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Overzicht reacties van gemeenten op Regionaal 
Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 
13 juni 2012 

Amout Koper 

Aan de Voorzitter van de gemeenteraad 

In afschrift aan: 
Burgemeester 
Griffiers 
Ambtenaar rampenbestrijding 
Districtscommandant Brandweer 

Geachte Voorzitter van de gemeenteraad, 

Op 25 juni aanstaande staat het Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond ter vaststelling 
geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van de VRR. Daarmee is de consultatieperiode van 
de gemeenteraden tot een einde gekomen. Deze periode liep formeel van 21 maart tot en met 
21 mei. Een aantal van de gemeenten heeft een zienswijze ingediend. 

Door middel van deze brief wil ik u informeren over de verschillende zienswijzen. Verderop in deze 
brief staan vijf globale aandachtspunten die uit alle reacties boven komen drijven. Tevens is in de 
bijlagen een overzicht terug te vinden van de gemeenten en instanties die een reactie gegeven en 
de inhoudelijke kern van deze reacties. 

Voordat ik naar de inhoud ga, wil ik eerst van de gelegenheid gebruik maken u te danken voor 
input die u geleverd heeft op het risicoprofiel van de VRR. Het profiel is de basis van het 
Beleidsplan en is door uw input beter afgestemd op de behoeften van de gemeenten. 

Ik heb zelf de bezoeken als zeer positief ervaren. Het contact met de gemeenteraden ligt mij 
aan het hart. Zoals ik tijdens mijn kennismaking met u aangaf, wil ik u graag blijven ontmoeten. 
Als u daar ook prijs op stelt, is de eerst volgende gelegenheid de consultatie van het 
beleidsplan. Daarover wordt met u contact opgenomen. 

Consultatie als onderdeel van de verbinding met de gemeenten 
Het regionaal risicoprofiel is opgesteld in opdracht van de Veiligheidsdirectie van de VRR. 
Gedurende het hele proces is nadrukkelijk de verbinding gezocht met de gemeenten. In de 
werkgroep, klankbordgroep, expertgroep hebben de coördinerend gemeentesecretaris en drie 
ambtenaren rampenbestrijding deelgenomen. 
Daarnaast zijn alle 19 gemeenten van de VRR tussen 21 maart en 21 mei geconsulteerd. Het 
resultaat van de consultaties is in de bijlagen terug te vinden. 

Zienswijzen: Overzicht 5 aandachtspunten 
De reacties naar aanleiding van de consultatie zijn positief. Over het algemeen zijn vijf 
aandachtpunten boven komen drijven. Hieronder worden die weergegeven. 
Op verzoek van de raadscommissie van de gemeente Rotterdam wordt dit inhoudelijke overzicht 
van de zienswijzen van alle gemeenten met u gedeeld. 

1. Aandachtspunt zienswijzen: Input beleidplan 
Een aantal opmerkingen in de zienswijzen is 'naar aanleiding van' het risicoprofiel en is dus 
input voor het beleidsplan. Een voorbeeld is hiervan is een opmerking in de zienswijze van 
Lansingerland, waarin nadrukkelijk aandacht gevraagd wordt voor controle en handhaving van 
BRZO-inrichtingen en overige risico-objecten. Dit is opgenomen in het beleidsplan. 



Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 

2. Aandachtspunt zienswijzen: In zienswijzen wordt aandacht gevraagd voor bovenregionale 
risico's 
In het Provinciaal Overleg Regionaal Risicoprofiel (PORR) worden de bovenregionale 
risico's op basis van de risicoprofielen van Veiligheidsregio's uitgewerkt conform het 
'Convenant voor Interregionale Samenwerking tussen de Veiligheidsregio's in de provincie 
Zuid-Holland'. In onder andere de zienswijze van gemeente Oostflakkee wordt hiervoor 
aandacht gevraagd. 

3. Aandachtspunt zienswijzen: In zienswijzen wordt aandacht gevraagd voor specifieke 
risico's, op specifieke locaties en extra scenariokeuzes 
Zowel de gemeente Ridderkerk als de gemeente Oostflakkee vraagt in haar zienswijze 
aandacht voor incidenten op respectievelijk het Drie-Rivierenpunt en de Krammer-Volkerak. 
Uitgangpunt van het Regionaal Risicoprofiel (conform de landelijke handreiking) zijn 
generieke niet plaats gebonden risico's. Bijvoorbeeld het scenario 'Aanvaring op Water' 
heeft dus geen specifieke locatie, maar is wel relevant op het water binnen de regio. 
In de zienswijze van Barendrecht, Ridderkerk en Oostflakkee wordt aandacht gevraagd 
voor specifieke aanvullende scenario's. 
Het is niet mogelijk om alle varianten van elk scenario in het Risicoprofiel op te nemen. Het 
is van belang om het verband tussen de scenario's te zien. Een voorbeeld hiervan zijn de 
drie scenario's op het spoor: een treinbotsing (o.b.v. Barendrecht 2009), een lekkage 
toxische stof en een incident met personen op het metrospoor. 

4. Aandachtspunt zienswijzen: Pilot uitwerking specifieke risico's gemeente Barendrecht 
De VRR en de gemeente Barendrecht gaan gezamenlijk als pilot de specifieke scenario's 
voor Barendrecht uitwerken conform het externe veiligheidsbeleid van de VRR en conform 
de methodiek uit het Regionaal Risicoprofiel. Ook zal hier de zienswijze van Barendrecht 
meegenomen worden. 

5. Aandachtspunt zienswijzen: Samenhang Externe Veiligheidsadvisering (EV) en Regionaal 
Risicoprofiel (RRP) 
In de zienswijze van de gemeente Capelle wordt in gegaan op de samenhang tussen de 
externe veiligheidsadvisering van de VRR en haar Regionaal Risicoprofiel. 
Het Regionaal Risicoprofiel is opgesteld met onder andere de input van de externen en 
veiligheidsspecialisten van de VRR. Het RRP vervangt in geen geval het EV-beleid van de 
VRR. Het EV-beleid is veel genuanceerder dan het RRP. Het EV-beleid is bijvoorbeeld wel 
plaatsgebonden. In principe wordt binnen het EV-beleid (net als in het RRP) geadviseerd op 
basis van de zogenaamde 'meest geloofwaardige' scenario's. Bij zeer kwetsbare gebruikers 
zal de advisering plaats vinden op basis van een worstcase scenario. 

Conclusie zienswijzen 
De zienswijzen geven geen aanleiding om het Regionaal Risicoprofiel aan te passen. Wel 
zullen delen van de zienswijzen meegenomen worden in het beleidsplan, andere delen in het 
Provinciaal Overleg Regionaal Risicoprofiel. Naar aanleiding van de zienswijze van de 
gemeente Barendrecht zal een pilot opgestart worden. 

Ik hoop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over het vervolg dat gegeven wordt 
aan uw opmerkingen en zie er naar uit het Beleidsplan in de komende periode aan u toe te 
lichten. 

Met vrtéhdelijke groet, 

nooij 
irecteur 

en Bijl 
1 LijsUTijft reacties op het Regionaal Risicoprofiel (stand van zaken 13 juni) 
2. Inhoudelijk overzicht van de reacties op het Regionaal Risicoprofiel (stand van zaken 13 

juni) 
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Vergadering 
Datum 
Onderwerp 

• Algemeen Bestuur VRR 

: Lijst met reacties op het Regionaal Risicoprofiel 

Afzender Registratiedatum Onderwerp Kenmerk 
VRR 

Veiligheidsregio Hollands-
Midden 17-04-2012 Reactie op risicoprofiel 12INK02739 

Gemeente Goedereede 01-05-2012 Reactie op risicoprofiel 12INK02761 

Waterschap Hollandse Delta 16-05-2012 Reactie op risicoprofiel e-mail 

Hoogheemraadschap van 
Delftland 16-05-2012 Reactie op risicoprofiel e-mail 

Hoogheemraadschap van  
Schieland en de  
Krimpenerwaard 

16-05-2012 Reactie op risicoprofiel e-mail 

Gemeente Oostflakkee 21-05-2012 Reactie op risicoprofiel 12INK02771 

Gemeente Ridderkerk 21-05-2012 Reactie op risicoprofiel 12INK04932 

Gemeente Spijkenisse 21-05-2012 Reactie op risicoprofiel 12INK04930 

Gemeente Lansingerland 21-05-2012 Reactie op risicoprofiel U12.15192 

Gemeente Hellevoetsluis 21-05-2012 Reactie op risicoprofiel 10 12INK04927 

Gemeente Capelle aan den 
IJssel 21-05-2012 Reactie op risicoprofiel 11 12INK02773 

Gemeente Brielle 21-05-2012 Reactie op risicoprofiel 12 12INK02772 

Gemeente Barendrecht 21-05-2012 Reactie op risicoprofiel 13 12INK04928 

Veiligheidsregio Zuid-
Holland-Zuid 21-05-2012 Reactie op risicoprofiel 14 12INK04931 

Gemeente Albrandswaard 22-05-2012 Reactie op risicoprofiel 15 e-mail 

Gemeente Maassluis 29-05-2012 Reactie op risicoprofiel 16 12INK04940 

Gemeente Rotterdam 29-05-2012 Reactie op risicoprofiel 17 12INK04942 

Rijkswaterstaat 29-05-2012 Reactie op risicoprofiel 18 12INK04945 

Veiligheidsregio Haaglanden 01-06-2012 Reactie op risicoprofiel 19 12INK04955 

Gemeente Dirksland 08-06-2012 Reactie op risicoprofiel 20 12INK04953 
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Vergadering 
Datum 
Onderwerp 

: Algemeen Bestuur VRR 

: 25 juni 2012 

: Lijst met reacties op het Regionaal Risicoprofiel 

Gemeente Middelharnis 08-06-2012 Reactie op risicoprofiel 21 12INK04966 

Gemeente Gaardingen 05-06-2012 Reactie op risicoprofiel 22 Concept per 
e-mail 

Gemeente Westvoorne 05/06/2012 Reactie op risicoprofiel 23 Concept per 
e-mail 

Gemeente Bernisse 05/06/2012 Reactie op risicoprofiel 24 e-mail 

Gemeente Krimpen aan den 
IJssel 06/06/2012 Reactie op risicoprofiel 25 e-mail 

Gemeente Schiedam 06/06/2012 Reactie op risicoprofiel 26 e-mail 
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Vergadering 
Datum 
Onderwerp 

Algemeen Bestuur VRR 

25 juni 2012 

Inhoudelijk overzicht reacties op Regionaal Risicoprofiel 

Afzender Zienswijze 
Veiligheidsregio 
Hollands-Midden 

1. "een omschrijving van de risico's, die vanuit de Veiligheidsregio  
Rotterdam-Rijnmond van invloed kunnen zijn op omliggende  
veiligheidsregio's en/of andersom, niet terugvinden.... Ik adviseer u de  
uitwerking van deze stap herkenbaar terug te laten komen in het  
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond." 

Gemeente 
Goedereede 

Raad stemt in met het Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 

Waterschap 
Hollandse Delta 
Hoogheemraadschap 
van Delftland 

Gezamenlijke zienswijze: 
Door de prettige samenwerking bij het tot stand komen van het concept 
hebben we geen inhoudelijke opmerkingen. 

Hoogheemraadschap 
van Schieland en de 
Krimpenerwaard 
Gemeente 
Oostflakkee 

Raad stemt in met het regionale risicoprofiel van de Veiligheidsregio 2013-
2017, en 
2. vraagt aandacht voor risico's met gevaarlijke stoffen op Krammer-

Volkerak, en 
3. vraagt aandacht voor gevolgen / effecten van een incident in de 

aangrenzende Veiligheidsregio of Provincie, en 
4. vraagt specifiek aandacht voor de effecten die een incident met een 

Kerncentrale in Bordssele en/of Doel, en ^ 
Raad wijst op een gezamenlijke brief met VRR aan ministerie van 
Economische zaken over de onderschatting van de gevolgen van de 
scenario's uitval elektriciteit, spraak- en datacommunicatie. 

Gemeente 
Ridderkerk 

De delegatie van raads- en commissieleden vraagt aandacht voor: 
5. scheepvaartverkeer ter hoogte van het Drie Rievierenpunt (Noord-Lek-

Maas), specifiek voor personen vervoer en betrokkenheid meerdere 
veiligheidsregio's, en 

6. voor personen vervoer op spoor, en 
7. voor goederenvervoer in de lucht. 

Gemeente  
Spijkenisse 

Het college van burgemeester en wethouders heeft, ondervoorbehoud van 
de raadscommissie Algemene Zaken van 22 mei 2012, geen bezwaar. 

Gemeente 
Lansingerland 

Gemeente Lansingerland onderschrijft de zwaartepunten en de 
zwaartepunten waar nadruk op gelegd wordt, en 

8. verzoekt prioriteit te geven aan beleidsvorming met betrekking tot de 
uitval of verstoring van elektriciteit en/of ICT, en 

9. vaagt nadrukkelijk aandacht voor de controle en handhaving van 
BRZO-inrichtingen en overige risico-objecten. 

10 Gemeente 
Hellevoetsluis 

Raad stemt in met het Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 
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Vergadering 
Datum 
Onderwerp 

Algemeen Bestuur VRR 

25juni 2012 

Inhoudelijk overzicht reacties op Regionaal Risicoprofiel 

11 Gemeente Capelle 
aan den IJssel 

De Raad besluit tot de volgende vragen 
10. Maatschappelijke Onrust: Hoe is de rolverdeling tussen politie en VRR? 

En wat betekent dit voor het beleidsplan en haar in te zetten 
capaciteit? 

11. Duinbrand: Capelle heeft twee kleine boslocaties. Is daar een kleinere 
kans op brand dan in een duingebied? Is de typering natuurbrand niet 
beter van toepassing? 

12. Worstcase scenario BLVE LPG op spoor ontbreekt: wordt aan dit 
scenario minder prioriteit gegeven dan voorheen? 

13. Welke rol speelt het convenant LPG-vervoer spoor, die regelt dat het 
vervoer in de toekomst gaat afnemen? 

14. Wat is het risico (naar aanleiding van Moerdijk) dat niet-relevante 
scenario's toch relevant blijken in relatie tot kwetsbaarheid van 
interne- en crisiscommunicatie? Of dat relevante scenario's kunnen 
escaleren? 

15. Wat is het risico dat niet-relevante scenario's kunnen escaleren, en  
welke rol kan het vergroten van maatschappelijke veerkracht spelen? 

12 Gemeente Brielle Raad gaat akkoord met het concept Regionaal Risicoprofiel 
13 Gemeente 

Barendrecht 
Raad geeft reactie ondervoorbehoud van definitieve instemming van de 
raad op 4 juni 2012, en: 
16. uit ongerustheid over mogelijk onvoldoende capaciteit op scenario's 

zoals éen tunnelbrand, incidenten met buisleidingen en incidenten 
met LPG-tankwagens, en 

17. vraagt om cumulatie risico's nadrukkelijk te betrekken bij het 
Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan, en 

18. vraagt om domino-effecten mee te nemen. 
Raad heeft unaniem de rijksoverheid en de provinciale overheid 
opgeroepen nadere regels te stellen aan de cumulatie van risico's. 

14 Veiligheidsregio 
Zuid-Holland-Zuid 

Nadere bestudering van dit rapport geeft geen aanleiding tot inhoudelijke 
reactie of zienswijze 

15 Gemeente 
Albrandswaard 

Raad stemt in met het Risico Profiel VRR 

16 Gemeente Maassluis De raad heeft aangegeven geen zienswijzen in te dienen. 
17 Gemeente 

Rotterdam 
Leefbaar Rotterdam (LR) geeft aan vertrouwen te hebben in de 
professionals die zich bezig hebben gehouden met het regionaal 
risicoprofiel. Ook het CDA heeft de indruk dat de risico's verstandig zijn 
geïnventariseerd. 
19. De PvdA vraagt wat de input van de andere gemeenten is geweest en  

waarom sommige risico's wel en andere niet nader zijn uitgewerkt. 
18 Rijkswaterstaat HID geeft namens de minister t.a.v. het scenario 'Vrachtwagenbrand in  

Tunnel': Dit is een algemeen scenario. Bij tunnelveiligheid wordt steeds  
gebruik gemaakt van een specifiek (en dus mogelijk afwijkend) scenario. 

19 Veiligheidsregio 
Haaglanden 

"Gezien de bovenregionale risico's... vertrouw ik erop dat uw aandacht voor 
het partnerschap van aangrenzende regio's en provincies gecontinueerd 
wordt door te blijven investeren en te participeren in het project" 
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Vergadering 
Datum 
Onderwerp 

Algemeen Bestuur VRR 

Inhoudelijk overzicht reacties op Regionaal Risicoprofiel 

20 Gemeente Dirksland De inhoud van het Regionaal Risicoprofiel geeft geen aanleiding tot het 
maken van opmerkingen en/of aanvullingen 

21 Gemeente 
Middelharnis 

Raad heeft het Regionaal Risicoprofiel vastgesteld 

22 Gemeente 
Vlaardingen 

(concept per e-mail) 
De commissieleden keuren het Regionaal Risicoprofiel zonder verdere 
vragen en opmerkingen goed. Ook het College ziet geen aanleiding om 
verdere zienswijze kenbaar te maken. 

23 Gemeente 
Westvoorne 

(Concept per e-mail) 
'Vooruitlopend op de raadsvergadering van 26 juni 2012 geven wij 
een positief advies op het regionaal risicoprofiel' 

24 Gemeente Brielle per e-mail: 
De zienswijze is onderweg. De raad kan instemmen met het concept 
Regionaal Risicoprofiel. * 

25 Gemeente Krimpen 
aan den IJssel 

Per e-mail: 
Van onze kant geen zienswijze. Wij zijn erg tevreden met opgeleverde 
product en Krimpen pst binnen het geschetste profiel' 

26 Gemeente Schiedam Per e-mail: 
De gemeente Scheidam ziet af van het indienen van een zienswijze 
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