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Geachte leden van het Algemeen Bestuur VRR, geachte raadsleden, 
 
 
Eind februari 2020 kregen we in Nederland voor het eerst te maken met een COVID-19-
besmetting. Kort daarop werd Nederland onderdeel van een ongekende wereldwijde crisis. Met 
de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) op 1 december 2020 is  
de coronacrisis nog niet ten einde. Wel is een einde gekomen aan de periode waarin de 
voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor deze crisis bevoegdheden 
had op het gebied van toezicht, handhaving, openbare orde en veiligheid. Sinds 1 december 
werken we nog steeds met de GRIP-4-structuur, maar de bij GRIP-4 behorende bevoegdheden 
van de voorzitter zijn op grond van de Twm (artikel 58d lid 3 Twm) terug naar de 
burgemeesters. Alleen in het kader van de infectieziektebestrijding volgens de Wet publieke 
gezondheid (Wpg) behoudt de voorzitter van de veiligheidsregio bevoegdheden voor de gehele 
regio.  
 
In mei en november bent u tussentijds geïnformeerd over het verloop van de crisis en de tot dan 
toe genomen besluiten door middel van het First en Second Impression Report. Deze rapporten 
zijn gepubliceerd op de website van de VRR, en zijn gemakshalve ook bij deze brief gevoegd. 
Op grond van de Twm is de voorzitter van de veiligheidsregio daarnaast gehouden om na 
inwerkingtreding van de Twm verslag uit te brengen over de GRIP-4-periode in Rotterdam-
Rijnmond van 13 maart tot 1 december 2020.  
 
Middels dit schrijven bied ik u het Third Impression Report aan. Het First, Second en Third 
Impression Report vormen gezamenlijk de genoemde schriftelijke verantwoording van de 
voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voor de coronacrisisbestrijding in de 
periode 13 maart 2020 tot 1 december 2020. Op grond van artikel 40 uit de Wet 
veiligheidsregio’s (Wvr) bevatten deze rapporten verslag van het verloop van de gebeurtenissen 
en de besluiten die zijn genomen tijdens de GRIP-4-periode, waarin de voorzitter specifieke 
bevoegdheden had (beschreven in artikel 39 Wvr). Deze documenten bevatten geen evaluatie, 
maar een feitelijke beschrijving van de crisisorganisatie en het besluitvormingsproces. 
 
Naar aanleiding van dit verslag kunt u eventuele schriftelijke vragen stellen via directie-
secretariaat@vr-rr.nl. Daarnaast is de voorzitter voornemens om in 2021, als de situatie dit 
weer toelaat, bijeenkomsten te organiseren om mondeling met u te spreken over deze 
crisisbestrijding.  
 
Met de inwerkingtreding van de Twm gaan we een nieuwe fase in, waarin u via de 
gemeenteraad weer aan zet zult zijn bij het controleren van het lokale bestuur en waarin de 
Tweede Kamer vooraf de voorgenomen landelijke maatregelen zal toetsen. Aanvullend daaraan 
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blijven de voorzitter en ik – samen met mijn collega-burgemeesters – ons inzetten voor de 
bestrijding van het coronavirus. 
 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik wens u veel succes in de 
komende periode, en blijf gezond.  
 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, 
 
 

 
C.H.J. Lamers 
Plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 


