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Onderwerp: Beleidsplan VRR 2013-2017 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het beleidsplan 2013-2017 van de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond (VRR) en met de concept-reactie aan het Algemeen Bestuur van de VRR. 
 
 
2. Aanleiding 
Op grond van artikel 14 en 15 Wet Veiligheidregio’s stelt het bestuur van de VRR tenminste 
eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast. Dit beleidsplan moet mede gebaseerd zijn op een 
door het bestuur vastgesteld risicoprofiel. 
 
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de 
deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden eveneens verzoekt hun wensen kenbaar te 
maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.  
 
Omdat het risicoprofiel de basis vormt voor het beleidsplan heeft de wetgever het risicoprofiel 
nadrukkelijk als instrument gepositioneerd om de gemeenteraden directe invloed te geven op het 
beleid van de veiligheidsregio.  
 
Na de consultatierondes binnen de 19 regiogemeenten is het regionaal risicoprofiel op 25 juni jl. 
door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld. Tevens is in deze vergadering het 
beleidsplan VRR 2013-2017 in concept vastgesteld.  
 
Hoewel consultatie voor het beleidsplan geen wettelijke verplichting is, lijkt het de VRR wenselijk 
als de gemeenteraden ook direct invloed kunnen uitoefenen op het beleidsplan – en niet alleen via 
het risicoprofiel. De raden van de regiogemeenten zijn dan ook verzocht hun gevoelens omtrent 
het voorgestelde beleid van de VRR kenbaar te maken.  
 
 
3. Aspecten 
De zienswijzen die door de raden van de regiogemeenten zijn ingediend, hebben geen aanleiding 
gegeven om het regionaal risicoprofiel aan te passen. Uitgangspunt van het regionaal risicoprofiel 
zijn generieke niet plaatsgebonden risico’s. Bijvoorbeeld het scenario Aanvaring op Water heeft 
geen specifieke locatie, maar is wel relevant op het water binnen de regio. Delen van de 
zienswijzen worden wel meegenomen in het Provinciaal Overleg Regionaal Risicoprofiel en in het 
beleidsplan.  
 
Het beleidsplan VRR 2013-2017 beschrijft op hoofdlijnen het beleid van de VRR voor de komende 
vier jaar. Kernbegrippen hierin zijn: hulpverlening 24/7, vakmanschap, klantgericht, transparant, 
investeren aan de voorkant door o.a. het vergroten van de rol en betrokkenheid van burgers bij 
veiligheid, onderdeel zijn van gemeenschap en samenleving, innovatie bij repressie en expertregio.  
 
 



 

 
 
 
De VRR beseft dat haar omgeving sterk aan verandering onderhevig is en dat deze ontwikkelingen 
van grote invloed zijn op de (organisatie van de) veiligheidsregio’s. Ontwikkelingen zoals de 
nieuwe meldkamerorganisatie, de evaluatie wet veiligheidsregio’s, de nationalisering van de politie 
en de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) zijn daarom opgenomen in het 
beleidsplan. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Bij de totstandkoming van het beleidsplan zijn de partners van de veiligheidsregio geconsulteerd 
en gevraagd om input, dit betrof zowel de operationele partners als ook het kernteam ambtenaren 
rampenbestrijding. De operationele partners van de VRR, waaronder de politie, de omliggende 
veiligheidsregio’s en de waterschappen zullen ook formeel gevraagd worden hun mening te geven 
over het beleidsplan.  
 
In de commissievergadering Samen leven van 20 september 2012 zal de directeur VRR een 
toelichting geven op het beleidsplan. Mocht dit leiden tot andere inzichten, dan zal dit in de 
conceptbrief richting de VRR aangepast worden.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Kosten die eventueel uit dit Beleidsplan voortvloeien, zullen op de gebruikelijke wijze aan de 
deelnemende gemeenten worden voorgelegd.  
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