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Ontwerp regionaal risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Utrecht

Geachte raad,
Samenvatting:
Voor u ligt het ontwerp-regionaal risicoprofiel 2019 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het regionaal risicoprofiel en hierop geen zienswijze
kenbaar te maken aan de VRU.

Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s stelt elke veiligheidsregio een regionaal risicoprofiel vast
voor een beleidsperiode van vier jaar. Het regionaal risicoprofiel vormt de basis voor het
beleidsplan, crisisplan en dekkingsplan van de VRU. Ter voorbereiding op de vaststelling van het
beleidsplan VRU 2020-2023 heeft onlangs samen met alle betrokken partners een actualisatie
van het risicoprofiel plaatsgevonden. Het algemeen bestuur van de VRU nodigt de deelnemende
raden uit hun wensen en een eventuele zienswijze kenbaar te maken op het voorliggende
risicoprofiel 2019 VRU.
In het beleidsplan maakt de veiligheidsregio afwegingen hoe ze om wil gaan met de aanwezige en
mogelijke toekomstige risico’s. Met de dynamiek van de huidige maatschappij kan echter niet
meer worden volstaan met het eenmaal per vier jaar vaststellen van een risicoprofiel.
Verschillende ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de veiligheidsregio de methode waarop het
profiel tot stand kwam heeft moeten herzien. In januari 2018 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid
(IFV) een verkennend onderzoek gepubliceerd naar de aansluiting tussen de 25 regionale
risicoprofielen en het Nationaal Veiligheidsprofiel waarin geconstateerd werd dat er niet voldoende
samenhang is tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk op het gebied
van risicobeoordeling.
Veel ontwikkelingen laten zich niet één keer in de vier jaar vastleggen. Voor bepaalde risico’s is
het van belang het beeld van het verzorgingsgebied meer dynamisch en actueel te hebben. Dit
vereist dat de veiligheidsregio en haar partners (waaronder de gemeenten) met de steeds
toenemende hoeveelheid informatie moeten kunnen omgaan. Nog meer dan in het verleden moet
er op informatie gestuurd worden. Op basis van de ingeschatte risico’s kan de VRU dan in het
beleidsplan bepalen wat haar inzet wordt. Daarnaast is in de afgelopen jaren landelijk het beeld
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rondom risico’s verschoven van risicobeheersing naar risicogerichtheid. Dit houdt in dat er breder,
met alle betrokkenen, naar impact van risico’s gekeken wordt. Daarbij is het van belang niet alleen
de fysieke aspecten, maar ook sociale, economische, of zelfs psychologische aspecten mee te
nemen. Met de totstandkoming van voorliggend risicoprofiel is gebruik gemaakt van
gecombineerde data van partners en van de duiding die deze professionals hebben gegeven aan
die informatie. Anders dan in voorgaande risicoprofielen is besloten om de methodiek van een top
25 met meest risicovolle- en kwetsbare objecten per gemeente niet meer toe te passen. Deze
methodiek riep veel vragen op zonder dat dit bijdroeg aan het risicobeeld.
Beoogd resultaat
De Veiligheidsregio Utrecht en daarmee ook de gemeente Renswoude beschikt over een actueel
regionaal risicoprofiel welke bijdraagt aan de doelstelling van de VRU om risicogericht te kunnen
werken.
Het voorliggende risicoprofiel sluit aan op het Nationaal Veiligheidsprofiel
Het voorliggende risicoprofiel sluit aan op het Nationaal Veiligheidsprofiel 2016, waarbij alleen die
nationale risico’s zijn beschreven die binnen de invloedsfeer van de VRU liggen. Het gaat om de
risico’s;
 Natuurrampen
 Bedreigingen voor gezondheid en milieu
 Zware ongevallen
 Verstoring vitale infrastructuur
 Ondermijning, extremisme en terrorisme
Van elk van deze risico’s is uitgewerkt wat mogelijke oorzaken zijn, welke effecten het heeft.
De VRU is met de basisbezetting en -materieel voorbereid om in het geval van calamiteiten deze
adequaat te bestrijden. Daar waar de bestrijding van calamiteiten de huidige capaciteit van de
VRU niet toereikend mocht zijn, is bijstand vanuit nabijgelegen regio’s georganiseerd. Daar waar
keuzes voor interventies liggen, zal hier nader op worden ingegaan in het Beleidsplan VRU 20202023.
Het Regionaal Risicoprofiel beschrijft nog twee aanvullende thema’s
Het regionaal risicoprofiel beschrijft naast de thema’s uit het Nationaal Veiligheidsprofiel twee
aanvullende thema’s met een regionaal en lokaal karakter: ‘Brand’ en ‘Risicofocusgebieden’.



Het thema Brand gaat in op de risico’s van gebouwbranden die de regio kunnen treffen.
Het thema Risicofocusgebieden beschrijft een aantal gebieden die een complex en
samengesteld risico kennen, van groot economisch belang zijn en een grote concentratie
van personen kent. De stapeling van risico’s maakt dat de VRU met extra aandacht naar
veiligheid van deze gebieden kijkt.

Het regionaal risicoprofiel speelt in op demografische en maatschappelijke ontwikkelingen
Naast bovengenoemde thema’s zijn er ook ontwikkelingen die van invloed zijn op de risico’s in het
verzorgingsgebied, met name de demografische ontwikkelingen en de ‘energietransitie’.





Demografische ontwikkelingen hebben invloed op risico’s. Bij groei geeft dit een druk op
het ruimtegebruik in stedelijke gebieden, wat onder andere gevolgen heeft voor de impact
van overstromingen en extreem weer. Bij een toenemende vergrijzig neemt de
zelfredzaamheid af.
Energietransitie; Er is een verschuiving van de huidige fossiele brandstoffen naar
alternatieve vormen van energie. Andere energiebronnen en energiedragers nemen ook
andere risico’s met zich mee. Onderzocht moet worden hoe de eventuele gevolgen voor
de fysieke veiligheid beperkt en eventueel bestreden moeten worden.

De hierboven genoemde thema’s en ontwikkelingen zijn volgens dezelfde systematiek als de
onderwerpen van het Nationaal Veiligheidsprofiel in het regionaal risicoprofiel uitgewerkt.
Gekozen is voor een profiel waarin risico’s op hoofdlijnen beschreven worden met als doel
beleidskeuzes te maken.
Aanpak / uitvoering
Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht stelt het regionaal risicoprofiel vast na overleg met de
raden van de deelnemende gemeenten. Het risicoprofiel vormt samen met de eventuele
zienswijzen de input voor het beleidsplan 2020-2023. De zienswijzetermijn conform de
gemeenschappelijke regeling VRU bedraagt 8 weken. De gemeentelijke reactie dient uiterlijk 7
februari 2019 bij de VRU worden ingediend. De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken
bij de vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel tijdens de vergadering van het algemeen
bestuur VRU op 27 maart 2019.
Het beleidsplan VRU 2020-2023 zal tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli
2019 worden vastgesteld.
Kosten, baten, dekking
Niet van toepassing in de context van de voorliggend stuk. Het regionaal risicoprofiel 2019 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.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Renswoude,
de secretaris,
de burgemeester,
J. van Dijk
P. Doornenbal-van der Vlist

Raadsbesluit
Nummer 500332/500340
De raad van de gemeente Renswoude;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouder d.d. 11 december 2019;
Overwegende dat Renswoude participeert in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
(VRU);
Gelet op Artikel 14 en15 Wet Veiligheidsregio’s;
BESLUIT:
In te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel 2019 VRU en hierop geen zienswijze kenbaar te
maken aan de VRU.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de
raad van 29 januari 2019

de griffier,
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de voorzitter,

