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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma A Veiligheid en 
openbare orde 

BBVnummer: 
113210 

Raadsvoorstel: 
113213 

Portefeuillehouder: 
Harald Bergmann 

     
     
     
 
Onderwerp 
Regionaal Risicoprofiel VRR 
 
Geadviseerde beslissing: 
In te stemmen met het Risico Profiel VRR 
 
 
Samenvatting: 
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) in werking getreden. Deze wet heeft als doel de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland te verbeteren en te versterken. In de wet is 
opgenomen dat er eens per vier jaar een Regionaal Risicoprofiel opgesteld wordt, wat input levert 
voor het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond (VRR). 
 
Omdat het Risicoprofiel is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep en naar het oordeel van het 
college alomvattend is, ziet ons college geen aanleiding om hierop inhoudelijk te reageren. 
Afhankelijk van de uitkomsten van consultatieronde over het regionaal risicoprofiel in de carrousel van 
16 april kan uw raad gebruik maken van de mogelijkheid om dit risicoprofiel van een gemeentelijke 
reactie te voorzien.   
 
 
Verdere procedure: 
Op 25 juni 2012 wordt het Regionaal Risicoprofiel door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Dit wordt 
gedaan na consultatie van gemeenteraden. In Albrandswaard wordt hier op 16 april in 
carrouselverband over gesproken. De algemeen directeur VRR, de heer A. Littooij, zal het Regionaal 
Risicoprofiel toelichten. De raadsvergadering is op 14 mei 2012 gepland. 
 
 
Toelichting: 
 
Wat is een risicoprofiel? 
De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten 
incidenten die zich daarvoor kunnen voordoen. In de risicoanalyse wordt de geïnventariseerde 
gegevens nader beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd en gerelateerd aan de beschikbare 
repressieve capaciteiten van de VRR. Dit heeft zich praktisch vertaald voor de VRR in 29 scenario's. 
Op basis hiervan kan het Algemeen Bestuur van de VRR strategische beleidskeuzes maken, deze 
wordt gebruikt als input voor het nieuwe beleidsplan.  
 
 
Waarom een risicoprofiel?  
Een complexe samenleving als de Nederlandse moet adequaat kunnen inspringen op vele soorten 
veiligheidsrisico's. Met een risicoprofiel wordt het beleid van de veiligheidsregio gekoppeld aan de 
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daadwerkelijke aanwezige risico's. Het Regionaal Risicoprofiel is daarmee de basis voor het beleid- 
en crisisplan van de VRR. Concreet zijn de doelen van dit profiel: 
 

§ zicht krijgen in de aanwezige risico's 
§ het bestuur van de veiligheidsregio in staat te stellen afgewogen keuzes te maken over het 

voorkomen en beperken van deze risico's 
§ het bestuur van de veiligheidsregio in staat te stellen afgewogen keuzes te maken over de 

operationele prestaties van de crisisbeheersingsorganisatie ten opzichte van de risico's. 
§ de basis te vormen voor de crisiscommunicatie naar de burger over de specifieke risico's en 

de handelingsperspectieven om de zelfredzaamheid van de burgers te vergroten.  
 
 

Hoe wordt het risicoprofiel vastgesteld?  
Op basis van de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel heeft een multidisciplinaire werkgroep 
(met vertegenwoordigers van hulpverleningdiensten, havenbedrijf, waterschappen en nutsbedrijven) 
de risico's geanalyseerd. Het risico van de VRR is complex, divers en dynamisch. Dit is terug te 
vinden in de 29 scenariobeschrijvingen, die tezamen het risico van de VRR vormen. De scenario's 
hebben niet alleen betrekking op traditionele rampen maar ook moderne crisissen zoals: 
elektriciteitsuitval, uitval van ICT/Telecom.   
 
Wat staat in het risicoprofiel? 
Het risicoprofiel bestaat uit verschillende zwaartepunten. De scenario's die als zwaartepunten gelden, 
hebben vooral te maken met: overstroming, grieppandemie, terrorisme, metrobrand/tunnelbrand, 
neerstorten personeelsvliegtuigen, storm en de scenario's met gevaarlijke stoffen. Deze 
zwaartepunten vragen niet om nieuw beleid, maar om continuïteit van het huidige beleid.   
 
Uit de analyse zijn ook zwaartepunten naar voren gekomen die nu nog onderbelicht zijn gebleven. Dit 
zijn de scenario's: elektriciteitsuitval, uitval van ICT/Telecom, maatschappelijke ontrust en 
duinbranden. De bovengenoemde scenario's krijgen aandacht in de komende beleidsplan, wat naar 
verwachting in het vierde kwartaal van 2012 wordt vastgesteld.  
 
Een nieuw aandachtspunt bij het op te stellen beleidsplan is het vergroten van de maatschappelijke 
veerkracht, dit draagt bij tot het vergroten van de veiligheid(gevoelens) bij burgers en bedrijven. Bij 
maatschappelijke veerkracht valt te denken aan het ontwikkelen of beïnvloeden van: 

1. menselijk gedrag/handelen dat leidt tot calamiteiten 
2. burgers en bedrijven voorafgaand aan calamiteiten  
3. het handelingsperspectief van burgers en bedrijven ten tijde vaan calamiteiten 

Voorbeelden van relevante projecten zijn: Veiligheid Voorop, Brandveilig Leven en risico- en 
crisiscommunicatie.    
 
Wat is de rol van de gemeente Albrandswaard hierbij? 
In de bijgevoegde brief van 19 maart is uw raad geïnformeerd over de consultatie Regionaal 
Risicoprofiel. In de carrousel van 16 april krijgt u een toelichting op dit profiel. Vervolgens wordt uw 
raad in de gelegenheid gesteld een reactie op het Regionaal Risicoprofiel te geven. Deze eventuele 
schriftelijke reactie wordt ambtelijk voorbereid en ter besluitvorming voor gelegd in de 
raadsvergadering van 14 mei aanstaande. Op basis van de uitkomsten neemt het Algemeen Bestuur 
van VRR op 25 juni een besluit over het risicoprofiel. Deze wordt als input gebruikt voor het in het 
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vierde kwartaal vast te stellen beleidsplan.  
 
Wat betekent het Regionaal Risicoprofiel voor Albrandswaard? 
In het risicoprofiel zijn alle risico's voor het verzorgingsgebied van de VRR in kaart gebracht. In het 
profiel zijn hiervoor 29 scenariobeschrijvingen opgenomen. 
In de recent door uw raad vastgestelde beleidsvisie externe veiligheid is bovendien aangegeven welke 
externe veiligheidsrisico's in de gemeente Albrandswaard aanwezig zijn en hoe met deze en 
toekomstige risico's wordt omgegaan. 
De gemeente Albrandswaard bereidt zich hiermee in preventieve zin voor op de mogelijke incidenten. 
 
 
Bijlagen: 

  112565: Aanbiedingsbrief consultatie Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond  
 

 
Poortugaal,  
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,         De burgemeester, 

 

 

      
Hans Cats         Mr. Harald M. Bergmann 
 


