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Samenvatting
Bij schrijven van 25 juli 2016 legt het bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
het concept Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017-2020 (RRP) ter consultatie voor
aan alle gemeenteraden binnen de VRR. Op basis van het RRP kan het bestuur van de VRR
strategisch beleid voeren om de aanwezige risico’s te voorkomen c.q. te beperken en om de
crisisorganisatie op specifieke risico’s voor te bereiden. Het RRP dient derhalve als onderlegger
voor het beleidsplan van de VRR. Het huidige beleidsplan 2013-2017 van de VRR wordt in 2017
na vaststelling van het definitieve RRP herzien. Het voorgelegde concept RRP geeft aanleiding
voor enkele vragen en opmerkingen. De vragen en opmerkingen zijn weergegeven in
bijgevoegde conceptbrief als reactie op het concept RRP. Na besluitvorming zal de reactie
middels bijgevoegde conceptbrief kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van de VRR. De
termijn voor het aanleveren van een schriftelijke reactie loopt tot en met 13 november 2016.
Gevraagde beslissing commissie:
1. Instemmen met bijgevoegde conceptbrief als reactie op het concept Regionaal
Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017-2020.
2. De conceptbrief voor akkoord voorleggen aan de Raad.

Gevraagde beslissing Raad:
1. Instemmen met bijgevoegde conceptbrief als reactie op het concept Regionaal
Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017-2020.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Consultatie Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017-2020

1.

Inleiding
Bij schrijven van 25 juli 2016 legt het bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR) het concept Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 20172020 (RRP) ter consultatie voor aan alle gemeenteraden binnen de VRR (bijlage 1
is moeilijk leesbaar, maar ook te vinden op pagina 14 van het voorgelegde RRP).
Het RRP heeft tot doel inzicht te krijgen in de aanwezige risico’s in de regio. Het
voorliggende RRP is een herziening en een aanvulling op het RRP 2012.
De VRR verzoekt het volgende:
1. Aan te geven of het RRP voor de gemeenteraad zowel lokaal als regionaal
herkenbaar is;
2. Aan te geven of de gemeenteraad nog aanvullingen wenst;
3. Aan te geven of de gemeenteraad wensen heeft naar aanleiding van het
voorliggende RRP, danwel ten aanzien van het te voeren veiligheidsbeleid,
dat opgenomen wordt in het beleidsplan van de VRR.
In bijlage 1 van de brief van 25 juli 2016 van het bestuur van de VRR staat
schematisch weergegeven welke risico’s voor welke gemeente relevant zijn.

2.

Beoogd effect
Op basis van het RRP kan het bestuur van de VRR strategisch beleid voeren om de
aanwezige risico’s te voorkomen c.q. te beperken en om de crisisorganisatie op
specifieke risico’s voor te bereiden. Het RRP dient derhalve als onderlegger voor
het beleidsplan van de VRR. Het huidige beleidsplan 2013-2017 van de VRR wordt
in 2017 na vaststelling van het definitieve RRP herzien.

3.

Argumenten
Het voorgelegde concept RRP geeft aanleiding voor enkele vragen en opmerkingen.
De vragen en opmerkingen zijn weergegeven in bijgevoegde conceptbrief als
reactie op het concept RRP.

4.

Draagvlak en risico’s
Het regionaal risicoprofiel is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep, waar
ook gemeenteambtenaren aan deelnemen, in opdracht van de Veiligheidsdirectie
van de VRR. Het proces is begeleid door een extern bureau met landelijke
ervaring. Gedurende het hele proces is nadrukkelijk de verbinding gezocht met de
gemeenten.
Buiten de VRR en gemeenten zijn verschillende partijen betrokken zoals de
regionale Milieudienst, de Waterschappen, het Havenbedrijf NV/Divisie
Havenmeester, Defensie, Rijkswaterstaat en de RET.
Een Regionaal Risicoprofiel dat niet goed aansluit bij de gemeente Brielle heeft als
risico dat ook het beleidsplan van de VRR en de daarin gemaakte beleidskeuzes
niet aansluiten bij gemeente Brielle, wat in het uiterste geval zou kunnen leiden tot
een onvolledige of onjuiste aanpak van rampen en/of crises in gemeente Brielle.
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5.

Aanpak / uitvoering
Om te komen tot het regionaal risicoprofiel zijn de volgende stappen doorlopen
conform de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel:
1. Risico-inventarisatie: alle voor Rotterdam-Rijnmond relevante risico’s zijn
in de volle breedte geïnventariseerd. Een belangrijke basis hiervoor is de
provinciale risicokaart, aangevuld met informatie zoals bijvoorbeeld
ruimtelijke informatie over de vitale infrastructuur.
2. Risicobeeld en risicoduiding: de context en de spreiding van de in
voorgaande stap geselecteerde risico’s zijn vervolgens nader uitgewerkt.
Concreet zijn hier de 29 relevante, concrete en realistische scenario’s
benoemd.
3. Risicoanalyse: van de geselecteerde scenario’s is de impact (gevolg) en de
waarschijnlijkheid (kans) bepaald op basis van expert-judgement. Deze
bevindingen zijn weergegeven in een risicodiagram.
4. Capaciteiteninventarisatie: de werkgroep heeft vervolgens per scenario
voor de zogenaamde ‘warme’ fase een kwalitatieve inschatting gemaakt
van de beschikbare capaciteiten van de veiligheidsregio.
5. Resultaten: om tot de resultaten te komen, is naast stap 3 en 4 (de
risicoanalyse en de capaciteiteninventarisatie) ook een analyse uitgevoerd
ten aanzien van enkele prioritaire scenario’s en de relatie tot bestaand
beleid.

6.

Communicatie
Na besluitvorming zal de reactie middels bijgevoegde conceptbrief kenbaar worden
gemaakt aan het bestuur van de VRR. Conform de brief van het bestuur van de
VRR van 25 juli 2016 is in eerste instantie 9 oktober 2016 als einddatum gesteld
voor het aanleveren van de schriftelijke reactie, maar omdat gebleken is dat
meerdere gemeenten niet binnen de gestelde termijn kunnen reageren is de
termijn verlengd tot en met 13 november 2016.
Tijdens de commissie BZM van 27 september 2016 zullen namens de VRR mw. A.
van Daalen (directeur brandweer VRR) en dhr. B. Buitendijk (projectleider RRP)
het RRP toelichten en bestaat er de gelegenheid tot het stellen van vragen. De
vragen uit de conceptbrief als reactie op het RRP kunnen ook tijdens deze
vergadering gesteld worden. Wel wordt geadviseerd om ongeacht het antwoord de
vragen alsnog schriftelijk in te dienen bij het bestuur van de VRR, zodat ook een
officieel schriftelijk antwoord op deze vragen tegemoet gezien kan worden. De
gemaakte keuzes in het RRP kunnen dermate grote gevolgen hebben (zie punt 4)
dat een officiële schriftelijke reactie van de Raad en beantwoording van het
bestuur van de VRR hieromtrent wenselijk is.

7.

Kosten, baten en dekking
N.v.t.

Bijlage(n):






Concept Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017-2020.
Brief van het bestuur van de VRR van 25 juli 2016 betreffende Consultatie
Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017-2020.
Conceptbrief reactie op concept Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 20172020.

bijlagen meezenden
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