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Behandeld door G. van Strien 

Aan de gemeenteraden in de regio 
Rotterdam-Rijnmond 

Geachte heer, mevrouw, 

Aansluitend op een eerdere brief van 28 april jl. van het Dagelijks Bestuur van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond betreffende de effecten op het veiligheidsniveau bij een 
eventuele verdergaande bezuiniging, heeft het bestuur diverse signalen ontvangen om deze 
effecten concreter te benoemen. Deze brief heeft het oogmerk meer helderheid in deze te 
verschaffen. 

Het Algemeen Bestuur van de VRR heeft tijdens de bestuursconferentie in 2010 een aantal 
scenario's behandeld om bezuinigingen bij de VRR mogelijk te maken. Hierop heeft de directie 
van de VRR, van het bestuur, de opdracht gekregen om een nadere uitwerking van deze 
scenario's uit te voeren, inclusief de garantie van de directie over de waarborging van een 
minimale basiszorg en operationele sterkte in geval van incidenten. Door het bestuur is in 2010 
duidelijk gekozen om het huidige veiligheidsniveau te blijven garanderen. 

Deze garantie zal met veel moeite worden gerealiseerd omdat onvoorziene tegenvallers voor de 
huidige bezuinigingsopdracht het bestuur al nopen om aanvullende maatregelen te treffen die 
het huidige veiligheidsniveau niet mogen aantasten. 
Het beeld dat er daarnaast nog mogelijkheden zijn tot bezuinigingen zonder het 
veiligheidsniveau aan te tasten, is niet realistisch. 

Een eventuele verdergaande bezuiniging zal dan ook onherroepelijk leiden tot maatregelen met 
negatieve effecten zoals het sluiten van posten. 

Deze maatregelen hebben direct gevolg voor de primaire brandweerzorg. Het betreft hierbij: 

Direct stoppen met duiken in de gehele regio. Het bestuur heeft eerder aangegeven 
belang te hechten aan een duikfaciliteit in deze regio waarmee spoedeisend kan 
worden opgetreden. Wanneer wordt afgezien van de eis spoedeisend, dan kunnen ook 
andere instanties in de regio duikactiviteiten uitvoeren die dan uitsluitend gericht zijn op 
bergen van slachtoffers. 
Het sluiten van brandweerposten die geen grote bijdrage leveren, op basis van het 
vigerende risico en het historisch aantal uitrukken, aan de totale veiligheid. Dit is 
voornamelijk een aantal (ca. 10) vrijwillige brandweerposten. In grote delen van de 
regio zullen dan echter de normtijden zoals deze genoemd zijn in de Wet 
veiligheidsregio's niet meer worden gehaaid. 

mailto:g.vanstrien@veiligheidsregio-rr.nl


Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 

Stoppen met het initiatief om de brandveiligheid aan de voorkant te versterken door het 
proces Veiligheid Voorop. Het investeren op het terugdringen van het aantal branden 
zal dan stoppen. 
Geen verdere ontwikkeling binnen de veiligheidsregio. Momenteel is een aantal 
voertuigen uitgerust met een mobiele data terminal waardoor alle nodige info voor een 
incidentbestrijding of voor het verlenen van acute zorg beschikbaar is. Deze systemen 
worden dan niet verder uitgerold in de regio waardoor een groot aantal operationele 
eenheden beperkt wordt in de informatievoorziening. Dit heeft ook grote consequenties 
voor de geplande invoering van de digitale rampbestrijdingsplannen voor vooral de 
BRZO-bedrijven. Hierdoor wordt het risico verhoogd dat essentiële informatie op 
cruciale momenten niet of niet snel genoeg beschikbaar is. 

- Het verlagen van het aantal brandpreventieve controles. 
Gedwongen ontslagen overtollig (vrijwillig) personeel. 
Het stoppen van de ondersteuning van de gemeenten ten aanzien van de ontwikkeling 
van de oranje kolom. 

Samengevat moet ik concluderen dat bij een verdergaande bezuiniging de basisbrandweerzorg 
in de regio in de knel kan komen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zal ook niet meer 
fungeren als toonaangevende regio, omdat er geen ruimte is voor ontwikkeling op het vlak van 
de veiligheid. 

Tenslotte wil ik benadrukken dat er voortdurend onderzocht wordt of er nog winst gehaald kan 
worden door nog efficiënter te werken. De rek is op dit punt geheel uit de organisatie en strookt 
dan ook niet met de beelden die hier en daar nog opdoemen over de VRR. De locatie van het 
WPC in Rotterdam wordt hierbij vaak genoemd. Los van het feit dat er slechts vijf verdiepingen 
van dit gebouw door de VRR worden gehuurd, waarvan twee voor de Gemeenschappelijke 
Meldkamer en de operationele crisisruimten, wordt maximaal onderhandeld om de huurkosten 
beperkt te houden. Daarbij komt het gegeven dat wij hierbij gehouden zijn aan een huurcontract 
waardoor er op de korte termijn geen effecten zijn te realiseren. De locatie is wel onderdeel van 
een te ontwikkelen strategisch huisvestingsplan waarbij een visie wordt ontwikkeld op de 
huisvesting voor de midden en lange termijn. 

Met vriendelijke groet,. 

J.M. van Strien / ing. A. Aboutaleb 
^secretaris / voorzitter 
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