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Aan de Burgemeesters van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Geachte Burgemeester, 

Onlangs is de VRR gestart met het opstellen van haar nieuwe regionale risicoprofiel. Op 19 mei jl. heeft de 
projectleider het plan van aanpak voor het opstellen van het Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 
toegelicht aan de kemgroep gemeente onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris. Op advies 
van dit overlegorgaan stuur ik u deze informatieve brief over het Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-
Rijnmond. 

Het nieuwe risicoprofiel zal, conform de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel, de basis zijn van 
het komende Beleidsplan van de VRR. Naar verwachting zal het eerste concept van het regionaal 
risicoprofiel begin 2012 aan het bestuur aangeboden worden. Daarna zullen in het voorjaar van 2012 alle 
19 gemeenten van de VRR geconsulteerd worden. Na deze consultatieronde zal het profiel ter vaststelling 
aan het Algemeen Bestuur aangeboden worden. 

Huidige risicoprofiel 
Het huidige risicoprofiel van de VRR is de basis van het Beleidsplan 2008-2012. Met dit risicoprofiel 
voldoet de VRR aan de verplichting uit de Wet op de veiligheidsregio om voor 1 juli 2011 te beschikken 
over een risicoprofiel als basis van het Beleids- en Crisisplan. Op het moment dat het huidige risicoprofiel 
van de VRR vastgesteld werd, was er geen landelijke handreiking voorhanden en is het risicoprofiel op 
basis van bestaande methodieken (o.a. Maatramp) en gegevens opgesteld. 

Wat is het nieuwe Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond? 
Het risicoprofiel is een beschrijving van de relevante risico's van Rotterdam-Rijnmond op basis van de 
landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel. Deze risico's worden concreet beschreven door middel van 
een aantal (rond de 30) relevante scenario's. Deze verzameling scenario's zal door experts opgesteld 
worden en vervolgens op impact en waarschijnlijkheid worden beoordeeld, zodat de scenario's onderling 
vergeleken kunnen worden. Dit leidt tot een risicodiagram waarin alle relevante scenario's met elkaar 
vergeleken worden. 
Ter duiding van het risicodiagram zal door dezelfde experts een globale capaciteitenanalyse en een 
beperkte risico-reductie-analyse gedaan worden zodat het bestuur naast inzicht in de risico's binnen de 
VRR ook inzicht in de capaciteiten krijgt (meer dan hulpverlening alleen). 
Het risicoprofiel geeft dus antwoord op drie hoofdvragen: 

1) Welke soorten rampen en crises kunnen zich binnen de VRR voordoen? 
2) Hoe erg is dat wat ons kan overkomen (impact en waarschijnlijkheid)? 
3) Wat kunnen we er op hoofdlijnen tegenover zetten (capaciteit, handelingsperspectief en 

risicoreductie)? 

Wet veiligheidsregio's (WVR) en Handreiking Regionaal Risicoprofiel 
In artikel 15 van de Wet veiligheidsregio's staat de inhoud van het risicoprofiel beschreven. Op basis van 
deze wettekst wordt in de Handreiking Regionaal Risicoprofiel de volgende definitie gehanteerd: "een 
inventarisatie en analyse van de risico's (waarschijnlijkheid en impact) van branden, rampen en crises 
waarop het beleid van de veiligheidsregio wordt gebaseerd' 
Zowel het risicoprofiel als het beleidplan dienen één keer in de vier jaar door het bestuur te worden 
vastgesteld. 

Voor routebeschrijving zie: www, woridportcenter. nl / bij bezoek aan het WPC dient u zich te legitimeren. 
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Doelstelling Regionaal Risicoprofiel 
Het risicoprofiel is bedoeld om het (strategisch) beleid van de veiligheidsregio's te relateren aan de 
daadwerkelijke aanwezige risico's. Het doel van het risicoprofiel is: 
1) het bestuur van de veiligheidsregio in staat stellen afgewogen keuzes te maken over het voorkomen 

en beperken van risico's; 
2) het bestuur van de veiligheidsregio in staat stellen afgewogen keuzes te maken over de operationele 

prestaties van de crisisbeheersingsorganisatie ten opzichte van de risico's; 
3) de basis voor risicocommunicatie naar de burger (provinciale risicokaarten) over de specifieke risico's 

en handelingsperspectieven om de zelfredzaamheid van de burgers te vergroten. 
Het bestuur van de veiligheidsregio zal deze afgewogen keuzes van het risicoprofiel laten opnemen in het 
beleidsplan en crisisplan van de veiligheidsregio. Daarmee is het risicoprofiel de basis van het beleids- en 
crisisplan. Met het opstellen van het volgende beleidsplan wordt deze zomer gestart. Het project 
risicoprofiel en het project beleidsplan zullen elkaar deels overlappen. 

Eindproduct: Wat Is er af als het af is? 
1) Risicodiaqram van de relevante scenario's van Rotterdam-Rijnmond: dit is een diagram waarin een 

aantal relevante scenario's (+/-30) geduid is o.b.v. impact en waarschijnlijkheid. Deze praktische 
scenario's samen beschrijven het risico van de VRR. 
Het maatgevend scenario is op basis van het MGS: Meest Geloofwaardig Scenario (of MCA: 
Maximum Credible Accident). Dit is een scenario dat het dagelijks werk van de hulpdiensten overstijgt, 
bestuurlijke bemoeienis vraagt (bijvoorbeeld vanaf GRIP 3), en kleiner is dan het worst case scenario 
(WCS). 
Beschikbare capaciteiten: Wat kan de VRR en haar partners tegenover de risico's zetten? Op 
hoofdlijnen de beschikbare versus benodigde capaciteiten van de vaste diensten, vaste partners en 
overige partners van de VRR. 
Risicoreductie: Welke reductlerichting is denkbaar voor grootste risico scenario's. 
Risicovertalinq naarde gemeenten: dit is een tabel waarin per gemeente aangegeven wordt welke 
scenario's van toepassing zijn. 
Prioritaire scenario's: die scenario's die in de toekomst nauwgezet uitgewerkt kunnen worden. 

2) 

3) 
4) 

Verbinding met de Gemeenten van de VRR 
Het regionaal risrisicoprofiel is een profiel dat door de specialisten - op basis van expert judgement - van 
de VRR en haar partners opgesteld wordt met als doel het Algemeen Bestuur van de VRR in staat te 
stellen afgewogen keuzes te maken. Het is zeer belangrijk dat de gemeenten al in een vroeg stadium bij 
de planvorming betrokken worden. Dit wordt om te beginnen gerealiseerd doordat de veiligheidsdirectie 
het plan van aanpak heeft vastgesteld. De veiligheidsdirectie zal periodiek terugkoppeling ontvangen en 
praktische deelbesluiten nemen. Daamaast wordt binnen de projectstructuur gebruik gemaakt van een 
klankbordgroep waarin de coördinerend gemeentesecretaris zitting heeft. Ook zal de projectleider 
periodiek kerngroep gemeente onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris op de hoogte 
houden. En als laatste neemt een ambtenaar rampenbestrijding van Rotterdam deel aan de werkgroep 
regionaal risicoprofiel. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact (laten) opnemen met de 
projectleider van de VRR Amout Koper, bereikbaar 010-4468947 of per e-mail: 
a.koper@veiligheidsregio-rr.nl 

Met vrien 

Jolanda Tpijsela 
DirecteunRisico- e\i C 

Cc: - Griffier van de Raad 
- Ambtenaar Rampenbestrijding 
- Districtcommandanten van de Brandweer 

- 2 -

mailto:a.koper@veiligheidsregio-rr.nl

