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RAPPORTAGE VEILIGHEIDSBELEID PROVINCIE UTRECHT 

Deze bestuurlijke rapportage in één oogopslag  

Een van de kerntaken van de overheid is de veiligheid in de Nederlandse samenleving zoveel als 
mogelijk te waarborgen. Dit containerbegrip "veiligheid" kent een breed scala aan onderwerpen die 
bepalend zijn voor de mate waarin we ons veilig voelen: verkeersveiligheid, criminaliteit, sociale 
veiligheid, overlast, crisisbeheersing, brandveiligheid, terrorisme, overstromingen, ontploffingen, 
vervoer van gevaarlijke stoffen, etc.. De burger verwacht actie van de overheid om de veiligheid te 
verbeteren, waardoor mede het veiligheidsgevoel wordt bepaald.  
Voor u ligt de rapportage over het veiligheidsbeleid van de provincie Utrecht. Deze rapportage biedt 
inzicht in de belangrijkste landelijke ontwikkelingen rond het wettelijk kader op het gebied van 
crisisbeheersing (Wet op de Veiligheidsregio’s, de Politiewet en Waterstaatswetgeving). Daarnaast 
wordt aan de hand van de verschillende fases die gehanteerd worden binnen de crisisbeheersing, een 
beeld gegeven van het provinciale beleid op het gebied van rampenbestrijding, openbare orde en 
veiligheid in de afgelopen twee jaar. Tevens wordt een analyse gemaakt van eventuele knelpunten. 
Mede op grond hiervan wordt een doorkijk gegeven naar het beleid dat de komende jaren zal worden 
gevoerd. 
In dit hoofdstuk van de bestuurlijke rapportage wordt op hoofdlijn zowel aangegeven wat de afgelopen 
twee jaren is bereikt op het gebied van veiligheid als wat de beleidsspeerpunten voor de komende 
periode zijn. Indien u geïnteresseerd bent in de achterliggende cijfers of in meer details over het 
veiligheidsbeleid, dan nodig ik u graag uit de bijlage van deze rapportage te lezen. Hierbij is ervoor 
gekozen de bijlage van de rapportage in te delen volgens de veiligheidsketen, zoals deze landelijk 
wordt gebruikt. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde:  
• voorbereidende fase: ontwikkeling Veiligheidsregio Utrecht, planvorming, opleiden en oefenen, 

inzicht in risico's, bestuurlijke overleggen, toetsing en toezicht en veiligheidsbeleid;  
• acute fase: bestuurlijke coördinatie, informatie-uitwisseling en bijstandsverlening; 
• nazorg: afleggen politieke verantwoording, evaluatie, nazorg voor betrokken medewerkers en 

faciliteren van gemeenten.  
• Tot slot is een financiële verantwoording toegevoegd. 
 
Het primaat van veiligheidsbeleid ligt bij de gemeenten en regionale organisaties als de politie en de 
veiligheidsregio’s. Dit neemt niet weg dat ook de provincie een belangrijke rol speelt op het gebied 
van veiligheid. Hoewel de huidige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze rol 
van de provincie mogelijk wil terugbrengen heeft de provincie Utrecht de afgelopen jaren een 
waardevolle bijdrage geleverd aan het (boven)lokale veiligheidsbeleid. Er zijn immers talloze 
veiligheidsaspecten die binnen alle gemeenten spelen, die een effect hebben op zeer veel gemeenten of 
zaken waarvoor kleinere gemeenten te weinig capaciteit hebben. Voor die zaken kan het nuttig zijn het 
beleid gezamenlijk te ontwikkelen en uit te voeren. De provincie kan in dergelijke gevallen optreden 
als regisseur, facilitator, of subsidiegever. Het realiseren van waterputten in de dichtbeboste Heuvelrug 
om eventuele bosbranden te lijf te kunnen gaan is hiervan een voorbeeld. Maar ook het ontwikkelen en 
actualiseren van overstromingsscenario’s is één van die activiteiten. Voor dit soort aspecten vervult de 
provincie in samenwerking met of in aanvulling op de gemeenten en de Veiligheidsregio Utrecht, vaak 
een stimulerende rol. 
 
Resultaten van het beleid in de periode 2006 - 2007 
Samenwerking en afstemming zijn de belangrijkste speerpunten van het beleid. Dit leidt tot de creatie 
van meerwaarde, die geapprecieerd wordt door de partners in de crisisbeheersing. Het beleid is erop 
gericht om vanuit de toezichthoudende rol zoveel mogelijk probleemoplossend de kwaliteit van de 
crisisbeheersing in de provincie Utrecht te bevorderen. Hierbij worden uiteraard de eigen 
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verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken partners niet uit het oog verloren. De 
samenwerking met de gemeenten, de veiligheidsregio, de waterschappen, het Regionaal Militair 
Commando en andere overheidsinstellingen1 heeft zijn vruchten afgeworpen.  
 
De belangrijkste doelstellingen op het gebied van veiligheid zijn afgelopen periode behaald. Vanuit 
het provinciebestuur zijn en worden onder meer personele en financiële middelen ter beschikking 
gesteld om de kwaliteit van de crisisbeheersing in het Utrechtse te verbeteren. De ervaring is dat de 
provincie als netwerkorganisatie de afgelopen jaren vele projecten heeft weten vlot te trekken, door 
niet alleen in te zetten op participatie, maar ook door partijen bij elkaar te brengen. Daarnaast zijn 
dikwijls initiatieven genomen om bepaalde dossiers onder de aandacht van burgemeesters en het 
bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht te brengen.  
Het provinciebestuur heeft de afgelopen periode op constructieve wijze invulling gegeven aan de 
toezichthoudende rol. Niet alleen door intensieve plantoetsing (regionaal beheersplan 
rampenbestrijding, crisisbeheersingsplannen en rampbestrijdingsplannen), maar ook door periodieke 
ambtsberichten van de commissaris van de Koningin aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Hierbij is altijd gepoogd om gelijktijdig met het signaleren van knelpunten 
oplossingsrichtingen aan gemeentebesturen en veiligheidsregio aan te reiken.  
Voorbeelden hiervan is de participatie van de provincie in het Veiligheidsberaad, dat als adviescollege 
dient voor de Veiligheidsregio Utrecht, maar ook de bijdrage die geleverd is bij de vorming van het 
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, dat gemeenten onder meer ondersteunt bij het opleiden en 
oefenen van gemeentelijke functionarissen die bij de crisisbeheersingsorganisatie kunnen worden 
betrokken.  
De basis voor het veiligheidsbeleid is het kennen en onderkennen van de risico’s in onze provincie. 
Vandaar dat ook in de periode 2006-2007 opnieuw een risico-inventarisatie van bedrijven met 
gevaarlijke stoffen heeft plaatsgevonden. Deze risico’s zijn voor burgers en professionals 
(medeoverheden, adviesbureaus en hulpdiensten) inzichtelijk gemaakt via de provinciale risicokaart, 
die in 2006 is aangepast aan het uniforme landelijke model voor risicokaarten. Hierop zijn ook de 
Overstromingsdieptekaart – die onder auspiciën van het provinciebestuur tot stand is gekomen –
zichtbaar.   
De provincie Utrecht heeft financiële bijdragen verstrekt om Multiteam – een communicatie en 
informatiesysteem dat ten tijden van crises wordt gebruikt door hulpdiensten en overheden – te 
ontwikkelen en te beheren. In de afgelopen jaren zijn enkele tijdelijke medewerkers ingehuurd om 
Multiteam in de provincie daadwerkelijk op de kaart te zetten. Met ingang van 1 januari 2007 heeft het 
provinciebestuur het beheer van Multiteam overgedragen aan de Veiligheidsregio Utrecht.  
 
De afgelopen periode heeft ook tussentijdse bijstelling van specifieke beleidsdoelstellingen 
plaatsgevonden. Enerzijds had dit te maken met externe factoren als wetswijzigingen, anderzijds bleek 
dat bepaalde doelstellingen moesten worden bijgesteld door veranderende omstandigheden of 
voortschrijdend inzicht. Zo is het brandveiligheidsbeleid losgelaten en is ingezet op de ontwikkeling 
van de veiligheidsregio, waarbij met name aandacht is besteed aan de positionering van de gemeente 
hierin.  
 
Concept wet op de Veiligheidsregio 
De klip en klare keuze voor de veiligheidsregio’s op rijksniveau leidde medio 2006 tot het eerste 
conceptwetsvoorstel Wet op de veiligheidsregio’s. Dit wetsvoorstel kan gevolgen hebben voor de rol  
de provincie op het gebied van crisisbeheersing en is dan ook zowel de afgelopen twee jaar veelal 
onderwerp van gesprek geweest. Ook de komende periode zal mede in het teken staan van deze 
discussie.  
Het wetsvoorstel gaat uit van een sterke veiligheidsregio; gemeenten dragen een aantal wettelijke 
taken over aan het bestuur van de veiligheidsregio, waarvan de voorzitter door de Kroon wordt 

 
1 Voorbeelden hiervan zijn de Nutsbedrijven en de Kamers van Koophandel, die betrokken worden bij projecten 
waar zij een rol spelen. 
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benoemd en een aantal bevoegdheden krijgt, waarmee hij ten dele voorbij kan gaan aan de 
gemeentelijke autonomie. Een ander onderdeel van het wetsvoorstel is de verandering in het 
toezichtsarrangement. Plantoetsing door het provinciebestuur verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt 
een AMvB waarin kwaliteitscriteria staan vermeld waaraan moet worden voldaan. Niet de 
commissaris van de Koningin en het provinciebestuur houden hierop toezicht, maar de Inspectie 
Openbare Orde en Veiligheid (IOOV).  
Een bestuurlijk novum wordt gecreëerd door de doorzettingsmacht (aanwijzingsbevoegdheid) niet 
langer bij de commissaris van de Koningin neer te leggen, maar bij de voorzitter van de 
veiligheidsregio; deze zogenaamde superburgemeester kan zonder democratische legitimatie de 
burgemeester van bijvoorbeeld zijn buurgemeente overrulen.  
Het provinciebestuur van Utrecht heeft zich altijd voorstander getoond van de kwaliteitsverbetering 
van de crisisbeheersingsorganisatie. De veiligheidsregio’s kunnen daar een waardevolle bijdrage aan 
leveren. Niettemin is er in brede kring verzet tegen het wetsvoorstel van de minister van BZK, met 
name waar het de doorzettingsmacht van de superburgemeester betreft. Dit verzet heeft onder meer 
geleid tot een kamerbreed aanvaarde motie, de motie Cornielje c.s., die de regering opriep de 
bestaande aanwijzingsbevoegdheid van de commissarissen van de Koningin te handhaven. De minister 
heeft echter deze motie niet uitgevoerd, waarop wederom stevige kritiek is losgebarsten op het thans 
voorliggende wetsvoorstel.  
 
Speerpunten voor de komende periode 
Naast de wettelijke taken van het provinciebestuur en de commissaris van de Koningin die uiteraard de 
komende jaren zullen worden uitgevoerd, is er een aantal speerpunten geformuleerd, waar de komende 
periode de nadruk op zal liggen. De wettelijke taken worden in dit hoofdstuk niet opgesomd, maar wel 
die activiteiten die vanuit de ‘open huishouding’ zullen worden opgenomen.  
Bij het aantreden van de commissaris van de Koningin is al aangegeven waar de komende jaren 
aandacht aan zal worden besteed. Twee hoofdzaken water en vuur zullen speerpunt van beleid 
worden. Water omdat duidelijk is dat de risico’s die het water in ons land meebrengen prioriteit 
moeten krijgen. En vuur, omdat uit meerdere recente publicaties blijkt dat de kwaliteit van rampen- en 
crisisbeheersing en de brandweerzorg nog beter moet en kan. Hierbij is het zaak een goede afweging te 
maken tussen wat financieel verantwoord is en welke maatschappelijke risico’s wij als bestuurders en 
de inwoners van de provincie aanvaardbaar achten.   
 
Uiteraard zal ook de komende periode worden vastgehouden aan de succesformule van intensieve 
samenwerking met gemeentebesturen, de Politie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht. Hiermee zal 
blijvend worden bijgedragen aan de continuïteit en de kwaliteit van de veiligheid in het Utrechtse.  
Ook zal aandacht moeten worden besteed aan de eigen organisatie. Vandaar dat de commissaris van de 
Koningin de komende periode een nieuw Provinciaal Coördinatie Plan (PCP) zal vaststellen. 
Gelijktijdig zal het opleidings- en oefenbeleid voor provinciale medewerkers die mogelijk kunnen 
worden betrokken bij de crisisbeheersing worden geïntensiveerd. Op bestuurlijk niveau zal naast de 
jaarlijkse bestuurlijke oefening van het Regionaal Coördinerend Beleids Team (RCBT) worden 
deelgenomen aan de nationale oefenweek die in het kader van de Taskforce Management 
Overstromingen (TMO) wordt georganiseerd. In het oefenscenario zal Nederland getroffen worden 
door een zware dijkdoorbraak, waardoor alle bestuurslagen bij de bestrijding van deze fictieve ramp 
zullen worden betrokken. 
Daarnaast zal in het kader van de conceptwet op de veiligheidsregio’s (zie voor een uitgebreide 
analyse hiervan in de bijlage) in IPO-verband worden voortgegaan met de lobby voor de positie van de 
commissarissen van de Koningin ten aanzien van de doorzettingsmacht en de formele 
vertegenwoordiging via een liaison van de provincie in het bestuur van de veiligheidsregio.  
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Komende jaren zal blijvend gewerkt worden aan verbetering van de veiligheid in onze provincie onder 
het motto: Samen maken we Utrecht veiliger.

Utrecht, april 2008  
 
de commissaris van de Koningin  
in de provincie Utrecht,  
 

R.C. Robbertsen 
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BIJLAGE BIJ DE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 
 
1. Landelijke ontwikkelingen in het kader van openbare orde en veiligheid 

Gerealiseerde beleidsdoelstellingen

� Implementatie van de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding. 
� Totstandkoming veiligheidsregio’s.  
� Lobby voor de positie van de provincie in de crisisbeheersing in het kader van de Wet op de 

Veiligheidsregio’s. 
� Participatie in het Regionaal College van Politie. 
� Advisering bij de benoeming van leden van de korpsleiding van de Politie Utrecht. 

Speerpunten voor de komende periode2

� Lobby in het kader van de Conceptwet op de Veiligheidsregio’s. 
� Kwaliteitsslag rampenbestrijding en crisisbeheersing.  
� Formele vertegenwoordiging via een liaison van de provincie in het bestuur van de 

Veiligheidsregio, opdat eventuele formele bestuurlijke interventie kan worden voorkomen en de 
informatiepositie wordt behouden. 

� De komende jaren zal de aandacht voor ‘water’ alleen maar toenemen. Vanuit de provincie zal 
waar mogelijk beleid worden ontwikkeld, worden samengewerkt met partners en waar nodig 
vanuit de toezichthoudende rol worden bijgestuurd. Dit met als doel dat Utrecht accuraat is 
voorbereid (zowel operationeel als bestuurlijk) op mogelijke overstromingen en aan water 
gerelateerde crises. Met alle omliggende provincies worden convenanten opgesteld over de 
bestuurlijke coördinatie. 

� Deelname aan de landelijke oefening van de Taskforce Management Overstromingen. 

1.1 De gevolgen van de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding 

De invoering van de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (Wkr) in 2004 heeft grote gevolgen 
gehad voor de organisatie en werkwijze van operationele diensten, gemeenten en provincie op het 
gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Sinds 1 juli 2005 moesten gemeenten en 
operationele diensten voldoen aan nieuwe ‘strengere’ wettelijke eisen. De toezichthoudende rol van 
het provinciebestuur op gemeenten en de Veiligheidsregio werd hiermee versterkt.3

Hoewel bovengenoemde wetswijziging tamelijk recent heeft plaatsgevonden, heeft het kabinet nadien 
het kabinetsstandpunt Veiligheidsregio’s ingenomen. Dit was de opmaat voor de integratie van de 
regionale brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de 
gemeenten, de gemeenschappelijke meldkamer en de politie in één nieuwe gemeenschappelijke 
regeling: de Veiligheidsregio. Deze nieuwe veiligheidsregio’s zijn georganiseerd volgens de lijnen van 
verlengd lokaal bestuur op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De vorming van één 
Veiligheidsbestuur maakt het mogelijk om de voorbereiding op crises door alle betrokken disciplines 
op een noodzakelijk adequaat niveau te krijgen.  
Daarnaast is tussentijds het beleidsplan crisisbeheersing van het ministerie van BZK verschenen. Dit 
beleidsplan bouwt voor de decentrale organisatie van de crisisbeheersing voort op het gedachtegoed 
van het kabinetsstandpunt over de Veiligheidsregio's en heeft het regionale crisisbestuur 
 
2 Bij de speerpunten worden alleen de belangrijkste doelstellingen voor de komende periode genoemd. De zaken 
die als business as usual kunnen worden gekwalificeerd zijn niet opgenomen.  
3 Voor meer informatie: Commissaris van de Koningin, Rapportage Veiligheidsbeleid 2004-2005 (Utrecht 
2006). 
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geïntroduceerd. Dit heeft in het Utrechtse uiteindelijk uitgemond in de vorming van de 
Veiligheidsregio Utrecht onder leiding van één regionaal veiligheidsbestuur dat zowel 
verantwoordelijk is voor beleid en beheer ten aanzien van de regionale brandweer en de GHOR als 
voor de gemeentelijke multidisciplinaire rampen- en crisisbeheersing en het beheer van de 
gemeenschappelijke meldkamer. De financiering van de veiligheidsregio's is primair een 
verantwoordelijkheid van gemeenten. Het bestuur van de veiligheidsregio’s  bestaat uit de 
burgemeesters van de in de regio gelegen gemeenten, en is vooralsnog gepositioneerd naast het 
regionaal college van politie. Voorzitter is de burgemeester uit zijn midden, die tevens voorzitter is 
van het regionaal college van politie (de korpsbeheerder). Inmiddels heeft het bestuur zich 
uitgesproken dat op termijn gestreefd moet worden naar één Veiligheidsbestuur, waarin het regionaal 
college van politie opgaat. Hiervoor is een wetswijziging benodigd.  
 
1.2 Wet op de Veiligheidsregio’s

Uiteindelijk is de idee van verdere professionalisering van de crisisbeheersing in Utrecht uitgemond in 
de start van de Veiligheidsregio Utrecht per 12 januari 2006. De provincie heeft een belangrijke rol 
gespeeld bij de totstandkoming hiervan. De provincie heeft geparticipeerd in een aantal werkgroepen 
die de vorming van de veiligheidsregio voorbereidde en heeft bovendien enkele frictiekosten voor haar 
rekening genomen. Mede door de steun van de provincie had Utrecht als een van de eerste een 
veiligheidsregio. De klip en klare keuze voor de veiligheidsregio’s op rijksniveau leidde medio 2006   
tot het eerste conceptwetsvoorstel Wet op de veiligheidsregio’s. Dit wetsvoorstel kan gevolgen hebben 
voor de rol van de provincie op het gebied van crisisbeheersing en is dan ook in de afgelopen twee jaar 
veelal onderwerp van gesprek geweest.  
 
Met het wetsvoorstel op de veiligheidsregio’s worden drie wetten geïntegreerd: de Brandweerwet 
1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en de Wet rampen en 
zware ongevallen (Wrzo). In de conceptmemorie van toelichting wordt aangekondigd dat op het 
moment dat zowel dit wetsvoorstel als het wetsvoorstel voor de nieuwe Politiewet kracht van wet 
hebben, het regionaal politiebestuur zoals voorzien in de nieuwe Politiewet samengevoegd wordt met 
het bestuur van de veiligheidsregio. Vanaf dat moment zal er sprake zijn van één bestuur van de 
veiligheidsregio. Tot die periode maken het bestuur van de veiligheidsregio en het regionale college 
politie afspraken over onder meer de multidisciplinaire samenwerking en het beheer van de 
meldkamer.  
 
1.2.1. belangrijkste punten uit het wetsvoorstel

Vorming van de veiligheidsregio 
Bij wet wordt een aantal wettelijke taken door de gemeenten overgedragen aan het bestuur van de 
veiligheidsregio. De burgemeesters van de gemeenten vormen samen het bestuur van de 
veiligheidsregio. De voorzitter van de veiligheidsregio wordt door de Kroon benoemd. In de praktijk 
zal dit dezelfde persoon zijn die benoemd is als korpsbeheerder van het regionale college van de 
politie.  
Het conceptwetsvoorstel gaat uit van verlengd lokaal bestuur op basis van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. De facto blijkt echter sprake van functioneel bestuur. De essentiële kenmerken van 
verlengd lokaal bestuur worden in dit wetsvoorstel terzijde geschoven: De gemeenten zijn immers 
verplicht deel te nemen, de wijze waarop de gemeente is vertegenwoordigd is voorgeschreven, de 
persoon van de voorzitter is voorgeschreven, de taken die door de gemeenten aan de regio worden 
overgedragen zijn voorgeschreven en de regio’s worden (deels) rechtstreeks gefinancierd. Het bestuur 
van de veiligheidsregio wordt gevormd door de Kroon benoemde burgemeesters. Zoals bij alle 
gemeenschappelijke regelingen laat de verantwoording aan en invloed door de gemeenteraden soms te 
wensen over.  
 
Planvorming 
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De huidige plancyclus – die nog maar sinds 2004 van kracht is – wordt vervangen door een regionaal 
beleidsplan, een regionaal crisisplan en rampbestrijdingsplannen. Deze plannen worden door de 
Veiligheidsregio vastgesteld; alle planvorming op gemeentelijk niveau komt te vervallen. De minister 
van BZK zal bij AMvB eisen stellen over de kwaliteit van de planvorming. De toetsing van de plannen 
door de provincie verdwijnt in het wetsvoorstel. De minister zal meer landelijke sturing geven door het 
formuleren van landelijke beleidsdoelstellingen, die door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 
(IOOV) zal worden getoetst.   
 
Toezicht 
De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), vallend onder de minister van BZK, toetst de 
wijze waarop de veiligheidsregio, de gemeenten of ander openbare lichamen uitvoering geven aan de 
taken met betrekking tot het voorkomen van, het voorbereiden op en het bestrijden of beheersen van 
een brand, ongeval, ramp of crisis. Daarnaast verricht de IOOV onderzoeken naar aanleiding van 
crises tenzij de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek instelt. De facto neemt de IOOV de rol 
van de provincies over met dien verstande dat niet meer aan de minister wordt gerapporteerd – zoals 
de provincies nu doen –,   maar rechtstreeks aan de Staten-Generaal.  
De minister van BZK kan het bestuur van een veiligheidsregio een aanwijzing geven indien de 
taakuitvoering in de regio te kort schiet. Als de minister dit overweegt, verzoekt deze de commissaris 
van de Koningen hem een aanbeveling te doen omtrent de inhoud van de aanwijzing. De commissaris 
van de Koningin geeft hierover advies als rijksorgaan en informeert zich lokaal over de feiten en 
omstandigheden.  
 
Opperbevel en doorzettingsmacht 
De burgemeester heeft het opperbevel bij crises en is bevoegd daartoe de benodigde bevelen te geven. 
Bij een ramp of crisis met een bovenlokale karakter zal volgens het wetsvoorstel de voorzitter van het 
bestuur van de veiligheidsregio het Regionaal Beleidsteam (RBT) bij elkaar moeten roepen. Het RBT 
bestaat tenminste uit de burgemeesters van de gemeenten die naar het oordeel van de voorzitter 
betrokken (kunnen) zijn bij de ramp of crisis en uit de hoofdofficier van justitie. Het RBT is belast met 
de bestuurlijke coördinatie van de ramp, de burgemeesters behouden het opperbevel binnen de eigen 
gemeente. De voorzitter wijst een regionaal operationeel leider aan en stuurt deze aan. De voorzitter 
van het RBT heeft doorzettingsmacht en kan derhalve burgemeesters in andere gemeenten overrulen; 
de zogenaamde superburgemeester komt ten tonele. Dit kan leiden tot de onwenselijke situatie dat de 
burgemeester van Utrecht zich over zijn beslissingen moet verantwoorden in de gemeenteraad van 
bijvoorbeeld Veenendaal.  
 
1.2.2. Gevolgen voor de provincie 

Rol provincies 
De rol van Gedeputeerde Staten wordt in het wetsvoorstel gemarginaliseerd; zij worden nog slechts 
eenmaal genoemd als producent en beheerder van de risicokaart. Plantoetsing verdwijnt evenals de 
toezichthoudende rol – waarbij gebruik gemaakt kan worden van het taakverwaarlozing. Verder zal de 
provincie geen rol meer spelen bij bijstandsverzoeken en zullen alle operationele bevoegdheden 
verdwijnen.  
Mocht het wetsvoorstel uiteindelijk in de Tweede Kamer worden aangenomen dan zal het zogenaamde 
"Utrechtse model" met een Regionaal Coördinerend Beleids Team (RCBT) waarvan de commissaris 
van de Koningin voorzitter is, moeten worden omgebouwd naar een RBT onder leiding van de 
voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. Dit zal ook gevolgen hebben voor de inrichting van de 
informatievoorziening en -functie in zowel de koude als de warme fase om de informatiepositie van de 
provincie te kunnen waarborgen. Ook zal nadere invulling moeten worden gegeven aan de 
liaisonfunctie richting veiligheidsregio en Rijk. Verder zal nader bekeken moeten worden of de 
huidige faciliterende/stimulerende rol van de provincie richting de Veiligheidsregio Utrecht in dat 
geval nog aansluit bij de beoogde adviesfunctie van de provincie in het toezichtsarrangement.  
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Kritiek op wetsvoorstel 
Het IPO en de provincies hebben zich altijd voorstander getoond van de verbetering van de crisis- en 
rampenbestrijding in Nederland. De vorming van veiligheidsregio’s kunnen daaraan een waardevolle 
bijdrage leveren. Hierbij is het echter noodzakelijk dat niet de structuurwijziging van de 
crisisbeheersingsorganisatie leidend is, maar de verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening. De 
crises uit het verleden hebben aangetoond dat de organisatie van de crisisbeheersing vraagt om 
schaalvergroting, versteviging van de multidisciplinaire samenwerking en een adequatere bestuurlijke 
aanpak, zeker in de responsfase. Dit neemt echter niet weg dat er breed verzet is geuit tegen het 
voorliggend wetsvoorstel. De provincies weten zich hierin gesteund door een groot aantal gemeenten, 
de Veiligheidskoepel, Raad voor Financiën, de Raad van State en – naar het zich laat uitzien – een 
meerderheid van de Tweede Kamer. Het verzet spitst zich met name toe tot het voorstel van de 
minister om een ‘superburgemeester’ (waarbij de voorzitter van de veiligheidsregio de 
doorzettingsmacht zou krijgen in de warme fase) te creëren. Dit verzet heeft geleid tot een kamerbreed 
aanvaarde motie Cornielje die de regering opriep de bestaande aanwijzingsbevoegdheid van de 
commissaris van de Koningin en de verantwoordelijkheidsverdeling zoals deze is vastgelegd in de Wet 
Rampen en Zware Ongevallen te handhaven.4
Omdat de minister deze motie niet heeft uitgevoerd is stevige kritiek losgebarsten op het wetsvoorstel. 
De minister zal in het eerste kwartaal van 2008 reageren op de vragen van de Tweede Kamer over het 
wetsvoorstel. Het beleid van het IPO is erop gericht de aanwijzingsbevoegdheid en de 
toezichthoudende rol van de provincie te behouden.  
 
1.2.3. Regionalisering brandweer

Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 28 november 2007 unaniem ingestemd met het 
voorgenomen besluit tot regionalisering van de brandweer.5 Bij regionalisering komen alle lokale 
brandweerkorpsen in dienst van de Veiligheidsregio (Brandweerregio Utrechts Land). Vóór 
regionalisering worden vijf argumenten aangebracht. Door middel van regionalisering wordt een 
gelijkwaardige kwaliteitsniveau van de brandweerzorg bestuurlijk geborgd en wordt de 
brandweerorganisatie efficiënter en minder kwetsbaar. Daarnaast is afgesproken dat de positie van de 
vrijwilligers bij de brandweer wordt versterkt (zowel rechtspositioneel als qua professionaliteit). 
Uitgangspunt van de regionalisering is dat burgemeester en gemeentebestuur verantwoordelijk blijven 
voor de brandweerzorg in hun gemeente. De geregionaliseerde brandweer stelt hen echter beter in staat 
die verantwoordelijkheid waar te maken. Bovendien heeft regionalisering een financieel voordeel. Op 
jaarbasis wordt bijna vijf miljoen euro bespaard (gelijkwaardig niveau tegenover lagere kosten).  
Uit onderzoek is gebleken dat met de ontvlechting van de lokale brandweren uit het gemeenteapparaat 
ongeveer acht miljoen euro aan frictiekosten is gemoeid. Deze kosten zijn in het voorliggend voorstel 
niet gedekt en evenmin opgenomen in de exploitatie van de regionalisering.  
De provincie is voorstander van het op peil zijn van de basiskwaliteit van de brandweerzorg binnen de 
regio. Daarvoor moeten de handen ineengeslagen worden. Het primaat van besluitvorming ligt bij de 
veiligheidsregio. Bij de regionalisering zal de rol en de positie van de vrijwilligers moeten worden 
gewaarborgd.  De komende jaren zal de regionalisering van de brandweer op de voet gevolgd worden.   
 
1.3 Politieaangelegenheden 

Op 14 maart 2006 verscheen het wetsvoorstel Politiewet 2007, een vertaling van het kabinetsstandpunt 
Evaluatie Politieorganisatie (in de volksmond bekend als het rapport Leemhuis) uit oktober 2005.  
Het wetsvoorstel beoogde samengevat een sterkere sturingsrelatie tussen rijk en politieregio's en een 

 
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29517, nr. 5 Motie van het Lid Cornielje c.s. d.d. 21 juni 2005 
5 Besluit d.d. 28 november 2007 van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, Naar een 
geregionaliseerde brandweer Utrechts Land.   
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strikter onderscheid tussen gezag en beheer door te voeren. Politiekorpsen waren bijvoorbeeld zelf 
verantwoordelijk voor de aanschaf van bijvoorbeeld eigen ICT-systemen en wagenpark, waardoor niet 
alleen relatief schaalnadeel werd geleden, maar ook interregionale communicatie werd bemoeilijkt. 
Door het wetsvoorstel zou de informatiepositie van de commissaris van de Koningin worden versterkt 
doordat ontwerpen van beleidsstukken en vastgestelde beleids- en beheersstukken onverwijld aan hem 
ter kennis moeten worden gebracht. Daarnaast zou de rol bij de geschillenprocedure over 
beheersstukken en de procedure van administratief beroep enigszins wijzigen (De commissaris van de 
Koningin zal bij geschillenbeslechting optreden als rijksheer namens de minister van BZK in plaast 
vanuit zijn eigenstandige bevoegdheid.  
Mede ingegeven door het ontbreken van politieke draagvlak voor dit wetsvoorstel en de 
kabinetswijziging is dit wetsvoorstel in de ijskast gezet. Wel heeft de discussie omtrent de scheiding 
van beheer en gezag binnen de verschillende politiekorpsen geleid tot de vorming van een 
Voorziening tot Samenwerking (VTS) voor de politie. Deze shared services organisatie is 
verantwoordelijk voor een groot aantal beheersvraagstukken van alle Nederlandse politiekorpsen.  
 
De minister kan de commissaris van de Koningin en via deze de burgemeesters aanwijzingen geven 
met betrekking tot de handhaving van de openbare orde, voorzover noodzakelijk in het beleid van de 
veiligheid van de Staat. Daarnaast heeft de commissaris toezicht op de gezagsuitoefening in zijn 
provincie aangaande de handhaving van openbare orde en hulpverlening (ook het college van 
Procureurs-generaal heeft hierin een rol als het gaat om strafrechtelijke handhaving). De 
burgemeesters zijn op grond hiervan verplicht – gevraagd en ongevraagd – de gewenste inlichtingen te 
verstrekken over de uitoefening van het gezag over de politie. Daarnaast houdt op landelijke toezicht 
de IOOV toezicht op de operationele taakuitvoering van de politie. 
De afgelopen jaren is er geen aanleiding geweest gebruik te maken van de aanwijzingsbevoegdheid, 
dan wel actief invulling te geven aan de provinciale toezichthoudende rol op de politie.  
 
De provincie heeft ten aanzien van politieaangelegenheden ook een taak bij de bijstandsverlening (zie 
hiervoor ook hoofdstuk 4.3). Het wetsvoorstel Wet op de Veiligheidsregio’s alsmede de 
conceptpolitiewet reppen erover de rol van de provincie in dezen te doen laten vervallen. Het ligt 
volgens de ministers  van Justitie en BZK meer voor de hand dat de minister van BZK beslist over 
verzoeken om bovenregionale bijstand ten behoeve van de handhaving van de openbare orde.  
 
Daarnaast heeft de commissaris van de Koningin een rol bij geschillenbeslechting. Er kunnen binnen 
het regionaal college van politie geschillen ontstaan tussen verschillende gemeenten. Tegen een besluit 
van dit college kan een gemeentebestuur in beroep gaan. De commissaris van de Koningin is in 
dergelijke gevallen arbiter. De afgelopen periode hebben gemeenten zich niet tot de commissaris van 
de Koningin gewend.  
 
Tot slot adviseert de commissaris van de Koningin de ministers van Justitie en BZK omtrent de 
benoeming van nieuwe leden van de korpsleiding van de politie. Dit advies brengt hij gezamenlijk uit 
met één der leden van het College van Procureurs-generaal.  
In de periode 2006-2007 is de korpsleiding van de Politie Utrecht op één positie gewijzigd. Derhalve 
is in 2007 eenmaal een advies uitgebracht voor de benoeming van de plaatsvervangend korpschef van 
de Politie Utrecht.  
 
De komende jaren zal de discussie rond een nieuwe Politiewet gecontinueerd worden. Hierbij zal de 
uitgangspositie van de provincies zijn de informatiepositie van de commissaris van de Koningin 
duidelijk verankerd te krijgen in het wetsvoorstel. Hierbij zal het recht van vertegenwoordiging in het 
regionaal college prioriteit hebben, opdat eventuele formele bestuurlijke interventie kan worden 
voorkomen en de commissaris zijn informatiepositie behoudt. De commissaris zou hierbij zowel 
adviesrecht als agendarecht moeten hebben. 
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1.4 Waterstaatswetgeving

Op grond van de bevoegdheden uit de Waterstaatswet 1900 (paragraaf 17: Voorzieningen inzake 
voorbereiding op en optreden bij gevaar) hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht een 
toezichthoudende taak richting beheerders van waterstaatwerken. Het provinciebestuur beoordeelt de 
calamiteitenplannen en het oefenbeleid van zes beheerders wiens beheergebied valt binnen de 
provinciale grenzen, of wiens calamiteitenbeheer effect heeft op de veiligheid binnen de provincie 
Utrecht. Dit zijn: 

1. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR); 
2. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV); 
3. Waterschap Vallei en Eem (WVE); 
4. Waterschap Rivierenland (WR); 
5. Rijkswaterstaat Utrecht (RWS DUT); 
6. Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS DON); 

 
Voor alle waterbeheerders wordt het toezicht op grond van paragraaf 17 in afstemming met de 
buurprovincies Noord-Holland, Gelderland en Zuid-Holland uitgevoerd. Gedeputeerde Staten van 
Utrecht informeren de minister van Verkeer en Waterstaat informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot de toetsing. 
Uit het overleg dat de commissaris van de Koningin geregeld voert met de dijkgraven in de provincie 
blijkt dat de waterproblematiek in ons land eerder toe- dan afneemt. Daarmee gaat een groot deel van 
deze problematiek voorbij aan het regionale. Sturing en coördinatie op nationaal niveau is derhalve 
gewenst. Het initiatief tot de oprichting van de Taskforce Management Overstromingen (TMO) door 
de ministeries van Verkeer en Waterstaat en BZK en onderschrijft dit pleidooi.  
In het gebied voor de Lopik- en Krimpenerwaard zijn hierover heldere bestuurlijke afspraken gemaakt 
tussen de betrokken gemeenten, veiligheidsregio’s en de provincies, maar gelijktijdig wordt 
geconstateerd dat helaas in andere dijkringen de competentiestrijd belangrijker lijkt te zijn dan het 
komen tot een werkbare oplossing.  
Ook over de positie van de dijkgraaf in de crisisbeheersingsorganisatie bestaat te weinig duidelijkheid. 
Deze zou kunnen worden geschapen door in de wet vast te leggen dat de dijkgraaf onderdeel uitmaakt 
van het Regionaal Beleids Team in geval van bovenlokale crises. 
De komende jaren zal de aandacht voor water alleen maar toenemen. Vanuit de provincie zal waar 
mogelijk beleid worden ontwikkeld, worden samengewerkt met partners en waar nodig vanuit de 
toezichthoudende rol worden bijgestuurd. 
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2. Voorbereidende fase (proactie, preventie en preparatie) 

Gerealiseerde beleidsdoelstellingen

� Participatie in het Veiligheidsberaad, dat als adviesorgaan voor de Veiligheidsregio Utrecht dient. 
� Bijdrage aan de vorming en de ontwikkeling van de Veiligheidsregio Utrecht.  
� Vorming van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) 
� Ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor medewerkers die mogelijk betrokken kunnen 

worden bij de crisisbeheersing. 
� De commissaris heeft werkbezoeken aan gemeentebesturen gebracht om gemeenten te overtuigen 

van nut en noodzaak van de veiligheidsregio. Hierbij is ook de financiering van de 
Veiligheidsregio Utrecht aan de orde gekomen.   

� Bijdrage en subsidiering poolvorming.  
� Interprovinciale ontwikkeling van een nieuw uniform Provinciaal Coördinatie Plan (PCP)  
� Toetsing van twee crisisbeheersingsplannen, twaalf rampbestrijdingsplannen en één regionaal 

beheersplan rampenbestrijding. 
� Twee bestuurlijke rapportages aan de minister van BZK. 
� Opleiden en Oefenen 
� Opleiding twee functionarissen kabinet cvdK ten behoeve van crisisbeheersingsorganisatie.  
� Verzorging module opleidingsprogramma Veiligheidsregio Utrecht.   
� Organisatie van en deelname aan twee bestuurlijke oefeningen. 
� Organisatie van en deelname aan acht VIGEP-oefeningen 
� Organisatie van en deelname aan twee oefeningen in het kader van telefonische bereikbaarheid 

van provinciale functionarissen die mogelijk betrokken kunnen worden bij de crisisbeheersing. 
� Risico-inventarisatie van bedrijven met gevaarlijke stoffen. 
� Aanpassing risicokaart aan landelijk model. 
� Ontwikkeling van de Overstromingsdieptekaart die via de risicokaart te raadplegen is.  
� Algemene Doorlichting Rampenbestrijding. 
� Overdracht Multiteam aan de Veiligheidsregio Utrecht. 

Speerpunten voor de komende periode6

� Bijdragen aan de continuïteit van de kwaliteit van de Veiligheidsregio Utrecht. 
� Continuering bijdrage (zowel beleidsinhoudelijk als financieel) van poolvorming.  
� Vaststelling geactualiseerd Provinciaal Coördinatie Plan (PCP). 
� Verdere uitwerking PCP ten behoeve van de provinciale organisatie. 
� Opleiden en oefenen 
� Eventuele nieuwe medewerkers van het kabinet cvdK 
� GS en Directie 
� Intensivering oefenbeleid voor provinciale medewerkers die mogelijk bij crisisbeheersing kunnen 

worden betrokken. 
� Deelname aan de nationale oefenweek van de Taskforce Management Overstromingen (TMO). 
� Verbetering kwaliteit risicokaart, waarbij medeoverheden betrokken worden om gegevens 

structureel aan te leveren. 
� Doorrekenen overstromingsscenario’s voor alle dijkringen 
� Deelname aan studietraject  Veiligheid Nederland in Kaart.

6 Bij de speerpunten worden alleen de belangrijkste doelstellingen voor de komende periode genoemd. De zaken 
die als business as usual kunnen worden gekwalificeerd zijn niet opgenomen.  
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� Implementatie gevolgen Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen (commissie 
Oosting). 

� Algemene Doorlichting provincie door IOOV. 

2.1 Ontwikkeling Veiligheidsregio Utrecht

In de periode 2006-2007 is hard gewerkt aan de vorming van de Veiligheidsregio Utrecht. Formeel is 
op 12 januari 2006 de Veiligheidsregio Utrecht van start gegaan. De drie operationele diensten, de 
gemeenten en de provincie hebben gezamenlijk gewerkt aan de oprichting van de Veiligheidsregio. 
Hiermee was Utrecht landelijk gezien een voorloper. De Veiligheidsregio Utrecht heeft een Algemeen 
en Dagelijks Bestuur. Daaronder ressorteert de directeur van de Veiligheidsregio, die zich laat bijstaan 
door een managementteam van de onderscheidene disciplines. De chef van het kabinet van de 
commissaris van de Koningin heeft zitting in het zogenaamde Veiligheidsberaad dat als adviesorgaan 
van de Veiligheidsregio Utrecht fungeert.  
De Utrechtse gemeenten hebben binnen de veiligheidsregio mede met behulp van  subsidie van de 
provincie het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) opgericht. Het BGC ondersteunt 
gemeenten bij de voorbereiding van de gemeentelijke processen. Een goed voorbeeld hiervan is de 
gezamenlijke ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor medewerkers van gemeenten, 
waterschappen, provincies etc., die mogelijk betrokken kunnen worden bij de crisisbeheersing. De 
achterliggende idee is dat alle gemeenten een vergelijkbaar niveau moeten hebben wil het op termijn 
mogelijk worden over te gaan tot poolvorming – hierbij kan een medewerker uit gemeente Y de door 
een crisis getroffen gemeente X te hulp schieten. Deze weet dankzij de gestandaardiseerde processen 
precies wat hij moet doen. Aan de basiscursus crisisbeheersing nemen ook medewerkers van de 
provincie Utrecht deel.  
Een eerste evaluatie van het opleidingsprogramma van het BGC toont het succes van het gezamenlijk 
oppakken van dergelijke projecten aan. Niet alleen is hiermee de kwaliteit van de gemeentelijke 
processen op langere termijn geborgd, maar ook blijkt dat het bewustwordingsproces over 
crisisbeheersing wordt gestimuleerd bij meerdere functionarissen dan alleen de ambtenaar 
crisisbeheersing.  
 
De veiligheidsregio is nog jong. Dit betekent dat, ondanks de vele positieve ontwikkelingen die op 
regionaal gebied worden geboekt, op bepaalde punten de organisatie met groeistuipen te kampen heeft. 
Een voorbeeld hiervan is het proces om van een meer op de uitvoering georiënteerde organisatie naar 
een volwassen strategisch en beleidsgerichte organisatie te komen.  
Mede omdat de provincie Utrecht meer ervaring heeft als het gaat om strategie en beleid, deelt de 
provincie graag deze kennis met de veiligheidsregio. Verschillende provinciale medewerkers werken 
in het kader van de veiligheidsregio actief mee aan het realiseren van een aantal resultaten. Daarbij 
worden soms projecten door de provincie getrokken, en in andere gevallen wordt geadviseerd, 
geregisseerd of gesubsidieerd. De actieve meedenkrol en faciliterende bijdrage creëert vertrouwen en 
voorkomt dat vanuit de formeel toezichthoudende rol alleen achteraf een oordeel wordt uitgesproken 
over het functioneren van de veiligheidsregio.  
 
Ander knelpunt is de financiële ruimte van de Veiligheidsregio. In veel gemeenten ligt het bestuurlijk 
lastig voldoende middelen vrij te maken voor de Veiligheidsregio. Bij werkbezoeken aan gemeenten 
heeft de commissaris van de Koningin – via een gesprek met de Raad – hiervoor aandacht gevraagd. 
Beperkte financiële ruimte heeft consequenties voor het ambitieniveau van de Veiligheidsregio. De 
visie van de minister van BZK om bij AMvB kwaliteitscriteria voor het zorgniveau van de 
veiligheidsregio’s wettelijk verplicht te stellen, zal de discussie over de financiering van de 
veiligheidsregio’s naar verwachting doen verhevigen.  

2.2 Planvorming



17

2.2.1 Provinciaal Coördinatie Plan

De Wet rampen en zware ongevallen schrijft voor dat de commissaris van de Koningin ten minste één 
maal per vier jaar een Provinciaal Coördinatie Plan (PCP) vaststelt. Het meest recente provinciaal 
coördinatieplan heeft de commissaris van de Koningin op 9 mei 2005 vastgesteld. Het provinciaal 
coördinatieplan is te zien als startpunt van waaruit de provinciale organisatie vaststelt welke taken en 
bevoegdheden zij heeft, waarmee een wezenlijke bijdrage geleverd kan worden aan de 
crisisbeheersing in de provincie Utrecht. In het plan is opgenomen een opsomming van de wettelijke 
taken en bevoegdheden, en de organisatiestructuur die tijdens een crisis wordt gehanteerd. In onze 
provincie wordt bij (bovengemeentelijke) crises het Bestuurlijk Coördinerend BeleidsTeam (RCBT) 
onder voorzitterschap van de commissaris van de Koningin bijeen geroepen, waarmee burgemeesters 
een bestuurlijk en inhoudelijk adviesteam aan hun zijde hebben (zie hierover verder de paragraaf over 
het RCBT).  
De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) heeft in 2006 en 2007 onderzoek gedaan naar de 
kwaliteit van de provinciale coördinatieplannen van alle commissarissen van de Koningin. De 
bevindingen van de IOOV waren op onderdelen kritisch.7 De provincie heeft de aanbevelingen van de 
IOOV ter harte genomen. In de tweede helft van 2007 is gewerkt aan een nieuw geactualiseerd PCP. 
Dit is in samenwerking met de andere provincies geschiedt, opdat de PCP’s in alle provincies volgens 
dezelfde structuur zijn opgebouwd. De commissaris van de Koningin zal conform de afspraken met de 
IOOV een geactualiseerd provinciaal coördinatieplan vastgesteld in de eerste helft van 2008.  
Dit nieuwe provinciaal coördinatieplan zal de komende jaren op een aantal onderdelen verder worden 
uitgewerkt ten behoeve van de interne organisatie. Daarbij gaat het onder meer om de nadere 
uitwerking van de wettelijke taken van de provincie (anders dan die in de specifieke rampenwetgeving 
zijn neergelegd) en de daaraan gekoppelde rol van de provinciale diensten en een opleidings- en 
oefenplan.  
 
2.2.2 Planvorming gemeenten

Gemeenten moeten op grond van de Wet rampen en zware ongevallen een crisisbeheersingsplan 
vaststellen. De provincie heeft voor hiervoor een toetsingskader vastgesteld, waarin de kwaliteitseisen 
vermeld staan. Om de kwaliteitseisen te garanderen heeft de provincie met name aan de voorkant van 
de planvorming geïnvesteerd. Op verzoek van de Utrechtse burgemeesters heeft de commissaris van 
de Koningin het voortouw genomen bij de ontwikkeling van een model voor het plan, opdat de 
kwaliteitseisen gewaarborgd werden. Bovendien wordt op deze wijze de uniformiteit van de 
crisisbeheersingsplannen in de provincie geborgd, zodat alle gemeenten volgens dezelfde structuur 
werken. Kortom, omdat de provincie actief betrokken is geweest bij de totstandkoming, voldoen de 
gemeentelijke crisisbeheersingsplannen – mits uitgewerkt conform het model – aan het provinciale 
toetsingskader.  
Naast het crisisbeheersingsplan stellen de burgemeesters in de provincie Utrecht 
rampbestrijdingsplannen vast voor objecten (doorgaans bedrijven) die op grond van Europese 
regelgeving (SEVESO-richtlijn) verplicht zijn een rampbestrijdingsplan op te stellen. Daarnaast 
kunnen ook rampbestrijdingsplannen voor andere objecten worden vastgesteld.  
In de afgelopen twee jaar is de provincie betrokken geweest bij de ontwikkeling van regionale 
rampbestrijdingsplannen. Het betreft hierbij met name plannen voor crises, waarbij de effecten van de 
mogelijke crisis zich over de meerdere gemeenten en meerdere provincies kunnen uitstrekken. 
Overstromingen bijvoorbeeld. In dergelijke gevallen is bestuurlijke coördinatie essentieel. De 
commissaris van de Koningin speelt bij grensoverschrijdende crises een vooraanstaande rol. Reden dat 
actieve participatie van de provincie bij de ontwikkeling van bovenlokale rampbestrijdingsplannen nu 
en in de toekomst noodzakelijk is.  
 

7 Het conceptrapport van de IOOV is in mei 2007 verschenen.  
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In de provincie Utrecht zijn voor de meeste bedrijven die vallen onder de SEVESO-richtlijn (de 
zogenaamde Brzo-bedrijven) rampbestrijdingsplannen opgesteld. Voor het enige bedrijf dat nog geen 
rampbestrijdingsplan heeft is een conceptplan in de maak dat nog moet worden getoetst. Met de 
betreffende burgemeester is afgesproken dat dit plan uiterlijk 1 juni 2008 ter toetsing wordt 
aangeboden.  
In de periode 2006-2007 heeft toetsing plaatsgevonden van de volgende plannen: 
 

Plan  Gemeente Datum 
Crisisbeheersingsplan Utrechtse Heuvelrug Juni 2006 
Crisisbeheersingsplan Oudewater Mei 2006 
Rampbestrijdingsplan Nederrijn en Lek   Juni 2006 
Rampbestrijdingsplan Van Ginkel Renswoude Augustus 2006 
Rampbestrijdingsplan Romijn Renswoude Augustus 2006 
Rampbestrijdingsplan Gulf tankstation I Veenendaal Oktober 2006  
Rampbestrijdingsplan Gulf tankstation II Veenendaal Oktober 2006  
Rampbestrijdingsplan Total tankstation  Veenendaal Oktober 2006 
Rampbestrijdingsplan Spoor Abcoude, Breukelen, 

Loenen, Woerden, Maarssen 
en Oudewater 

December 2006 

Rampbestrijdingsplan Vallei en Eem*  December 20068

Rampbestrijdingsplan voor zes tankstations in de 
gemeente Baarn 

Baarn April 2007 

Rampbestrijdingsplan Sigma Kalon Veenendaal Mei 2007  
Rampbestrijdingsplan Lopik- en Krimpenerwaard*  Juni 2007 
Rampbestrijdingsplan TDG Veenendaal Juni 2007 

* Bij deze rampbestrijdingsplannen zijn ook gemeenten in andere provincies betrokken 
geweest. 

 
De resultaten van de toetsing zijn over het algemeen zeer bevredigend. Niettemin is geconstateerd dat 
er voldoende punten zijn die kunnen en moeten worden verbeterd. Een van die punten is dat continu 
aandacht moet worden gegeven aan de risico-inventarisatie en – analyse. Daarnaast is gebleken dat de 
gemeentelijke crisisbeheersingsplannen wel erg lijvig zijn geworden. De bijna vijf kilo aan 
crisisbeheersingsplan per gemeente (ongeveer 1000 pagina’s) lijkt aan het doel voorbij te schieten. In 
dat kader heeft het BGC met financiële hulp van de provincie een nieuw project gestart met als 
doelstelling de kwaliteit van het model te optimaliseren en de cyclische kwaliteitsverbetering te 
borgen. 
 
Hoewel de minister van BZK in de conceptwet op de Veiligheidsregio’s heeft aangegeven dat wat haar 
betreft toetsing niet meer door provincies zal plaatsvinden, is nog niet uitgekristaliseerd of dit op korte 
termijn daadwerkelijk zal gebeuren. Niet alleen is er vanuit Interprovinciaal Overleg (IPO), 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Tweede Kamer kritiek op het wetsvoorstel, 
maar ook is niet duidelijk wanneer de eventuele wetswijziging kracht van wet zal krijgen. Over het 
beleid voor de komende twee jaar kan dus niet met zekerheid uitspraken worden gedaan. Naar 
verwachting zal echter zeker in 2008 toetsing van crisisbeheersingsplannen en 
rampbestrijdingsplannen blijven plaatsvinden. Het aantal plannen dat ter toetsing zal worden 
aangeboden zal waarschijnlijk echter wel minder zijn dan in de periode 2006-2007. Mocht het 
wetsvoorstel niet worden aangenomen dan zal in 2009 daarentegen een toetsingshausse 
 
8 In 2007 hebben de waterschappen Vallei en Eem en Rivierenland hun Calamiteiten Zorg Systeem (CZS) 
aangepast. Voor dit CZS is gebruik gemaakt van het model Calamiteitenplan dat is ontwikkeld door de Unie van 
Waterschappen. Hierdoor heeft de definitieve toetsing van het rampbestrijdingsplan in 2007 plaatsgevonden. 
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teweegbrengen, omdat het dan vier jaar geleden is dat de meeste crisisbeheersingsplannen zijn 
vastgesteld. Op grond van de huidige wetgeving moeten crisisbeheersingsplannen tenminste een maal 
per vier jaar worden geactualiseerd. 
 
2.2.3 Planvorming Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Utrecht is conform de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) belast met het 
opstellen van een regionaal beheersplan rampenbestrijding (RBR), waarin de regionale 
hulpverleningsdiensten hun gezamenlijke beleid formuleren ten aanzien van de crisisbeheersing. Door 
de vorming van de veiligheidsregio en de opstart van de daarbij behorende (ambtelijke) organisatie is 
het beheersplan pas in 2006 vastgesteld. Vanuit de toezichthoudende rol heeft de provincie op afstand 
geprobeerd het proces van de totstandkoming te beïnvloeden. Hierbij is het uitgangspunt geweest dat  
het plan geen doel op zich wordt, maar dat vooral het proces van samen nadenken over 
beleidsvoornemens en het na te streven ambitieniveau van belang is.  
Bij de toetsing van het beheersplan in 2006 is helaas geconstateerd dat een verbeterslag noodzakelijk 
is om het plan te laten voldoen aan de eisen die de wet en het interprovinciale toetsingskader voor 
regionale beheersplannen stellen. Niettemin heeft de provincie besloten voorlopige goedkeuring te 
geven aan het beheersplan, onder voorwaarde dat de Veiligheidsregio in 2008 een geactualiseerd 
beheersplan zou opstellen. Het is namelijk essentieel dat voldoende tijd wordt geboden de organisatie 
op te bouwen, zodat de switch kan worden gemaakt van uitvoeringsorganisatie naar een (strategische) 
beleidsorganisatie, voordat het beheersplan opnieuw wordt opgesteld.  
In 2008 zal in samenwerking met de veiligheidsregio worden bezien of een geactualiseerd beheersplan 
kan worden vastgesteld.  
 
2.2.4 Bestuurlijke rapportages 

De commissaris van de Koningin rapporteert eens per jaar over de stand van zaken met betrekking tot 
de crisisbeheersing in zijn provincie aan de minister van BZK. Zowel in 2006 als in 2007 heeft de 
commissaris van de Koningin hierover gerapporteerd.  
 
2.3 Samen met gemeenten werken aan veiligheid

2.3.1 Gemeentelijk veiligheidsbeleid

Voor de jaren 2004-2008 is in de begroting van de provincie Utrecht een bedrag van € 50.000,-- 
opgenomen voor het stimuleren van het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Dit geld is in 2006 en 2007 
voornamelijk ingezet in het kader van de stimuleringskrediet voor intergemeentelijke samenwerking 
op het gebied van crisisbeheersing. De provinciale betrokkenheid bij de activiteiten van het Bureau 
Gemeentelijke Crisisbeheersing zijn in dit kader reeds genoemd. Om te bepalen op welke wijze de 
gelden in de komende jaren ingezet kunnen worden, wordt ambtelijk overleg gevoerd met de 
Veiligheidsregio Utrecht.  
 
2.3.2 Samenwerking met gemeenten

In 2008 zalin het kader van veiligheid het project verbetering van de bluswatervoorziening bij 
bosbranden op de Utrechtse Heuvelrug worden van start gaan. Samen met onder meer negen 
gemeenten, de Veiligheidsregio Utrecht en de grondeigenaren (Utrechts Landschap, 
Natuurmonumenten etc.) zal worden ingezet op het slaan van ongeveer vijftig waterputten op de 
Heuvelrug, waaruit in geval van (dreigende) bosbranden water kan worden gepompt. Hiermee kan de 
effectiviteit van het blussen van natuurbranden met vier keer worden verhoogd.  
De waterputten zullen binnen twee jaar worden geboord. Naast het voorzien in de projectleiding zal de 
provincie het project voorfinancieren, opdat zo snel mogelijke resultaat kan worden geboekt. 
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Natuurbranden komen immers de laatste jaren steeds vaker voor. Over de opzet, uitvoering en 
evaluatie van dit project wordt u bij de volgende rapportage geïnformeerd.  
 
2.3.3 Provinciaal veiligheidsbeleid
Met het programma Sociale Agenda versterkt de provincie Utrecht de sociale pijler van haar beleid. 
Elk half jaar voert de commissaris van de Koningin overleg met de Utrechtse burgemeesters over 
onder meer veiligheidsonderwerpen. De afgelopen twee jaar is onder andere gesproken over de stand 
van zaken met betrekking tot de Wet op de Veiligheidsregio’s, de stand van zaken van de lopende 
projecten van de Veiligheidsregio Utrecht, de gemeentelijke planvorming en de toetsing door de 
provincie daarvan, de oprichting en doorontwikkeling van de Veiligheidsregio Utrecht, het convenant 
RCBT, de risico-inventarisatie, onderzoeksrapporten van de Inspectie OOV, het convenant voor de 
calamiteitenzender en  brandveiligheid.  
Daarnaast is de commissaris van de Koningin door zijn kabinetschef als waarnemer vertegenwoordigd 
in het Regionaal College van de politie en het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. De 
chef van het kabinet van de commissaris van de Koningin is lid van het Veiligheidsberaad van de 
veiligheidsregio.  
Tot slot leggen de commissaris van de Koningin en een lid van het college van Procureurs-generaal 
elk jaar een werkbezoek af aan de zogenaamde regionale driehoek van de Politieregio Utrecht, 
bestaande uit de korpsbeheerder, de korpschef en de Hoofdofficier van Justitie. Dit bezoek heeft 
vanwege de ambtswisseling van de commissaris van de Koningin in 2007 niet plaatsgevonden. In 
2008 zal dit weer gebeuren. 
 
In interprovinciaal verband verloopt het bestuurlijke overleg over veiligheid via twee sporen: het 
overleg binnen de Kring van commissarissen van de Koningin en het door IPO ingestelde 
Adviescommissie handhaving en veiligheid, die eveneens bestaat uit louter commissarissen van de 
Koningin. Het afgelopen jaar is het accent verschoven naar de IPO-lijn, waardoor de Kring van 
Commissarissen zich met name bezighoudt met bestuurlijke aangelegenheden en de IPO-
Adviescommissie zich op veiligheid richt. 
Voorstellen voor de Kring van commissarissen van de Koningin worden ambtelijk voorbereid door de 
gezamenlijke Kabinetschefs en verschillende interprovinciale werkgroepen met wisselende 
samenstellingen. Namens de provincie Utrecht is de commissaris van de Koningin lid van de IPO-
Adviescommissie handhaving en veiligheid.  
 
2.4 Opleiden en oefenen

De laatste jaren is de aandacht voor pro-actie en preventie toegenomen: voorkomen is immers beter 
dan genezen. Een verscherpt beleid op het gebied van pro-actie en preventie vermindert de kans op 
crises, maar het is hoe dan ook een utopie te denken dat er geen crises meer zullen plaatsvinden. 
Daarom is ook een goede voorbereiding (preparatie) op crises van belang. Hierbij wordt nauw 
samengewerkt met de gemeenten en de Veiligheidsregio. En vanwege de sleutelrol van de 
commissaris van de Koningin heeft het kabinet van de commissaris van de Koningin een belangrijke 
taak te vervullen naar zowel externe organisaties als naar de verschillende diensten van de provincie 
Utrecht die mogelijk bij de calamiteit of crisis betrokken zijn.  
 
De provincie heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in opleiden en oefenen. Zoals eerder 
aangegeven is het provinciaal beleid de afgelopen jaren geënt op het bevorderen van 
intergemeentelijke samenwerking. Zo ook op het gebied van opleiden en oefenen. De achterliggende 
visie hierbij is dat wordt gewerkt volgens het principe van OTO.9 Dit betekent dat voorrang wordt 
gegeven aan de opleiding van functionarissen, dat vervolgens wordt getraind. Het sluitstuk van is het 
daadwerkelijk oefenen. De uitwerking van het opleidings- en oefenbeleid vindt plaats in jaarplannen, 
die vanaf 2008 door het college van gedeputeerde staten zullen worden vastgesteld. Hierbij zal als 

 
9 Opleiden, Trainen, Oefenen. 
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uitgangspunt worden gehanteerd dat de provincie zelf verantwoordelijk is voor het adequaat opleiden 
van hun eigen medewerkers, opdat deze in regionaal verband kunnen worden ingezet in geval van een 
crisis. Daarbij wordt de voorbereiding van de oefeningen (oefenscenario’s) gebaseerd op het 
risicoprofiel in de provincie Utrecht. Voor Utrecht is met name het risico voor ongevallen met 
gevaarlijke stoffen (in bedrijven, maar vooral ook vervoer van gevaarlijke stoffen door de provincie) 
en het risico van overstromingen relatief groot. Uiteraard zal hierbij aandacht worden besteed aan het 
lerend vermogen van de organisatie: bevindingen van eerdere oefeningen en de evaluaties hiervan 
worden jaarlijks gebruikt bij het opstellen en de eventuele herijking van (nieuw) oefenbeleid.  
 
Mede omdat meerdere gemeentebesturen hadden aangegeven behoefte te hebben aan meer 
multidisciplinaire oefeningen, heeft het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing  in plaats van 
grootschalige oefeningen trainingen en workshops georganiseerd voor gemeentelijke en provinciale 
functionarissen. Omdat deze opleidingen voor elke betrokken overheid hetzelfde zijn wordt op deze 
wijze een stap gezet richting poolvorming voor alle gemeentelijke processen.10 Hierdoor wordt de 
kwaliteit van de crisisbeheersingsorganisatie significant vergroot. Dit was dan ook reden om deze 
ontwikkeling vanuit de provincie te subsidiëren.  
Het opleidingsprogramma – waarvan één module wordt verzorgd door het kabinet van de commissaris 
van de Koningin – heeft als voordeel dat tegen relatief geringe kosten vrijwel alle bij de 
crisisbeheersing betrokken functionarissen op gelijkwaardig niveau zijn opgeleid. Dit is de opmaat 
naar verregaande poolvorming. Daarnaast is de opleiding geënt op de specifieke Utrechtse situatie, 
waardoor de functionarissen geen extra cursussen moeten volgen, waarbij bijvoorbeeld de structuur 
van het Regionaal Coördinerend Beleids Team (RCBT) nader moet worden uitgelegd. De 
ontwikkeling van poolvorming en het “in company” opleidingsprogramma wordt gesteund door de 
provincie. De komende periode zal de provincie waar nodig de weg naar poolvorming worden 
gestimuleerd, zowel beleidsinhoudelijk als financieel.  
 

2.4.1 Opleiden / trainen

Functionarissen in de crisisbeheersing moeten in stressvolle situaties kunnen werken, goed op de 
hoogte zijn van de wet- en regelgeving op het gebied van crisisbeheersing en ze moeten weten wie de 
medespelers in het veld zijn. Daarnaast is het van belang via opleiden en oefenen optimaal gebruik te 
kunnen maken van de veerkracht, het improviserende vermogen, van de organisatie.  
Daarom worden de provinciale functionarissen die betrokken zijn bij crises individueel en in 
groepsverband opgeleid. Een dergelijke opleiding bevat een informatief deel over de 
crisisbeheersingsorganisatie, de taken en bevoegdheden van de deelnemers en een casus waarbij de 
deelnemers worden geconfronteerd met bijvoorbeeld een ongeval met een gevaarlijke stof of een 
(mogelijke) terroristische aanslag.  
 
2.4.1.a Kabinet van de commissaris van de Koningin
Alle beleidsmedewerkers van het kabinet van de commissaris van de Koningin die een taak hebben op 
het gebied van openbare orde en veiligheid zijn opgeleid bij het Nederlands Instituut voor Brandweer 
en Rampenbestrijding (NIBRA)11 of bij het opleidingsprogramma van de Veiligheidsregio Utrecht. 
Eventuele nieuwe medewerkers van het kabinet zullen de komende jaren bij indiensttreding het 
opleidingsprogramma bij de veiligheidsregio volgen. Bovendien zal de module in het 
opleidingsprogramma blijven worden verzorgd. 

 
10 Voor het proces voorlichten en informeren functioneert al sinds 2001 een pool. 
11 Het NIBRA verzorgde de opleiding voordat het BGC met hulp van de provincie zelf een opleidingsprogramma 
ontwikkelde. 
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2.4.1.b College van gedeputeerde staten, directie en medewerkers
Zowel in de voorbereiding op crises (voorfase) als bij de bestrijding van crises (acute fase) heeft het 
college van gedeputeerde staten, naast de commissaris van de Koningin, specifieke taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het voormalig college en de voormalige directieraad hadden 
reeds in de voorgaande bestuursperiode een opleiding en training genoten op het gebied van 
crisisbeheersing. Met het aantreden van het nieuwe college van GS en de nieuwe directie, zal in 2008 
en 2009 opnieuw worden geïnvesteerd in opleiding en training. De eerste training vindt plaats in het 
eerste kwartaal van 2008. Tevens zal de mogelijk bij de crisisbeheersing betrokken provinciale 
medewerkers worden aangeboden het opleidingsprogramma van de Veiligheidsregio Utrecht te 
volgen.  
 
2.4.1.c Interprovinciaal opleidingenbeleid
De afgelopen twee jaar is interprovinciaal onderzocht of een standaardopleiding kan worden 
ontwikkeld voor functionarissen in de provinciale crisisorganisatie. Het idee hierbij was dat er ook 
medewerkers in tijden van crisis uitgewisseld kunnen worden ter interprovinciale ondersteuning. Op 
grond van dit onderzoek is gebleken dat er te weinig draagvlak is voor deze gezamenlijke opzet.    
 
2.4.2 Oefenen

2.4.2.a Provinciale oefeningen

Bestuurlijke oefeningen 
In november 2006 heeft een tweedaagse bestuurlijke oefening plaatsgevonden van het Regionaal 
Coördinerend Beleids Team, waarvan de commissaris van de Koningin voorzitter is. Deze oefening 
werd in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht en het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit georganiseerd. Het scenario dat werd beoefend was een grootschalige uitbraak van 
mond-en-klauwzeer (MKZ) in de provincie Utrecht.  
In 2007 heeft eveneens een bestuurlijke oefening plaatsgevonden. Deze oefening stond in het teken 
van een (dreigende) dijkdoorbraak in het Valleigebied, waarbij de Vallei geëvacueerd diende te 
worden.12 
Structurele oefendoelen zijn de communicatie tijdens crises en de vergaderorde. Daarnaast is het van 
belang deelnemende organisaties te leren kennen in hun bevoegdheden ten aanzien van de crisis. Zo 
stond het MKZ-scenario in het teken van het bestuurlijke dilemma van ruiming van met MKZ-
besmette dieren enerzijds – LNV pleitte hiervoor in verband met mogelijke uitbreiding van de 
epidemie – en het handhaven van de openbare orde anderzijds – er ontstond veel maatschappelijke 
onrust vanwege de aangekondigde ruimingen. Op grond van deze oefening heeft een analyse 
plaatsgevonden van beide organisaties ten tijde van crisis. Deze analyse heeft uiteindelijk uitgemond 
in een aanpassing van de werkprocedures tussen het ministerie van LNV enerzijds en het RCBT en de 
provincie anderzijds.  
 
In de komende periode zal het beleid tenminste één maal per jaar bestuurlijk te oefenen worden 
bestendigd.  
 

12 De evaluatie van de oefening van 2007 is bij het verschijnen van deze rapportage nog niet voorhanden. 
Hieraan zal in de volgende rapportage aandacht worden besteed.  
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Operationele oefeningen 
Op operationeel niveau wordt elk kwartaal deelgenomen aan de landelijke oefening van de 
communicatiemiddelen (w.o. het nationaal noodnet) tussen Rijk, provincie, gemeenten en overige 
partners. Deze bereikbaarheidsoefeningen staan bekend als VIGEP-oefeningen (Verbindingen in 
Gemeenten en Provincies). 
In de komende periode zal een overzicht worden gemaakt welke partners in de crisisbeheersing 
bereikbaar zijn via het noodnet. Indien blijkt dat te weinig partners gebruik maken van het noodnet, 
dan wel onbekend zijn met de procedure zal hier beleid voor worden ontwikkeld. 
 
In het kader van de crisisbeheersing wordt op het kabinet een bereikbaarheidslijst bijgehouden. Op 
deze lijst staan alle telefoonnummers van mogelijk bij de crisis betrokken personen in het Utrechtse. 
Ook staan hier de functionarissen van de provinciale organisatie in vermeld.  
In 2007 hebben twee oefeningen in het kader van telefonische bereikbaarheid van provinciale 
functionarissen die mogelijk betrokken kunnen worden bij de crisisbeheersing plaatsgevonden. Deze 
oefening had drie doelstellingen: 
� Vaststelling of de juiste contactpersonen en telefoonnummers op de bereikbaarheidslijst zijn 

opgenomen; 
� Vaststelling of de contactpersonen op het moment van de oefening bereikbaar zijn; 
� Het in gang zetten van het bewustwordingsproces van de betrokkenheid van de provinciale 

organisatie bij crises. 
 
De resultaten van de oefening waren positief. Geconstateerd is dat ruim 96 procent van de 
contactpersonen en telefoonnummers correct waren. Bij de oefening nam 92 respectievelijk 88 procent 
van de functionarissen zijn of haar telefoon op.  
Op grond van de oefening is een aantal verbeterpunten geformuleerd. Het kabinet van de commissaris 
van de Koningin zal zorg dragen voor een structureel actuele bereikbaarheidslijst. Daarnaast zal 
komend jaar de bereikbaarheid van de provinciale afdelingen door middel van een directiebesluit 
worden geregeld. Om de verbeterpunten door te kunnen voeren blijft het noodzakelijk telefonische 
bereikbaarheidsoefeningen te houden. Daartoe zal de komende jaren tenminste twee maal per jaar een 
onaangekondigde telefonische bereikbaarheidsoefening worden gehouden.  
 
2.4.2.b Evaluatie(toetsing)

Een belangrijk instrument om de organisatie kwalitatief te verbeteren is de evaluatie van een oefening. 
De systematiek die momenteel gehanteerd wordt is een mondelinge en schriftelijke evaluatie met 
punten die door waarnemers en oefenleiders zijn opgemerkt. De uitkomsten hiervan worden vertaald 
in aanpassingen van procedures en oefendoelen voor volgende oefeningen en trainingen.  
 
2.4.2.c Landelijk oefenbeleid

Naast de oefeningen op provinciaal niveau zal in 2008 ook worden deelgenomen aan de nationale 
oefenweek van de Taskforce management overstromingen. Deze Taskforce Management 
Overstromingen, kortweg TMO, is door de regering ingesteld om Nederland beter voor te bereiden op 
de gevolgen van een overstroming. Ons land is nu onvoldoende ‘klaar’ voor een watersnoodramp. 
TMO brengt bestaande kennis en ervaring op het gebied van watersnoodrampen bij elkaar. Dit 
netwerk van experts gaat een betere organisatie opzetten voor het geval een deel van Nederland 
overstroomt. Bewustwording van politici en bestuurders is nodig om de vele betrokken organisaties, 
gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries alert te houden en te oefenen. Omdat bij velen 
niet bekend is wat je moet doen (of juist moet laten) bij overstromingen, gaat TMO burgers en 
bedrijven daarover ook informeren en betrekken (risicocommunicatie).  
Effectieve crisishulp draait om goede samenwerking bij de overheid. Het is enorm belangrijk dat 
draaiboeken en rampenbestrijdingsplannen goed op elkaar aansluiten en dat er regelmatig wordt 
geoefend. Alleen door te testen en met elkaar te oefenen kunnen we ontdekken of Nederland 
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voldoende is voorbereid op een waterramp. TMO wil eind 2008 met een nationale 
overstromingsoefening laten zien dat de betrokken bestuurders en experts in staat zijn om slagvaardig 
en efficiënt samen te werken om de gevolgen van een overstroming maximaal te beperken.  
 
2.5 Inzicht in risico's

2.5.1 Risico-inventarisatie

Het externe veiligheidsbeleid is sterk in ontwikkeling. Het Rijk heeft met onder meer het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en het Registratiebesluit een aantal wijzigingen in het externe 
veiligheidsbeleid doorgevoerd. Om de nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen heeft het Ministerie 
van VROM een zogenaamde programmafinanciering beschikbaar gesteld, met de bedoeling dat op 
termijn structureel gelden vrijkomen. Deze programmafinanciering is vertaald in het Provinciaal 
uitvoeringsprogramma externe veiligheid – provincie Utrecht (PUEV). Onderdeel van het programma 
PUEV was het project  Risico-inventarisatie. Doel van dit project is het verkrijgen van een volledig, 
actueel inzicht in de risico’s van stationaire inrichtingen in de provincie Utrecht. Het Registratiebesluit 
– dat volledig is afgestemd met het BEVI – vormt het uitgangspunt voor het Risicoregister Gevaarlijke 
Stoffen (RRGS), dat het op zijn beurt weer dient als bron voor de risicokaart.  
Een gedegen voorbereiding op mogelijke crises begint met het kennen en onderkennen van risico's. 
Een inventarisatie van potentiële risico's vormt de basis van de crisisbeheersingsorganisatie. Onder de 
vlag van het Programma Uitvoering Externe Veiligheid (PUEV) is daarom in multidisciplinair 
projectverband onder voorzitterschap van de provincie een risico-inventarisatie uitgevoerd in de 
provincie Utrecht voor bedrijven waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen (de zogenaamde 
inrichtingen met een extern veiligheidsrisico). De resultaten van zijn opgeslagen in een landelijke 
database die wordt gebruikt voor de risicokaart.  
Naast de risico’s die aan gevaarlijke stoffen zijn gerelateerd zijn er ook andere risico’s. In dit kader 
heeft ook een inventarisatie plaatsgevonden naar de kwetsbare inrichtingen, als verzorgingshuizen, 
grote congrescentra, kinderopvangcentra etc..  
 
2.5.2 Risicokaart

Sinds oktober 2002 heeft de provincie een risicokaart. Deze kaart geeft inzicht in de risico’s die er in 
de provincie Utrecht zijn op het gebied van externe veiligheid, transport en natuurgeweld. Sinds 
oktober 2004 is er ook inzicht in zogenaamde risico-ontvangers oftewel kwetsbare objecten. Nadat de 
– zelf ontwikkelde – risicokaart van Utrecht gereed was, heeft het IPO in overleg met de VNG en de 
ministeries van VROM en BZK besloten een uniforme landelijke risicokaart te ontwikkelen. In 2006 is 
overgeschakeld op deze nieuwe kaart. Hierbij is opnieuw – destijds actuele –  risico-informatie 
geïnventariseerd en op de kaart geplaatst.  
Gebleken is dat sindsdien gemeenten nauwelijks aanpassingen doen in de database van de risicokaart. 
Mede daardoor is de Utrechtse risicokaart momenteel niet actueel. De komende periode zal veel 
aandacht worden besteed aan de risicokaart. De provincie zal gemeenten helpen bij de actualisering 
van de gegevens voor de risicokaart. Daarna zal veel aandacht moeten worden besteed aan het beheer 
van de risicokaart. Hierbij dient het uitgangspunt te zijn dat het bevoegd gezag verantwoordelijk is 
voor het aanleveren van de gegevens. Dit neemt niet weg dat het komend jaar extra 
stimuleringskredieten worden ingezet om het bevoegd gezag te overtuigen van nut en noodzaak van 
een actuele risicokaart.  
 
2.5.3 Overstromingsscenario’s dijkringen

In 2007 is nader onderzoek gedaan naar overstromingsrisico’s. In samenwerking met het ministeries 
van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en VROM, alsmede de Unie van Waterschappen en 
de Veiligheidsregio’s is gekeken wat per locatie de maximale waterhoogte is na een mogelijke 
dijkdoorbraak. De resultaten zijn verwerkt in een overstromingsdieptekaart die via de risicokaart te 
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raadplegen is. direct op te vragen hoe hoog het water komt te staan. Voor een aantal dijkringen is per 
gebied van vijftig bij vijftig meter uitgerekend wat de maximale overstromingsdiepte is als er ergens 
een gat in de primaire waterkering ontstaat, zodat water de provincie binnenstroomt. De berekeningen 
zijn uitgevoerd conform een landelijk uniform rekenmodel. Hoewel een grote slag gemaakt is, is niet 
voor alle dijkringen het overstromingsscenario doorgerekend. Dit zal in 2008 plaatsvinden.  
De richtlijn Overstromingsrisico’s van de Europese Unie verplicht de lidstaten om goede informatie te 
verschaffen over overstromingsrisico’s. Volgende stappen zullen worden gezet als de resultaten 
bekend zijn van het meerjarige studietraject Veiligheid Nederland in Kaart. De uitkomsten hiervan 
worden in 2009 verwacht.  
 
2.6 Toezicht

2.6.1 Toezicht provincies

De Wet rampen en zware ongevallen voorziet in een stevig fundament voor provinciaal toezicht op 
gemeenten én regio. Plantoetsing is daarbij een belangrijk instrument. Medio 2006 is gestart met 
evaluatie en bijstelling van de provinciale toetsingskaders. Hierbij heeft de provincie zich op het 
standpunt gesteld  dat planvorming – en in het verlengde daarvan de provinciale toetsing  – geen doel 
op zich is, maar een instrument om de voorbereiding op crisisbeheersing een kwaliteitsimpuls te 
geven. Dit heeft ertoe geleid dat de provincie gemeenten en regio stimuleert de plannen zo dun 
mogelijk te maken. In 2008 zal in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht en de gemeente 
Utrecht een pilot worden gestart om rampbestrijdingsplannen te vereenvoudigen ten behoeve van de 
praktijk van de hulpverleners.   
Daarnaast houdt de provincie toezicht op het geheel van de activiteiten op het gebied van 
crisisbeheersing. Hierover wordt de minister van BZK jaarlijks geïnformeerd. Deze bestuurlijke 
rapportages van 2006 en 2007 treft u als bijlage aan.  
 
2.6.2 Rapport Oosting

Naar aanleiding van het eindrapport van de Bestuurlijke Werkgroep Alders is op 24 mei 2006 het 
Kabinetsstandpunt Toezicht in de Ministerraad vastgesteld. Eind 2006 is op grond hiervan de 
commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen (beter bekend als de commissie 
Oosting) gestart met de doorlichting van een aantal toezichtsarrangementen, waaronder ten aanzien 
van veiligheid. Eind 2007 heeft deze commissie haar resultaten uitgebracht in het rapport Van 
specifiek naar generiek.13 Hierbij is het adagium gehanteerd dat geen specifiek toezicht wordt 
gehanteerd, tenzij daar aanleiding voor is. Op het gebied van crisisbeheersing is naar het oordeel van 
de commissie Oosting sprake van een noodzaak tot specifiek toezicht. De minister heeft zich nog niet 
uitgelaten over de eventuele consequenties van dit rapport. Evenmin is duidelijk welke middelen de 
provincie ter beschikking staan om invulling te geven aan dit toezicht. In de volgende rapportage zal 
hieraan aandacht worden besteed.  
 
2.6.3 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt de Inspectie Openbare 
Orde en Veiligheid (IOOV) toezicht op de wijze waarop de gemeenten, provincies en rijksoverheid 
invulling geven aan hun taken op het gebied van politie, politieonderwijs, brandweer en 
rampenbestrijding.  

 
13 Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtsarrangementen, Van specifiek naar generiek; doorlichting 
en beoordeling van interbestuurlijke toezichtsarrangementen (Den Haag september 2007).  
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2.6.3.a Algemene doorlichting rampenbestrijding 
 
In 2007 heeft de tweede fase van de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) 
plaatsgevonden. Reeds in 2004 was de IOOV gestart met een algemene doorlichting van de 
voorbereiding op de rampenbestrijding in de Utrechtse hulpverleningsregio's, nu de Veiligheidsregio 
Utrecht. Dit toezicht door de IOOV onderscheidt zich van het toezicht door de  provincies. De 
provincies zijn belast met de toetsing van de planvorming van de crisisbeheersing, terwijl de IOOV 
toetst op welke wijze de hulpverleningsorganisaties daadwerkelijk invulling geven aan deze 
planvorming.   
De algemene doorlichting rampenbestrijding is een gestandaardiseerd onderzoek dat wordt uitgevoerd 
door de IOOV. De algemene doorlichting richt zich op de voorwaarden die in de veiligheidsregio zijn 
geschapen om mogelijke rampen te kunnen voorkomen, te beperken en te bestrijden.  
De ADR wordt in delen worden toegepast. In deel 1 is geïnventariseerd hoe drie kritische processen 
zijn voorbereid. In 2005 heeft de IOOV deze inventarisatie in de regio Utrecht afgerond. De resultaten 
van deze inventarisatie zijn ter kennis van de commissie Bestuur en middelen gebracht en zijn 
betrokken bij het door de provincie uit te voeren toezicht. In deel 2 van de ADR (2007) heeft een zo 
realistisch mogelijke praktijktest op systeemniveau (simulatie) plaatsgevonden, die inzicht moet 
leveren in het vermogen om de kritische processen in de acute fase van een ramp daadwerkelijk uit te 
voeren. Hierbij was de commissaris van de Koningin betrokken, aangezien het aannemelijk was dat 
zou worden opgeschaald naar RCBT-niveau. Het scenario van de ADR vond plaats in de gemeente 
Utrecht, waarbij een aanvaring van een tanker met gevaarlijke stoffen op het Amsterdam-Rijnkanaal 
gesimuleerd werd. Uiteindelijk is besloten niet op te schalen naar RCBT-niveau. De IOOV heeft nog 
geen rapport gepubliceerd over de tweede fase van de ADR. Uiteraard zullen de bevindingen van de 
IOOV te zijner tijd wederom ter kennis worden gesteld van de commissie BEM.  
In deel 3 van de ADR (vermoedelijk 2009) wordt de voorbereiding van de crisisbeheersing in de regio 
op kwaliteit en uitvoering getoetst, waarbij naast de Veiligheidsregio Utrecht ook een viertal 
geselecteerde gemeenten wordt doorgelicht. 
 
2.5.3.b Ontwikkeling toezicht op de voorbereiding van provincie bij de rampenbestrijding 
 
Zoals eerder aangegeven heeft de IOOV onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de voorbereiding van 
de provincies op de crisisbeheersing (zie hoofdstuk 2). In de komende periode zal de IOOV ten tweede 
male de provincie aan een nadere beschouwing onderwerpen. 
 
2.7. Multiteam

Bij crisisbeheersing zijn communicatie en het beschikken over actuele gegevens over de 
crisisbeheersingsorganisatie van essentieel belang. Daartoe is – vanuit onder meer het door Utrecht 
ontwikkelde systeem TeleBRAINS – in samenwerking met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
en de provincie Zuid-Holland Multiteam in het leven geroepen; een communicatie- en 
databasenetwerk voor alle partners in de crisisbeheersing.  
De provincie Utrecht heeft financiële bijdragen verstrekt om Multiteam te ontwikkelen en te beheren. 
In de afgelopen jaren hebben zijn enkele tijdelijke medewerkers ingehuurd om Multiteam in de 
provincie daadwerkelijk op de kaart te zetten. Met ingang van 1 januari 2007 heeft de provincie het 
beheer van Multiteam overgedragen aan de Veiligheidsregio Utrecht.  
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3. Acute fase (repressie) 

Ten tijde van (dreigende) crises heeft de commissaris van de Koningin een drietal taken: bestuurlijke 
coördinatie (geven van aanwijzingen), informatie-uitwisseling en bijstandsvoorziening.  
 
3.1 Bestuurlijke coördinatie

In de acute fase – dat wil zeggen wanneer een ramp of crisis heeft plaatsgevonden dan wel plaatsvindt 
– heeft de commissaris van de Koningin een rol met name bij gemeentegrensoverschrijdende 
incidenten. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen zijn taken en bevoegdheden die zijn 
verbonden aan het ambt en zijn rol als voorzitter van het Regionaal Coördinerend Beleids Team 
(RCBT). In de afgelopen periode zijn er – behoudens de bestuurlijke oefeningen – geen situaties 
geweest waarbij het RCBT bijeen is gekomen dan wel dat de commissaris van de Koningin gebruik 
heeft moeten maken van zijn aanwijzingsbevoegdheid.  
 
3.1.1 De commissaris van de Koningin

De commissaris van de Koningin kan in geval van een ramp, zwaar ongeval of crisis van een meer dan 
plaatselijke betekenis op grond van artikel 12 Wrzo een aanwijzing geven over het te voeren beleid ten 
aanzien van de bestrijding hiervan. De wet voorziet erin de belangen van de verschillende gemeenten 
indien nodig tegen elkaar af te wegen. In de periode 2006-2007 heeft de commissaris van de Koningin 
geen gebruik gemaakt van zijn aanwijzingsbevoegdheid.  
 
3.1.2 Regionaal Coördinerend Beleidsteam 

In de provincie Utrecht heeft jarenlang discussie geweest over de bestuurlijke coördinatie bij 
gemeentegrensoverschrijdende incidenten. Dit is in 2004 doorbroken met het in leven roepen van een 
zogenaamd Regionaal Coördinerend Beleidsteam (RCBT). In juni 2004 hebben alle burgemeesters en 
de commissaris van de Koningin zich gecommitteerd aan het Convenant RCBT. Dit convenant regelt 
de bestuurlijke coördinatie wanneer een ramp of een crisis zich (dreigt) uit te strekken naar meerdere 
gemeenten.  
Uitgangspunt is dat de burgemeester altijd het opperbevel voert tijdens een crisis. Indien een crisis 
meer dan één gemeente treft of dreigt te treffen, krijgen de hulpverleningsdiensten in principe 
opdrachten van meerdere opperbevelhebbers. Om deze opdrachten te coördineren is in de 
Veiligheidsregio Utrecht het Regionaal Coördinerend Beleidsteam (RCBT) in het leven geroepen. Alle 
Utrechtse burgemeesters en de voorzitters van de operationele diensten hebben in het Convenant 
RCBT geregeld hoe, wanneer en in welke samenstelling het RCBT bijeenkomt. Het RCBT wordt 
voorgezeten door de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht en bestaat verder uit een 
aantal afgevaardigden uit het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. Daarnaast zijn er ambtelijke 
adviseurs onder wie de kabinetschef van de commissaris van de Koningin.  
Het Convenant RCBT is – mede op grond van de evaluaties van de bestuurlijke oefeningen en de 
ontwikkeling van de Veiligheidsregio Utrecht – inmiddels aan actualisering toe. Daarnaast moet nog 
energie worden gestoken in de (operationele) uitwerking hiervan.  
Er hebben zich overigens de afgelopen twee jaar in de provincie Utrecht geen crises voorgedaan 
waarbij de commissaris van de Koningin gebruik heeft gemaakt van zijn aanwijzingsbevoegdheden 
zoals die zijn opgenomen in de Wet rampen en zware ongevallen en de Politiewet (ten aanzien van de 
burgemeesters), of de Ambtsinstructie (ten aanzien van de Rijksfunctionarissen).  
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3.2 Informatie-uitwisseling

Op basis van de bepalingen in onder andere de Wet rampen en zware ongevallen en de 
Ambtsinstructie is de commissaris van de Koningin ten tijde van een crisis belast met het verzorgen 
van de informatievoorziening tussen overheden en instanties die daarvoor in aanmerking komen. In dit 
kader heeft de commissaris van de Koningin een rol gespeeld bij de informatie-uitwisseling over  

� Vogelgriepvirus 
� VIP-bezoeken 
� Joodse feestdagen 
� Nucleaire transporten 
� Mond en Klauwzeer (MKZ) 
� Blauwtong  
 

Bestuurlijke informatie-uitwisseling 2006

1

6

Nucleair transport 
Vogelgriep

Bestuurlijke informatie-uitwisseling 2007

5

8

61

12
Mond en Klauwzeer 
Blauwtong
Nucleair transport
Joodse feestdagen
VIP-bezoeken
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3.3 Bijstand

De commissaris van de Koningin heeft een rol indien extra personeel of middelen van politie of 
brandweer ingezet dienen te worden en er daarbij een beroep moet worden gedaan op een andere 
regio. Indien een korps niet in de benodigde inzet kan voorzien, kan een burgemeester via de 
commissaris van de Koningin een verzoek om bijstand aan de minister van BZK doen om bijstand uit 
een andere provincie. Omgekeerd kan de situatie zich voordoen dat de minister een beroep doet op 
mensen of middelen van een korps uit de provincie Utrecht ten behoeve van een inzet in een andere 
provincie. Verder kan een verzoek om militaire bijstand aan de minister worden gedaan, bijvoorbeeld 
in hoogwatersituaties, of bij zoekacties naar vermiste personen. De procedures voor politie-, 
brandweer- en militaire bijstand zijn vastgelegd in respectievelijk de Politiewet, de Brandweerwet en 
de Wet rampen en zware ongevallen. 
Sinds 2006 is het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) formeel van start gegaan. De 
kerntaak van het LOCC is de coördinatie van de operationele ondersteuning van de diverse disciplines 
bij grootschalige incidenten, rampen en evenementen. Om deze kerntaak adequaat en efficiënt te 
kunnen uitvoeren beschikt het LOCC over een 24/7 basisbezetting. Daarnaast kan het LOCC gevraagd 
dan wel op eigen initiatief advies uitbrengen aan de minister van BZK dan wel de (operationele) 
disciplines betreffende zaken gerelateerd aan de uitvoering van haar taken.  
Het LOCC coördineert de inzet van bijstand. Niet alleen zorgt het LOCC ervoor dat alle regio’s naar 
draagkracht bijstand leveren en free ridership wordt voorkomen, maar tevens neemt het LOCC – 
onder meer door het bijhouden van een evenementenkalender – in de overweging mee of er eventueel  
elders bijstand of politie-inzet noodzakelijk is.  
Deze professionalisering van de bijstandsregeling leidt ertoe dat de rol van de commissaris van de 
Koningin de facto overbodig is geworden. Het ligt derhalve in de lijn dat met de Wet op de 
veiligheidsregio’s de rol van de commissaris definitief zal verdwijnen. Ten aanzien van het 
verantwoordelijkheidsvraagstuk betekent dit dat de minister van BZK rechtstreeks verantwoordelijk 
wordt gesteld voor de bijstand in Nederland.  
 
In de periode 2006-2007 zijn er verschillende gebeurtenissen geweest waarvoor bijstand is gevraagd of 
geleverd.   

Geleverde Bijstand 2006

22

1
3

Voetbalwedstrijden

Handhaven Openbare
Orde
vliegveld Schinveld 
VIP-bezoeken

In 2006 is 26 keer politiebijstand geleverd. Het is opmerkelijk dat het merendeel van de geleverde 
bijstand gerelateerd is aan de handhaving van openbare orde rond voetbalwedstrijden. De Politie 
Utrecht levert aanzienlijk vaker bijstand dan andere regio’s. Dit heeft te maken met het feit dat de 
Politie Utrecht als enige regio in Nederland beschikt over een videovoertuig waarmee eventuele 
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relschoppers kunnen worden vastgelegd. Omdat dit het enige voertuig is wordt voor vrijwel elke 
risicowedstrijd een beroep gedaan op Utrecht. 
 
In 2006 is in vier gevallen bijstand aangevraagd. Deze aanvragen betroffen politiebijstand voor het 
handhaven van de openbare orde rond risicowedstrijden van FC Utrecht.  
 

Aangevraagde bijstand 2006

4

Voetbalwedstrijden

In 2007 is wederom relatief veel bijstand geleverd in verband met voetbalwedstrijden. 
 

Geleverde bijstand 2007

34

1 1Voetbalwedstrijden

Animal Rights Gathering 

TT Assen
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In 2007 is relatief veel bijstand uit andere regio’s aangevraagd. Onder meer de rellen in de Utrechtse 
wijk Ondiep waren hier debet aan. In alle gevallen werd voorzien in bijstand.  
 

Aangevraagde bijstand 2007

3

2

1

1

Voetbalwedstrijden
Onlusten in Ondiep
Kamp van Zeist
Keistad
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4. Nazorg  

4.1 Afleggen  politieke verantwoording

De commissaris van de Koningin zal tijdens en na een crisis Provinciale Staten en Gedeputeerde 
Staten informeren en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid voor zover het zijn 
provinciale taken in de crisisbeheerstaken betreft. 

4.2 Evaluatie

Na iedere ramp of crisis waarbij de provincie een rol heeft gehad, zal de bestrijding en afhandeling 
ervan worden geëvalueerd, en net als bij oefeningen zullen de leerpunten ter hand moeten worden 
genomen en waar nodig zullen de uitkomsten worden vertaald in de procedures en plannen. In het 
kader van de uitwerkingen van het Provinciaal Coördinatie Plan zal hiervoor een vaste systematiek 
worden ontwikkeld.  
 
4.3 Nazorg voor bij crisisbeheersing betrokken medewerkers

De medewerkers die ten tijde van de crisissituatie hebben opgetreden en onder stresssituaties hebben 
gefunctioneerd zullen nadien moeten worden opgevangen en mogelijk begeleid. Ook zal zorg moeten 
uitgaan naar medewerkers - en hun familieleden - van de provinciale organisatie die mogelijk 
persoonlijk betrokken zijn geweest bij de crisis of ramp. Dit zal in een draaiboek bij het Provinciaal 
Coördinatie Plan worden uitgewerkt  
 
4.4 Faciliteren

Bij grote incidenten of rampen kan de provincie de getroffen gemeente(n) in faciliterende zin bijstaan 
door bijvoorbeeld een herdenkingsdienst te organiseren of ondersteuning te bieden bij het opzetten van 
een informatie- en/of  adviescentrum. 
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5. Financiële verantwoording 

De financiële verantwoording voor de jaren 2006 en 2007 heeft plaatsgevonden in het Jaarverslag van 
de provincie Utrecht, alsmede in de daaraan ten grondslag liggende MARAP’s. In deze paragraaf 
worden de financiële kaders geschetst voor het veiligheidsbeleid van de komende twee jaar. Hierbij 
worden de financiering in het kader van PUEV en verkeersveiligheid buiten beschouwing gelaten. Het 
betreft hier het budget dat de commissaris van de Koningin ten aanzien van veiligheid te besteden 
heeft.  
 
Voor de komende jaren is een aantal speerpunten geformuleerd, waarvoor de volgende dekking is.  
 
Verdere professionalisering crisisbeheersing, mogelijke projecten: 

- oefenen van het provinciaal apparaat voor crisissituaties     10.000  
- risicocommunicatie, als vervolg op advies Taskforce 

Management Overstomingen (TMO)       40.000 
- ondersteuning van gemeenten bij invoer gegevens 

provinciale risicokaart         50.000 
- reservering nieuwe projecten 2008       100.000 

 ------------  
 250.000
Uitvoering Samenwerkingsagenda   
 

- verbetering bluswatervoorziening Heuvelrug (wordt  
gerealiseerd vanuit de reguliere formatie van het kabinet cvdK)14 60.000      + 

 ----------------- 
Subtotaal              310.000 
Overige middelen openbare orde en veiligheid 2008       29.908      + 
 ----------------- 
Totaal beschikbaar voor crisisbeheersing 2008      339.908 

 
14 NB: dit project kost ca. €  300.000,-. Het kabinet cvdK zal dit bedrag in 2008 voorfinancieren, na het 

verkrijgen van toezeggingen tot terugbetaling (in 2009) van de 9 deelnemende Heuvelruggemeenten. Uit de begroting 
voor 2009 zal nog eens 60.000 aan dit project worden besteed (dus totale bijdrage provincie is €  120.000,-). De 
betreffende gemeenten betalen daarmee per saldo gemiddeld per gemeente een bijdrage van  20.000. 
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