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1 Aan de gemeenteraad
1.1

Voorgesteld Besluit

In te stemmen met het ontwerp regionaal risicoprofiel 2019 van de Veiligheidsregio Utrecht en geen
wensen kenbaar te maken m.b.t. het komende beleidsplan 2020-2023.

1.2

Samenvatting

1.3

Bijlagen

De VRU heeft op 30 november jl. het Ontwerp-regionaal risicoprofiel 2019 verzonden aan de
gemeenten, met het verzoek om een zienswijze van onze gemeenteraad. Middels dit raadsvoorstel
informeert het college uw gemeenteraad over het voorliggende Ontwerp-regionaal risicoprofiel. Het
Ontwerp-regionaal risicoprofiel is de onderlegger voor het beleidsplan, crisisplan en dekkingsplan van
de Veiligheidsregio Utrecht(VRU).
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1.4

Doel en beoogd maatschappelijk effect

1.5

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Met het indienen van de zienswijze wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid zeggenschap te
hebben over de totstandkoming en vorming van het Regionaal Risicoprofiel, waarop vervolgens het
VRU Beleidsplan voor de komende vier jaren kan worden gebaseerd. Daarnaast draagt het
voorliggende risicoprofiel bij aan de doelstelling van de VRU om risicogericht te kunnen werken.
Op grond van de Wet Veiligheidsregio stelt elke veiligheidsregio een regionaal risicoprofiel vast voor
een beleidsperiode van vier jaar. Het regionaal risicoprofiel is de onderlegger voor het beleidsplan,
crisisplan en dekkingsplan van de VRU (Wvr artikel 14 e.v). Op dit moment worden voorbereidingen
getroffen om volgend kalenderjaar een nieuw beleidsplan vast te stellen voor de periode 2020 tot en
met 2023. Het beleidsplan wordt (mede) gebaseerd op het regionaal risicoprofiel.
In het beleidsplan maakt de veiligheidsregio afwegingen hoe ze om wil gaan met de aanwezige en
mogelijke toekomstige risico’s. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na
overleg met de raden van de deelnemende gemeenten. Het ontwerp-beleidsplan wordt daarna ter
bespreking aan de gemeenteraden voorgelegd.

1.6

Argumenten

Elk thema van het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) is uitgewerkt in mogelijke scenario’s. Daarbij
zijn de waarschijnlijkheid en de gevolgen van elk scenario beschreven. Naast de thema’s uit het NVP
beschrijft het Ontwerp-regionaal risicoprofiel twee aanvullende thema’s met een regionaal en lokaal
karakter. Dit zijn ‘Brand’ en ‘Risicofocusgebieden’. Het thema Brand gaat in op de risico’s van
branden die de regio kunnen treffen. Risicofocusgebieden zijn gebieden die een complex en
samengesteld risico kennen. De stapeling van risico’s maakt dat de VRU met extra aandacht naar de
(fysieke) veiligheid in deze gebieden kijkt. Daarnaast zijn er nog een tweetal ontwikkelingen die van
invloed zijn op de risico’s in een verzorgingsgebied. Demografische ontwikkelingen zorgen bij groei
voor een druk op het ruimtegebruik in stedelijke gebieden. Dit heeft onder andere als gevolgen op de
impact van overstromingen en extreem weer. Bij een toenemende vergrijzing neemt de
zelfredzaamheid af. Een tweede ontwikkeling is de energietransitie. Door een verschuiving van de
huidige fossiele brandstoffen naar alternatieve vormen van energie komen er ook andere risico’s. Er
moet worden onderzocht hoe de eventuele gevolgen voor de fysieke veiligheid beperkt en eventueel
bestreden moeten worden.
Met de totstandkoming van het risicoprofiel is gebruik gemaakt van gecombineerde data van partners
en van de betekenis die de professionals hebben gegeven aan de informatie. Anders dan
voorgaande risicoprofielen is besloten om de methodiek van een top 25 met meest risicovolle- en
kwetsbaren objecten per gemeente niet meer toe te passen. Deze methodiek riep veel vragen op
zonder dat dit bijdroeg aan het risicobeeld.
De VRU is met zijn basiscapaciteit (mensen en materieel) goed toegerust om in geval van
calamiteiten deze adequaat te kunnen bestrijden. Daar waar de bestrijding van calamiteiten de
huidige capaciteit van de VRU te boven gaat, is bijstand vanuit nabijgelegen regio’s of landelijk
georganiseerd.

1.7

Kanttekeningen

Niet van toepassing
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Lokale risicokaart
Voor Stichtse Vecht zijn er drie specifieke kaarten bijgevoegd. Deze betreffen de risico-bedrijven,
gebouwen met niet-zelfredzame personen en cultureel erfgoed & recreatie.
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1.8

Communicatie

1.9

Financiën, risico’s en indicatoren

Niet van toepassing

Geen financiële effecten. Het regionaal risicoprofiel vormt een belangrijke input voor het beleidsplan
2020-2023 van de veiligheidsregio Utrecht. In het beleidsplan maakt de veiligheidsregio afwegingen
hoe ze om wil gaan met de aanwezige en mogelijke toekomstige risico’s. Na behandeling van het
beleidsplan zal nader onderzoek worden gedaan naar de benodigde financiële middelen om de
doelstellingen uit het beleidsplan te kunnen realiseren. Na afronding van het onderzoek zullen
eventuele financiële gevolgen in beeld zijn.

1.10 Uitvoering

De VRU nodigt u uit om voor 7 februari 2019 uw reactie kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur
van de VRU. De reacties op het Ontwerp-regionaal risicoprofiel en de wensen omtrent het in het
nieuwe beleidsplan op te nemen beleid zullen worden besproken in de vergadering van het AB op 27
maart 2019, waarbij tevens het ontwerp van het nieuwe beleidsplan zal worden behandeld. Het
ontwerp-beleidsplan wordt daarna ook ter bespreking aan de gemeenteraden voorgelegd.

29 januari 2019
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Burgemeester
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Gemeentesecretaris

