Binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werken de 26 gemeenten van de provincie
Utrecht samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en
geneeskundige hulpverlening aan een veilige regio Utrecht. De VRU vormt de spil in een
netwerk van partners, zoals politie, defensie, gemeenten, ministeries, provincies,
waterschappen, Rijkswaterstaat geneeskundige partners en natuurbeheer.
Gemeentelijke crisisbeheersing
Gemeenten spelen een essentiële rol binnen de crisisbeheersing. Bij grootschalige
incidenten en crises is de burgemeester in vrijwel alle gevallen opperbevelhebber over de
operationele hulpverleningsdiensten. De gemeente voert bovendien een groot aantal
crisibeheersingsprocessen uit, zoals het opvangen en verzorgen van evacués, het
informeren van de inwoners, het voorzien in primaire levensbehoeften zoals water en
huisvesting en het registreren van slachtoffers en schade. De VRU ondersteunt de
gemeenten bij de voorbereiding op deze crisisbeheersingsprocessen.

Geneeskundige Hulpverlening
De GHOR houdt zich bezig met de coördinatie van de inzet van geneeskundige
hulpverlening bij grootschalige incidenten. De hulpverlening gebeurt door de individuele
geneeskundige hulpverleningsdiensten, zoals ambulancediensten, ziekenhuizen, GGD'en,
huisartsen, etc. Bij grootschalige incidenten zorgt de GHOR voor de coördinatie van de
samenwerking tussen al deze betrokken hulpverleningsdiensten.
Brandweerzorg
De VRU zorgt voor brandpreventie en veiligheidsadvies. Ook coördineert de VRU de
regionale activiteiten van de brandweer ter voorkoming van en ter voorbereiding op
grootschalige incidenten en crises, in samenwerking met andere hulpverleningsdiensten
en partners, zoals gemeenten, geneeskundige diensten, politie, defensie, waterschappen,
etc. Tijdens calamiteiten en incidenten zorgt ze voor het bestrijden van brand, het
bestrijden van de uitstoot van gevaarlijke stoffen en het redden en ontsmetten van
mensen en dieren.
Brandweerdistrict Rijn&Venen
Brandweerdistrict Rijn&Venen biedt brandweerzorg aan de gemeenten De Ronde Venen,
Lopik, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. Zij draagt zorg voor het

voorkomen, beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij brand en
andere ongevallen.
Deze taken zijn verankerd in de Wet veiligheidsregio’s. Deze wet luidt als volgt:

De brandweer draagt zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van
brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van
ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt.

De brandweer draagt zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor
mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand.
Afdeling Preventie
Het brandweerdistrict bestaat uit twee afdelingen: Preventie en Incidenten Beheersing.
De afdeling Preventie houdt zich bezig met het voorkomen van de directe oorzaken van
brand en het beperken van de gevolgen van brand. Dit gebeurt door het verlenen van
gebruiksvergunningen, het toetsen van omgevingsvergunningaanvragen op
brandveiligheid en advies te geven over evenementen en milieuvergunningen. De
voorwaarden van die vergunningen worden gecontroleerd.
De preventieve maatregelen die worden gevraagd vanuit de wetgeving dienen twee
doelen:
Ten eerste de veilige ontvluchting van een pand door de gebruikers, bijvoorbeeld door
noodverlichting, transparantjes met vluchtrouteaanduiding en rookwerende scheidingen.
Ten tweede de veilige inzet bij een brand door de incidentbestrijders, bijvoorbeeld door
brandwerende scheidingen, (droge) blusleidingen en een duidelijk brandmeldpaneel bij
de brandmeldinstallatie.
De afdeling preventie geeft ook doelgroepgericht voorlichting over brandveiligheid.
Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met het terugdringen van ongewenste en onechte
meldingen door automatische brandmeldinstallaties.
Afdeling Incidenten Beheersing
De afdeling Incidenten Beheersing houdt zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren
van de incidentenbestrijding.
Het blussen van branden en het bevrijden van slachtoffers uit voertuigen zijn de
bekendste repressieve activiteiten van de brandweer. In het district Rijn&Venen wordt
deze taak uitgevoerd door ongeveer 500 vrijwilligers die werken vanuit 20
brandweerposten. In de gemeente De Ronde Venen zijn dit de posten Mijdrecht, Wilnis,
Vinkeveen en Abcoude. De brandweervrijwilligers oefenen tijdens de wekelijkse
oefenavond hun taken, dit gebeurt in Mijdrecht op dinsdagavond. In overleg met de
postoefencoördinator maakt het team Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) een planning
waarin staat wanneer welke taken worden beoefend. De oefenleiders bereiden de
oefeningen voor samen met de medewerkers van het team.
Naast de basisbrandweertaken brandbestrijding, hulpverlening en bestrijding van
ongevallen met gevaarlijke stoffen hebben bijna alle brandweerposten een extra taak.
Hiervoor zijn vrijwilligers extra voor opgeleid. Al deze speciaal opgeleide brandwachten
hebben het redden van mens en dier als prioriteit, zonder daarbij de eigen veiligheid uit
het oog te verliezen. In post Mijdrecht zijn dit de meetverkenners, de duikers, de
bedieners van het redvoertuig (de hoogwerker) en de bestrijders van ongevallen met
gevaarlijke stoffen.
Naast het team OTO, zijn er nog twee ondersteunende teams voor de brandweerposten.
De Technische Dienst (UML/TD) is verantwoordelijk voor onder andere de beschermende
kleding, de ademluchtapparatuur, de voertuigen en het hulpverlenings- materieel. Team
Ondersteuning Repressie (OR) houdt zich bezighouden met de paraatheid van de
brandweerposten, de bereikbaarheid van de objecten in ons verzorgingsgebied en de
bluswatervoorzieningen.

