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Onderwerp 
Regionaal Risicoprofiel 2017-2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
 
Geadviseerde beslissing raad 

Bijgevoegde zienswijze met nummer 1122031 vast te stellen. De inhoud van de zienswijze 
betreft het aanpassen van tabel 4.2, waardoor Albrandswaard ook is opgenomen voor wat 
betreft grote verkeersongevallen op de snelweg 
 

Inleiding 
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Deze wet heeft als primair 
doel de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland te verbeteren en te versterken. In 
artikel 15 van die wet is de verplichting opgenomen om een regionaal risicoprofiel op te stellen. 
Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio 
aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende veiligheidsregio's. De risico-
inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten 
incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. 
Op basis van dit profiel wordt in kaart gebracht welke capaciteiten benodigd en aanwezig zijn om deze 
risico's het hoofd te bieden. 
 
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 (niet allemaal hebben ze betrekking op de 
gemeente Albrandswaard). 
In de huidige 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. 
 
Beoogd effect 
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en dus de gemeente Albrandswaard bereidt zich met dit plan 
in preventieve zin voor op de mogelijke incidenten. 
 
Argumenten 
1.1 geen aanvullende scenario’s 
September 2015 zijn de leden van het Algemeen Bestuur bevraagd of naast de benoemde risico’s in 
het Regionaal Risicoprofiel nog andere specifieke risico’s voor onze gemeente van belang zijn.  
Op deze vraag zijn toen geen aanvullende risico’s aangedragen door de gemeente Albrandswaard.  
 
1.2 Regionale samenwerking is op gebied van veiligheid van groot belang. 
Voor een kleinere gemeente als Albrandswaard is de regio op het gebied van externe veiligheid van 
groot belang. Bij de veiligheidsregio zit veel kennis en expertise waar wij als gemeente dankbaar 
gebruik van (kunnen) maken. Ook in het kader van de ramp- en incidentbestrijding hebben wij de 
veiligheidsregio hard nodig; vanwege hun capaciteit, kennis en materiaal. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na consultatie in onze, maar ook in de andere, 15 gemeenteraden uit de regio worden de zienswijzen 
behandeld in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Waarna het stuk ter besluitvorming komt 
in zowel het Algemeen als Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.  
 



Communicatie/participatie na besluitvorming 
Communicatie omtrent dit plan geschiedt door de veiligheidsregio zelf. Dit plan is terug te vinden op 
hun website.  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  

- Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  (1122033) 
- Zienswijze (1122031) 
- Aangepast tabel 4.2. vanuit het Regionaal Risicoprofiel (1130796) 

 
 
Poortugaal, 16 augustus 2016 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


