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Onderwerp: 

Bestuurlijke consultatie regionaal crisisplan Utrecht 2014 - 2017. 

Kennisnemen van: 
- De zienswijze van het college op het regionaal crisisplan Utrecht 2014 - 2017. 

Inleiding: 

Het algemeen bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft het regionaal crisisplan 2014 -
2017 op 24 juni jl. als voorlopig besluit vastgesteld. Voordat het regionaal crisisplan definitief wordt 
vastgesteld, heeft het AB van de VRU de colleges van burgemeester en wethouders in de gelegenheid 
gesteld hun reactie te geven op het regionaal crisisplan. 

Het college wil u kennis laten nemen van de zienswijze die zij geformuleerd hebben op het regionaal 
crisisplan. Het regionaal crisisplan beschrijft de organisatie, verantwoordelijkheden en taken en 
bevoegdheden ten tijde van een ramp of crisis. Het gaat hierbij om de maatregelen en voorzieningen die 
gemeenten treffen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, alsmede de afspraken die zijn gemaakt met 
andere partijen die bij een mogelijke ramp en/of crisis betrokken kunnen worden. 

Tot slot is het regionaal crisisplan, in een eerder stadium, voor een informele (ambtelijke) commentaarronde 
voorgelegd aan gemeenten, buurregio's en netwerkpartners. Vanuit Woerden is destijds een ambtelijke 
reactie afgegeven op het concept - regionaal crisisplan. De reacties zijn door de projectgroep crisisplan 
van een advies voorzien en waar nodig zijn de reacties in het regionaal crisisplan verwerkt. 

Kernboodschap: 

Het college heeft ingestemd met het regionaal crisisplan 2014 - 2017. Wel heeft het college extra aandacht 
gevraagd voor de zelfredzaamheid van de niet-zelfredzame burger. De VRU is in het "voortraject" 
zorgvuldig te werk is gegaan door het houden van informele (ambtelijke) commentaarrondes bij 
gemeenten, buurregio's en overige netwerkpartners. De informele commentaarronde heeft veel inhoudelijke 
reacties opgeleverd, waarvan vele zijn verwerkt in het regionaal crisisplan. De gewijzigde versie van het 
regionaal crisisplan is op 24 juni jl. als voorgenomen besluit door het AB van de VRU vastgesteld. 

Hieronder zal per thema kort worden toegelicht wat de belangrijkste wijzigingen of aanvullingen zijn ten 
opzichte van het huidige crisisplan (regionaal crisisplan 2009 - 2013). Het gaat daarbij om ontwikkelingen 
die hebben plaatsgevonden en hebben geleid tot herziening van de crisisorganisatie. 
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Flexibiliteit 
De ervaring heeft geleerd dat het in geval van crisis niet altijd noodzakelijk is om volledige teams bijeen te 
roepen (o.a. gemeentelijk beleidsteam en team bevolkingszorg). Met het nieuwe regionale crisisplan 2014 -
2017 is het mogelijk dat de crisisorganisatie flexibel kan inspelen op elk type incident en 
ondersteuningsbehoefte van het bevoegd gezag. 

Voorwaardenscheppende processen 
Criteria voor grootschalige alarmering 
Het bestuur van de veiligheidsregio's is wettelijk verplicht om bestuurlijke criteria voor grootschalige 
alarmering vast te stellen. Dit gebeurt met het vaststellen van het nieuwe regionale crisisplan. Het doel 
hiervan is om in geval van een ramp of crisis, waarbij direct duidelijk is dat het noodzakelijk is om de 
operationele crisisorganisatie direct grootschalig te alarmeren, geen kostbare tijd te verliezen. 

GRIP regeling VRU 
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) staat voor de werkwijze waarmee 
bepaald wordt hoe de coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten verloopt. In het regionaal crisisplan 
2014 - 2017 zijn de verschillende GRIP-fasen anders gedefinieerd dan in de huidige GRIP regeling. Meer 
dan nu is de feitelijke behoefte aan coördinatie leidend. 
Daarnaast zijn de GRIP-fasen GRIP 5 en GRIP Rijk toegevoegd. Hiermee wordt aangesloten op het 
Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. GRIP 5 gaat over de samenwerking bij een interregionale ramp 
of crisis. Daarnaast wordt er voorzien in een situatie waarbij het Rijk een sturende rol vervult; GRIP Rijk. 

Informatiemanagement 
In het voorliggende regionaal crisisplan wordt de organisatie van informatiemanagement uiteengezet en 
hiermee geborgd binnen de crisisorganisatie. 

Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) 
Binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt een veiligheidsinformatiecentrum (VIC) ingericht. Het VIC 
voert een wettelijke taak uit namelijk: het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen 
de diensten van de VRU en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn 
bij de taken rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer, GHOR en meldkamer. 

Organisatie van de crisisbeheersing 
Uitbreiding van samenstelling teams 
Het Besluit veiligheidsregio's (landelijke regels onder andere over de organisatie en taken van de 
veiligheidsregio's) werkt de samenstelling van de verschillende teams in de crisisbeheersingsorganisatie 
uit. De samenstelling van de teams zoals uitgewerkt in het regionaal crisisplan bestaat ten minste uit deze 
wettelijke samenstelling en is, waar dit nodig geacht is, uitgebreid met overige vaste leden. 

Terminologie functionarissen crisisteams 
Met de voorgestelde terminologie in het voorliggende regionaal crisisplan wordt beoogd onduidelijkheid te 
voorkomen over de positionering en aansturingslijnen binnen de crisisorganisatie. Daarnaast is gestreefd 
naar eenduidigheid met de gebruikte terminologie binnen de rest van het crisisteam en de andere 
disciplines. In de doorontwikkeling van de gemeentelijke crisisbeheersing wordt hierbij aangesloten. 

Coördinerend onderdeel 
Het Besluit veiligheidsregio's beschrijft wanneer er meer dan één Commando Plaats Incident (CoPI) is, er 
een CoPI aangewezen wordt met een coördinerende taak. Omdat dit als onwenselijk gezien wordt, is 
gekozen om deze coördinerende taak in geval van meerdere CoPI's bij het ROT te leggen. Op dit punt 
wordt dus bewust afgeweken van het Besluit veiligheidsregio's. 

Bij een RBT geen GBT's 
In het regionaal crisisplan is opgenomen dat, wanneer er een RBT (Regionaal Beleids Team) bijeen 
geroepen is, er geen GBT's (Gemeentelijk Beleids Team) meer actief zijn in de betrokken gemeenten. Dit is 
gedaan om verwarring te voorkomen ten aanzien van bevoegdheden. Het bevoegd gezag van het RBT ligt 
bij de voorzitter van de veiligheidsregio. Burgemeesters kunnen, indien hier behoefte aan is, wel een 
adviesgroep inrichten of in stand houden die hen lokaal ondersteunt en anticipeert op de nafase. 
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Crisiscommunicatie 
Vanuit de projectgroep en de werkgroepen die zich bezig gehouden hebben met het opstellen van het 
regionaal crisisplan is de noodzaak naar voren gekomen om de verantwoordelijkheden en aansturingslijnen 
binnen crisiscommunicatie scherper te formuleren en vast te leggen, zeker gezien de cruciale rol die 
crisiscommunicatie speelt binnen de crisisbeheersing. In het voorliggende regionaal crisisplan is 
crisiscommunicatie daarom beschreven als een eigenstandig aangestuurd proces. Net als de 
monodisciplinaire kolommen brandweer, GHOR, politie en bevolkingszorg en het ondersteunende proces 
informatiemanagement, wordt er ook voor crisiscommunicatie in elk crisisteam een functionaris beschreven 
die vanuit zijn specifieke vakkennis in dat team verantwoordelijk is voor crisiscommunicatie. Hiermee wordt 
crisiscommunicatie sterker gepositioneerd. 

Processen 
Monodisciplinaire processen 
De 25 processen uit het regionaal crisisplan 2009 - 2013 zijn geclusterd en opnieuw ingedeeld. Dit sluit 
aan bij de doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersing en de gemeentelijke processen die al herzien 
zijn. 

Crisispartners 
Bestuurlijke netwerkkaarten 
In het regionaal crisisplan 2014 - 2017 staat dat er gebruik gemaakt wordt van bestuurlijke netwerkkaarten. 
Op basis van de landelijke bestuurlijke netwerkkaarten wordt een regionale invulling gemaakt voor de VRU 
en deze worden digitaal beschikbaar gesteld. Bij het in werking treden van dit plan wordt helder 
gecommuniceerd waar en hoe ze beschikbaar zijn. 

Bovenstaande thema's zijn aangepast in het regionaal crisisplan 2014 - 2017, het college heeft hiermee 
ingestemd. De brief vanuit het college met als onderwerp: Zienswijze op het regionaal crisisplan Utrecht 
2014 - 2017 is als bijlage toegevoegd (13U. 13334). 

Tot slot is het regionaal crisisplan als bijlage bij deze raadsinformatiebrief gevoegd (13.021912 ). 

Vervolg: 
Het regionaal crisisplan, zal na eventuele verwerking van de reacties, aangeboden worden aan het 
Dagelijks Bestuur (DB) van de VRU van 18 oktober 2013 en voor definitieve vaststelling aan het AB VRU 
op 11 november 2013. 

Tot slot zal aan het einde van dit jaar een themavond VRU worden georganiseerd. Tijdens deze themavond 
zullen verschillende projecten / thema's van de VRU worden toegelicht, waaronder het regionaal crisisplan. 

Bijlagen: 
1. Aanbiedingsbrief 28 juni 2013: Bestuurlijke consultatie Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017, 

inclusief toelichtingsnota, sheet samenhang regionaal crisisplan en gemeentelijke crisisbeheersing 
2.0 en het Regionaal Crisisplan Utrecht 2014 - 2017 (13.021912). 

2. Brief vanuit het college met als onderwerp: Zienswijze op het Regionaal Crisisplan Utrecht 2014 -
2017 (13U. 13334). 
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