
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse 
gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen 
en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweer-
mensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie in de regio en in nauwe samenwerking met onze partners.

Ons werk

COVID-19 
 

2021 JAAROVERZICHT

 Overige branden

 Overige hulpverlening

 Loze meldingen Openbaar Meldsystemen 
 (OMS)/ Particuliere Alarmcentrales (PAC)

 Automatische Externe Defibrillator-inzetten (AED) 

 Brandgeruchten

 Ongeval gevaarlijke stoffen

 Gebouwbranden

 Hulverlening dieren

 Technische hulpverlening  

 Waterongevallen  
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waarvan 7.857 uitrukken in de regio en 231 daarbuiten.

Onze multidisciplinaire crisisorganisatie 
is bij 6 GRIP-incidenten in actie gekomen.

Wij hebben de crisisorganisatie van de 26 gemeenten 
ondersteund en gefaciliteerd met onder andere een juridisch 
loket en diverse afstemmingsmomenten voor burgemeesters.

1 GRIP 1 brand 
 Gageldijk Maarssen, 12 maart 

2 GRIP 1 gaslek 
 Catharijnesingel Utrecht, 17 maart 

3 GRIP 1 uitval drinkwatervoorziening 
 Vinkeveen, 15 juni 

4 GRIP 2 stormschade 
 Leersum, 18 juni 

5 GRIP 1 gaslek 
 Veldweg Den Dolder, 11 juli 

6 GRIP 1 brand 
 Willem Stuutlaan Soesterberg, 19 juli 

GRIP = Gecoördineerde Regionale 

Incidentenbestrijdingsprocedure

GRIP-incidenten 
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aangenomen op de meldkamer.

 De GGDrU 
 geholpen met de 
 boostercampagne.

 Ondersteund met 
 mobiele 
 vaccinatielocaties.

 Met de 25 voorzitters 
 van de veiligheids-
 regio’s gewerkt 
 aan strategische 
 oplossingen voor 
 de langere termijn.



Inzet hulpdiensten valwind Leersum – 18 juni 2021. 

Wij zijn VRU

88

zorginstellingen gebruiken het pakket om het 
brandveilig gedrag van bewoners te verhogen.

11

keer hebben we voorlichting gegeven aan burgers 
en ondernemers. 

72 

Onze afdeling (Brand) Veilig Leven heeft inwoners verteld over de gevaren van 
koolmonoxide tijdens CO-campagnes, hoe rookmelders levens redden tijdens 
de Nationale Brandpreventieweken, en heeft studenten en woningcorporaties 
gewezen op de aanstaande rookmeldersverplichting.

(Brand) Veilig Leven

scholen gebruiken onze lespakketten 
‘brandweer op school’.

Veiligheidsinformatiecentrum
425 keer heeft ons Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) 
onze stakeholders geïnformeerd over dreigingen, bijzondere 
gebeurtenissen en trends in ons verzorgingsgebied.

425 
berichten

In- en uitstroom 2021
 + 33 medewerkers en 87 vrijwilligers
 – 36 medewerkers en 111 vrijwilligers

71 brandweerposten
en 23 jeugdbrandweerkorpsen. 
6 jeugdleden stroomden door naar de reguliere brandweer.

707 medewerkers 1.641 vrijwilligers

159 vrouwen 548 mannen

Foto: Menno Bausch.Foto: NT-Visuals.

Meer weten over de VRU? Kijk op

3.102.000

Opbrengsten en kosten (x € 1.000)

Opbrengsten  Realisatie 2021
 Bijdragen gemeenten 87.723
 Rijksbijdrage 9.726
 Overig 4.512
Totaal opbrengsten 101.961

Kosten 
 Risicobeheersing 8.016
 Brandweer 57.728
 Crisisbeheersing 3.014
 GHOR 1.609
 Meldkamer 2.000
 Algemeen 26.492
Totaal kosten  98.859
REKENING RESULTAAT 2021 3.102

* Voorlopige cijfers

Financieel*

www.vru.nl


