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Geacht college, 
 
Het Algemeen Bestuur heeft op 22 september jl. het concept Regionaal Risicoprofiel (RRP) 
behandeld en besloten het profiel, zoals wettelijk voorgeschreven, voor de zienswijzeprocedure 
voor te leggen aan uw gemeente. Middels deze brief bied ik u de stukken aan met het verzoek 
deze door te zenden aan uw gemeenteraad voor een zienswijze. Graag verzoek ik uw 
gemeenteraad om, n.a.v. het RRP, wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op 
te nemen beleid.  
 
De zienswijzeprocedure neemt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 8 weken in 
beslag. Zienswijzen kunnen uiterlijk tot 17 november 2021 kenbaar gemaakt worden aan het 
Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 24 november 2021 
behandelen. Definitieve besluitvorming over het RRP vindt plaats tijdens de vergadering van het 
Algemeen Bestuur op 8 december 2021.  
 
Het Regionaal Risicoprofiel 
Het RRP dient volgens art. 15 Wvr eenmaal in de vier jaar te worden herzien. In 2020 is het niet 
gelukt hieraan te voldoen vanwege de coronacrisisbestrijding. Daarom is besloten het vorige 
risicoprofiel met één jaar te verlengen.  
 
Het RRP geeft inzicht in de risico’s waar de VRR rekening mee moet houden en het laat zien 
met welke geschatte impact en waarschijnlijkheid dit gepaard gaat. De mogelijke impact en 
ingeschatte waarschijnlijkheid zijn voor de relevant geachte risicocategorieën in het profiel 
uitgewerkt en worden in één overzicht getoond in het risicodiagram. Het risicoprofiel is hiermee 
een weergave van risico’s, die kunnen leiden tot een ramp of crisis, waarop de crisisorganisatie 
van de veiligheidsregio zal reageren.  
 
In het RRP zijn de risicocategorieën weergegeven die in de regio Rotterdam-Rijnmond kunnen 
leiden tot een ramp of crisis. Daarmee heeft het RRP een regionale scope, en zoomt het niet in 
op eventuele risico’s per gemeente. Naast het nu voorliggende regionaal risicoprofiel is er ook 
de risicoanalyse Nationale Veiligheid en werkt de VRR aan een brandrisicoprofiel 
Voor de geïntegreerde risicoanalyse Nationale Veiligheid is de context Nederland, inclusief 
internationale betrekkingen en impact. Het brandrisicoprofiel beschrijft de risicocategorieën die 
kunnen leiden tot brandweer incidenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. 
 
Het profiel gaat niet in op de capaciteiten die nodig zijn om de risico’s te voorkomen, beperken 
en/of bestrijden. Dat krijgt vorm in een capaciteitenanalyse. Het RRP, gezamenlijk met de nog 
op te stellen capaciteitenanalyse, is voorwerk voor het beleidsplan van de VRR. Zowel het RRP 
als het beleidsplan zijn door de Wet veiligheidsregio’s voorgeschreven plannen. Aan de hand 
van het risicoprofiel geeft het bestuur van VRR antwoord op de vraag; wat bedreigt ons en hoe 
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erg is dat? Met het opstellen van het beleidsplan, stelt het bestuur van de VRR het beleid voor 
de komende beleidsperiode vast. Oftewel: Wat willen we dan kunnen? 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van 
deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Richard Kamphuis, projectleider, via 
telefoonnummer:  06-53243858. 
 
Hoogachtend,  

 

 

 

 

 

ing. A. Aboutaleb       

Voorzitter      
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