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1. Zoals ook in de brief aan de VRU wordt onderstreept, kent het risicoprofiel een brede opzet. 
Eén actueel onderwerp ontbreekt, namelijk het risico op een gewapend conflict of gevolgen 
daarvan in Nederland. Hoewel de krijgsmacht is ingericht voor de landsverdediging, hebben 
lokale autoriteiten zoals de VRU een rol in bijvoorbeeld het garanderen van 
nutsvoorzieningen, informeren van inwoners en in brede zin weerbaarder maken van de 
samenleving. Dit risico blijft onbenoemd terwijl de effecten ervan verstrekkend zijn. 

Waarom wordt dit risico niet benoemd? Wordt hierover het gesprek gevoerd met de VRU? 
Kan het college met een suggestie komen om dit risico ook een plek te geven in de brief? 

- Het risico als zodanig wordt misschien niet benoemd, maar alle elementen ervan wel, en 
daar wordt ook zeker het gesprek met de VRU over gevoerd:

o Meest zichtbare gevolg van conflicten over de grens zijn vluchtelingenstromen. 
Zie Oekraïne, maar ook de stromen uit Syrië, Afghanistan e.d. In de reactie aan 
de VRU wordt juist verzocht hierover duidelijke afspraken met het Rijk te maken 
zodat duidelijk is wat wel en niet van de veiligheidsregio’s verwacht kan worden.

o Ander mogelijk gevaar is uitval vitale infrastructuur, met name als gevolg van 
tekorten (olie en gas) of een mogelijke hack vanuit het buitenland. De VRU 
besteed hier aandacht aan in het kopje 5.4 in het RRP. In de huidige planvorming 
is ook al rekening gehouden met zaken als langdurige uitval nuts, 
vluchtelingenopvang en digitale ontwrichting.

o De VRU stelt in het RRP dat naast flitscrisis (brand/explosie) zgn ‘creeping crises’ 
met een lange aanlooptijd steeds vaker voorkomen. Daarnaast worden crises 
steeds complexer en krijgt de VRU een bredere rol. Via het RRP en straks het 
beleidsplan, maar ook diverse andere aanpassingen in de crisisstructuur werkt de
VRU toe naar een crisisorganisatie die flexibeler is in te zetten en dus ook beter in
staat is om (vooraf deels onbekende) gevolgen van conflicten over de grens aan 
te pakken.

o Het weerbaarder maken van de samenleving wordt door de VRU in de reguliere 
communicatie ook benoemd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanleggen van
een noodvoorraad voor als mensen tijdens een ramp onverwacht langere tijd 
binnenshuis moeten blijven. 

o Defensie is aangesloten op de regionale crisisstructuur. Dus bij crises waarbij de 
krijgsmacht een rol speelt, is de samenwerking met de VRU geborgd.


