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Voorstel 

Onderwerp: 
Deelname en ondersteuning van stichting FERM 

College van burgemeester 
en wethouders 
30 maart 2021

Zaaknummer
294551
 

Portefeuillehouder
Jolanda de Witte

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
m.v.d.sluijs@bar-organisatie.nl
 

 

Geadviseerd besluit
1. De zienswijze op het besluit van de VRR over de deelname en ondersteuning van de publiek 
private stichting FERM voor de komende drie jaar (t/m 2023), met als belangrijkste opmerking in 
overweging te nemen om de mogelijkheden te onderzoeken of FERM een groter aandachtsgebied 
kan krijgen in de toekomst, vast te stellen en te versturen.



2/4

Raadsvoorstel
Inleiding
Op 15 februari jl. heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) ons een brief toegezonden 
waarin de VRR aangeeft dat het Algemeen Bestuur van de VRR op 10 februari jl. heeft ingestemd met 
deelname aan en ondersteuning van de publiek private stichting FERM voor de komende drie jaar (t/m 
2023).

Doel van FERM is het weerbaarder maken van het Rotterdams haven- en industrieelcomplex tegen 
digitale dreigingen en verstoringen. De deelnemende partijen werken samen om de impact van 
digitale verstoringen bij bedrijven in de haven in Rotterdam te beheersen. Door deelname van de VRR 
kan de Algemeen Directeur van de VRR zitting nemen in de Raad van Bestuur. De kern van de 
samenwerking ziet op informatie-uitwisseling, cyberweerbaarheid, training, opleiding en oefeningen.

Beoogd effect
Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente in de gelegenheid wordt gesteld om wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken.

Argumenten
1.1 Het besluit draagt bij aan de ontwikkeling van de VRR om zich, naast klassieke kortdurende 
rampen, ook te focussen op nieuwe langdurige crises.

Op het gebied van digitale weerbaarheid zijn er nog stappen te maken. Digitale verstoring gaat leiden 
tot ongewenste langdurige fysieke effecten in de omgeving. Door deel te nemen als participant kan de 
VRR gebruik maken van producten van FERM (oa. dreigingsinformatie). In deze veiligheidsregio zijn 
niet alleen in het havengebied van Rotterdam bedrijven te vinden die geraakt kunnen worden door 
een cyberaanval. Het lijkt ons logisch als FERM dus een groter aandachtsgebied krijgt.

1.2 Het heeft geen financiële consequenties voor de inwonersbijdrage.

De financiële consequenties zijn al meegenomen in de meerjarenbegroting.

Overleg gevoerd met
Afdeling financiën.

CISO (Chief Information Security Officer).

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
De VRR zal alle ingekomen zienswijze verzamelen, bedenkingen en wensen zullen aan het bestuur 
worden meegegeven.

Financiën
Besluit heeft geen consequenties voor de inwonersbijdrage.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

 

Bijlagen
1. zienswijze FERM.docx  
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2. Bijlage Introductie FERM.pdf  
3. Brief deelname stichting FERM.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
31 mei 2021

Zaaknummer:
294551

Onderwerp:
Deelname en ondersteuning van 
stichting FERM 

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 30 maart 2021,

BESLUIT:

1. De zienswijze op het besluit van de VRR over de deelname en ondersteuning van de publiek 
private stichting FERM voor de komende drie jaar (t/m 2023), met als belangrijkste opmerking in 
overweging te nemen om de mogelijkheden te onderzoeken of FERM een groter aandachtsgebied 
kan krijgen in de toekomst, vast te stellen en te versturen.


