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CDH 1 november 2022 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 1 november 2022 is het volgende besluit genomen. 
 
 

Voorstel Zienswijze op Ontwerp Regionaal Risicoprofiel 2023 van de 

Veiligheidsregio Utrecht 

Besluit 
In te stemmen met de zienswijze van de vier inliggende waterschappen op het Ontwerp Regionaal 
risicoprofiel 2023 VRU. 

Context 
Op grond van de Wet veiligheidsregio's, zijn die regio's verplicht om voor een periode van telkens 
vier jaar een risicoprofiel op te stellen. De ontwerpversie van dat risicoprofiel leggen ze voor aan 
onder meer de inliggende waterschappen met het verzoek om een zienswijze kenbaar te maken. De 
Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuw ontwerp regionaal risicoprofiel opgesteld en op 18 juli 2022 
per brief om een zienswijze gevraagd.  
In het werkgebied van de Veiligheidsregio Utrecht zijn vier waterschappen actief. Dat zijn 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rivierenland en 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De laatstgenoemde vertegenwoordigt de overige 
waterschappen in het ambtelijk en bestuurlijk overleg met deze veiligheidsregio. 
Het gedeelte van het werkgebied van Waterschap Riviereland dat in het werkgebied van de 
Veiligheidsregio Utrecht lig betreft de gehele gemeente Vijfheerenlanden. 
Dit regionaal risicoprofiel vormt de basis voor het nieuw beleidsplan van de Veiligheidsregio Utrecht 
en is daarmee medebepalend voor de onderwerpen waar de veiligheidsregio zich in de komende 
beleidsperiode (2024-2027) op richt. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
 
 
 
 

Verantwoording:  
Dit is het besluit van het CDH van 1 november 2022. Het is een vertaling van het besluit en heeft 
geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat de besluitenlijst van de vergadering 
in een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk mogelijk actief 
te communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen. 
 
Wilt u meer weten over het besluit, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. De 
bestuursadviseurs kunnen u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar één van de 
bestuursadviseurs van het waterschap. 


