veiligheidsaspecten op klimaatadaptatie en 
energietransitie in relatie tot de veilige en gezonde leefomgeving en incidentbestrijding.
Wat betreft cyberveiligheid is het voorstel om te focussen op een cyberaanval die de 
fysieke leefomgeving treft. Wat betreft de vierde opvolgrichting wordt voorgesteld om 
dit te beperken tot ontwikkelingen waar andere (veiligheids)partners niet reeds een 
verantwoordelijkheid of wettelijke taak hebben.
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Burgemeester en wethouders van Woudenberg,
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