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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 

 

gelet op: 

 

- het Ontwerp Regionaal Risicoprofiel 2023 VRU; 

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2022; 

- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 11 oktober 2022; 

 

Besluit 

1. Geen zienswijzen kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten 

aanzien van het Regionaal Risicoprofiel 2023. 

2. De navolgende wensen kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio 

Utrecht ten aanzien van het beleidsplan VRU 2024-2027: 

 

‘Het ontwerp-Regionaal Risico Profiel 2023  beschrijft volgens onze raad de juiste type 

risico’s en vormt hiermee een goede basis voor het nieuw op te stellen beleidsplan.  

Als raad willen we graag aandacht vragen voor de regionale samenwerking met de 

netbeheerder van onze gemeente. Afgelopen jaar heeft onze gemeente meermalen te 

kampen gehad met stroomstoringen. Naar alle waarschijnlijkheid kampen meerdere 

gemeenten met dit probleem. We willen de VRU verzoeken om tezamen met de betreffende 

netbeheerder(s) beleidsmatig, zowel preventief, reactief alsmede communicatief, aandacht 

te besteden aan de wijze waarop de maatschappelijke onrust en onvrede bij 

stroomstoringen zoveel mogelijk beperkt kan worden met een juiste taak- en rolverdeling 

tussen VRU, gemeente en de netbeheerder(s).  

 

 

 

 

 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
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www.stichtsevecht.nl 
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Raadsbesluit 
 

Onderwerp 

Ontwerp Regionaal Risicoprofiel 2023 VRU 

 

Begrotingswijziging 

Nee 

 

Datum raadsvergadering 

1 november 2022 

 

Commissie 

11 oktober 2022 

Registratie nummer 

121177 
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Daarnaast zien we graag dat de VRU beleidsmatig extra aandacht besteed aan cyber en 

het maatschappij ontwrichtende karakter. De verwachting is dat digitale verstoringen vaker 

voorkomen. Een storing van een van deze systemen zou kunnen kan leiden tot 

maatschappelijke ontwrichting.’ 

 

1 november 2022 

 

Griffier 

 

 

 

B. Espeldoorn-Bloemendal 

Voorzitter 

 

 

 

drs. A.J.H.T.H. Reinders 

 


