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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel 2014. 
2. De voorgestelde conceptreactie op het Regionale Risicoprofiel 2014 te onderschrijven zoals het 

college deze heeft verwoord in de brief aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 
3. De wensen die het college voorstelt aan u als gemeenteraad, ten aanzien van het op te nemen 

beleid in het VRU Beleidsplan 2016 – 2019, vast te stellen zoals verwoord in de brief aan de 
VRU. 

4. De VRU overeenkomstig de conceptreactiebrief op de hoogte stellen van de reactie en wensen 
van de gemeenteraad. 

 
 
Samenvatting 
 
 
Regionaal Risicoprofiel 2014 
Ter voorbereiding op de vaststelling van het VRU Beleidsplan 2016 – 2019 heeft een actualisatie van 
het Regionaal Risicoprofiel (RRP) plaatsgevonden. Om tot een actualisatie te komen is het concept 
RRP in augustus 2014 voor ambtelijke consultatie aangeboden aan de gemeenten en wordt het nu 
aangeboden aan de gemeenteraden.  
 
Per gemeente zijn zowel objecten die een risico naar de omgeving veroorzaken (risico-objecten), als 
inrichtingen met een intern risico voor personen (kwetsbare inrichtingen) in kaart gebracht. Voor de 
bepaling van de risicovolgorde is gebruik gemaakt van 25 verschillende risico-indicatoren. Er is 
daarbij gekeken naar de inrichting, de omgeving rondom het object, de opslag in en rondom het 
object en naar de mate van zelfredzaamheid. 
 
Bij de risico-objecten is Gulf Oil Nederland B.V. lokaal en regionaal het hoogst scorende risico-object. 
Dit wordt met name veroorzaakt door de hoeveelheid opgeslagen diesel. Twee tankstations en Greif 
Nederland B.V. behoren ook tot de top 25 van regionale risico-objecten. Bij de kwetsbare inrichtingen 
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behoren vier zorginstellingen tot de top 25 van de regio. Bij de zorgcentra gaat het voornamelijk om 
het aantal verminderd zelfredzame personen. 
 
Op basis van de ambtelijke consultatieronde zijn er zowel inhoudelijke als technische aanpassingen 
doorgevoerd door de VRU. De zeven relevante risico’s voor de provincie Utrecht zijn beschreven, te 
weten transportongevallen, overstromingen, ziektegolf, terrorisme, risico’s bij menigten, uitval 
nutsvoorzieningen en brand. Voor elk van deze risico’s zijn maatgevende scenario’s opgesteld. Een 
maatgevend scenario is een realistisch (niet worst-case) scenario. De VRU is een aantal projecten 
gestart om de actualiteit en betrouwbaarheid van gegevens en daarmee het inzicht in het risicoprofiel 
in de toekomst verder te verbeteren. 
 
Het risico wateroverlast in Kockengen is niet specifiek in het RRP opgenomen. Voor dit scenario zijn 
op lokaal niveau protocollen opgesteld en zijn werkafspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap 
de Stichtse Rijnlanden. Het risico betreft extreem weer. 
 
In de commissie bestuur en financiën van 17 februari jl. heeft de VRU een toelichting gegeven op het 
RRP. De bestuurlijke vaststelling van dit RRP is voorzien in april 2015. Dat gebeurt volgens de Wet 
Veiligheidsregio’s na overleg met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.  
 
VRU Beleidsplan 2016 - 2019 
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) regelt dat het bestuur van de veiligheidsregio tenminste eenmaal in 
de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan is mede gebaseerd op een door het bestuur 
vastgesteld risicoprofiel. De VRU verzoekt via de aanbiedingsbrief de gemeenteraden hun wensen 
kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. 
 
Aandachtspunten voor in het VRU Beleidsplan 2016 – 2019: 
- Zelfredzaamheid van minder valide personen; 
- Opleidingsprogramma Veiligheidsregio Utrecht; 
- Doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie. 
 
 
 
Bijlagen 
- Aanbiedingsbrief 22 december 2014 VRU inclusief samenvatting Regionaal Risicoprofiel 

Actualisatie 2014, Risicoprofiel Stichtse Vecht; 
- Regionaal Risicoprofiel 2014; 
- Conceptreactie college op het Regionaal Risicoprofiel en wensen ten aanzien van het VRU 

Beleidsplan 2016 – 2019. 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Een gedragen RRP waarop het VRU Beleidsplan 2016 – 2019 kan worden gebaseerd. 
 
Argumenten 
Het RRP is het resultaat van een uitgebreide ambtelijke consultatieronde bij gemeenten en diverse 
netwerkpartners van de VRU waaronder waterschappen, defensie, provincie en nutsbedrijven. 
 
De reacties van Stichtse Vecht zijn na de ambtelijke consultatieronde verwerkt in het RRP. Een 
inhoudelijke reactie op het voorliggende RRP en het Risicoprofiel Stichtse Vecht is om die reden niet 
meer noodzakelijk. 
 
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) regelt dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in 
de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het VRU Beleidsplan is mede gebaseerd op een door het 
bestuur vastgesteld Risicoprofiel. De bestuurlijke vaststelling van de RRP is voorzien in april 2015. 
Dat gebeurt volgens de Wvr na overleg met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 
Daarbij verzoekt het VRU-bestuur de gemeenteraden tevens hun wensen kenbaar te maken omtrent 
het in het VRU beleidsplan op te nemen beleid. Met dit raadsvoorstel wordt in overleg met u als 
gemeenteraad een reactie gegeven op het RRP en worden onderstaande wensen kenbaar gemaakt 
ten aanzien van het op te nemen beleid in het VRU Beleidsplan 2016 – 2019. 
 
Zelfredzaamheid van minder valide personen 
In het VRU Beleidsplan 2016 – 2019 dient er aandacht te zijn voor de consequenties voor de 
crisisbeheersing / hulpverleningsdiensten ten aanzien van de transities in het sociaal domein. Wat 
betekent het voor hulpverleningsdiensten als mensen langer zelfstandig blijven wonen, hoe houden 
wij zicht op deze doelgroep, hoe kan deze doelgroep bereikt worden als het gaat om risico- en 
crisiscommunicatie en op welke wijze kan de zelfredzaamheid van deze doelgroep worden 
gestimuleerd? 
 
Opleidingsprogramma Veiligheidsregio Utrecht 
Het opleidingsprogramma van de VRU dient zich ten aanzien van de functionarissen van de 
gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie niet alleen te richten op regionale experts / 
functionarissen, maar ook op de lokale kernfunctionarissen en ondersteunend en uitvoerend 
personeel. Momenteel ligt deze verantwoordelijkheid bij gemeenten. Het is inefficiënt en kwetsbaar 
als elke gemeente afzonderlijk lokale functionarissen gaat opleidingen, trainen en beoefenen. Juist 
op het gebied van opleiden, trainen en oefenen kan de VRU van meerwaarde zijn voor gemeenten.  
 
Doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie 
De doorontwikkeling van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie moet een plek krijgen in het 
VRU Beleidsplan 2016 – 2019. Een verdere professionalisering van de gemeentelijke 
crisisbeheersingsorganisatie is noodzakelijk. Uit de GBT-oefening van 29 september 2014 in Stichtse 
Vecht is onder andere naar voren gekomen dat er gekeken moet worden naar de wijze van 
alarmeren en inzet van de regionale en lokale functionarissen.  
 
De conceptreactie op het RRP alsmede de wensen ten aanzien van het VRU Beleidsplan 2016-2019 
die het college aan u voorstelt staan verwoord in de conceptreactiebrief aan de VRU.  
 
Kanttekeningen 
De reactie op de voorliggende stukken diende vóór 10 maart 2015 kenbaar te zijn gemaakt aan de 
VRU. Met de VRU is overeengekomen dat de reactie vanuit Stichtse Vecht op 1 april 2015 gegeven 
wordt. 
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Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Financiën en risico’s 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
Het algemeen bestuur van de VRU stelt het RRP vast na overleg met de gemeenteraden van alle 
deelnemende gemeenten. De bestuurlijke vaststelling van het RRP is voorzien in april 2015. Tevens 
zullen de wensen van de gemeenteraden als input dienen voor het tot stand komen van het VRU 
Beleidsplan 2016 – 2019. 
 
17 februari 2015 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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