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Onderwerp: Rapportage Veiligheidsbeleid provincie Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
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 het hoofdstuk Deze bestuurlijke rapportage in een oogopslag 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 te lezen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Veiligheid is een belangrijk thema binnen de samenleving en de Nederlandse overheid. Rampen en 
bijna-rampen, criminaliteit en overlast, de dreiging van terroristische aanslagen en extreme 
natuurverschijnselen zijn oorzaken van een breed gevoelde maatschappelijke onrust en 
onveiligheidsgevoelens. De afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen te zien op het beleidsterrein 
veiligheid. Daarnaast speelt een discussie over de gewenste rol van de provincie in het kader van de 
veranderende samenleving. Dit is de aanleiding voor bijgaande rapportage over het veiligheidsbeleid 
van de provincie Utrecht in de afgelopen twee jaar (2006-2007) en het te voeren beleid in 2008 en 
2009. Deze rapportage ten behoeve van de commissie BEM biedt inzicht in de belangrijkste landelijke 
ontwikkelingen en in het provinciale beleid op het gebied van rampenbestrijding, openbare orde en 
veiligheid. Het is de bedoeling deze rapportage in het vervolg elke twee jaar uit te brengen.    
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Verbetering van de veiligheid op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de provincie 
Utrecht. 
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Vervolgprocedure/voortgang 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Oriënterende bespreking. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


