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Geacht college,  
 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft op 10 februari 
jl. ingestemd met deelname aan en ondersteuning van de publiek private Stichting FERM voor 
de komende drie jaar (t/m 2023).  
 
Het doel van Stichting FERM is het Rotterdams haven- en industrieelcomplex weerbaarder te 
maken tegen digitale dreigingen en verstoringen. De VRR focust zich niet alleen op de 
klassieke kortdurende rampen maar ook op nieuwe langdurige crises. Het FERM project past 
daar goed bij. Aan fysieke preventieve maatregelen wordt in het haven- en industrieel complex 
al flink aandacht besteed. Dat zien we helaas nog niet op het gebied van digitale weerbaarheid. 
Daarmee neemt de kans toe dat digitale verstoring gaat leiden tot ongewenste langdurige 
fysieke effecten in de omgeving.  
 
FERM benadert digitale veiligheid vanuit een ketenbenadering waarbij zowel publieke 
organisaties (zoals VRR, politie en Douane) als bedrijven (industriële bedrijven, loodswezen en 
maritieme dienstverleners) hun digitale veiligheid op orde hebben en elkaar daarbij helpen. De 
VRR wil samen met het Havenbedrijf Rotterdam deelnemen in deze stichting voor tenminste de 
komende drie jaar. De financiële consequenties van deelname zijn reeds meegenomen in de 
meerjarenbegroting van de VRR. Deelnemen als participant zorgt dat de VRR zelf ook gebruik 
kan maken van de producten van FERM, zoals dreigingsinformatie. 
  
De bestrijding van digitale dreigingen is lastig omdat goed zicht op de bron van het probleem en 
de veroorzaker (crimineel of statelijk) vaak lange tijd onduidelijk blijft. De VRR wil zich maximaal 
inspannen om de weerbaarheid tegen digitale verstoringen met fysieke gevolgen in de 
maatschappij te verhogen. 
 
Gelet op artikel 31a lid 2 Wet Gemeenschappelijke regelingen wil ik de raden van de 
deelnemende gemeenten in de gelegenheid stellen eventuele wensen en bedenkingen kenbaar 
te maken. Ik wil u daarom verzoeken deze brief te delen met uw gemeenteraad. Graag ontvang 
ik eventuele wensen en bedenkingen uiterlijk 9 april a.s. Als bijlage bij deze brief treft u meer 
informatie over stichting FERM. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
 
Ing. A. Aboutaleb 
Voorzitter VRR 


