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Samenvatting 
Bijgaand treft u het ontwerp-regionaal risicoprofiel aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze wordt u door het 
bestuur van de VRU aangeboden met de mogelijkheid hierop uw reactie te geven en uw wensen kenbaar te maken voor 
het komende beleidsplan.  
  
 
   
 
Gevraagd besluit 
1. Kennis te nemen van het ontwerp regionaal risicoprofiel 2023. 
2. De brief aan de VRU met kenmerk D/22/72166 vast te stellen, met daarin een reactie op het ontwerp-regionaal 
risicoprofiel en de wensen voor het beleidsplan 2024-2027.  
 
   
 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd 
Eénmaal in de vier jaar stelt het bestuur van de VRU zijn beleidsplan en het dekkingsplan van de brandweer vast, waarin 
het beleid is vastgelegd over de taken van de veiligheidsregio. Het huidige beleidsplan beslaat de periode van 2020 tot en 
met 2023. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om volgend kalenderjaar een nieuw beleidsplan vast te 
stellen voor de periode 2024 tot en met 2027. Het beleidsplan is (mede) gebaseerd op het voorliggende regionaal 
risicoprofiel.  
  
 
   
 
Kanttekeningen en risico's 
N.v.t. 
 
   
 
Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting 
N.v.t. 
 
   
 



Vervolgproces 
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten. 
De reacties op het ontwerp-regionaal risicoprofiel en de wensen omtrent het nieuwe beleidsplan  zullen worden 
besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 februari 2023. Dan is tevens de vaststelling van het 
definitieve regionaal risicoprofiel voorzien. Het ontwerp van het nieuwe beleidsplan zal op 3 juli 2023 worden behandeld. 
Het ontwerp-beleidsplan wordt daarna ter bespreking aan de gemeenteraden voorgelegd.  
  
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De bevoegdheid van de raad om een reactie te geven op het ontwerp-regionaal risicoprofiel komt voort uit de Wet 
veiligheidsregio's, artikel 15. 
 
   
 
Bijlagen 
1. De aanbiedingsbrief, D/22/072159 
2. Het ontwerp-RRP, D/22/072160 
3. De brief aan de VRU, D/22/072166 


