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Onderwerp 
Regionaal Risicoprofiel 2017-2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). 
 
Geadviseerde beslissing college 

1. Bijgevoegde  concept zienswijze vast te stellen en voor advies voor te leggen aan de 
raadscommissie Samen Leven van 10 november 2016. 

2. De burgemeester te mandateren om, na advies van de commissie, wijzigingen in de 
zienswijze aan te brengen en deze te versturen naar de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond. 
 

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.  
Artikel 14 (lid 1) van de Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio 
tenminste eenmaal in de 4 jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan is mede gebaseerd op een 
door het bestuur vastgesteld Regionaal Risicoprofiel (Wvr artikel 15, lid 1). 
Het 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 Ridderkerk? 
In het Regionaal Risicoprofiel zijn alle risico's voor het verzorgingsgebied van de VRR in kaart 
gebracht. In het profiel zijn hiervoor 29 scenariobeschrijvingen opgenomen. Alle scenario’s vormen 
de basis voor het  Regionaal Risicoprofiel maar behoeven niet allemaal dezelfde aandacht. Zij zijn niet 
allemaal relevant voor (het beleid van) de gemeente Ridderkerk. In de huidige beleidsvisie externe 
veiligheid is bovendien aangegeven welke externe veiligheidsrisico's in de gemeente Ridderkerk 
aanwezig zijn en hoe met deze en toekomstige risico's wordt omgegaan. 
 

Beoogd effect 
Het voeren van strategisch beleid door de VRR en de gemeente Ridderkerk om de aanwezige risico’s 
te voorkomen c.q. te beperken en om de crisisbeheersingsorganisatie preventief op specifieke 
risico’s voor te bereiden en deze beter te kunnen beheersen.  
 
Relatie met beleidskaders 



Externe Veiligheidsvisie Ridderkerk 2011. 
 

Argumenten 
1.1. Wettelijke verplichting 
Artikel 14 (lid 1) van de Wet veiligheidsregio schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio 
tenminste eenmaal in de 4 jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan is mede gebaseerd op een 
Regionaal Risicoprofiel (Wvr artikel 15, lid 1) welke is opgesteld door een multidisciplinaire 
werkgroep in opdracht van de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 
 
1.2 Regionale samenwerking is op gebied van veiligheid van groot belang. 
Voor een gemeente als Ridderkerk is de regio op het gebied van externe veiligheid van groot belang. 
De Veiligheidsregio Rijnmond-Rotterdam beschikt over veel kennis en expertise. Met het oog op de 
capaciteit, kennis en materiaal is regionaal (waaronder de gemeente Ridderkerk) een 
gemeenschappelijke regeling aangegaan met de VRR. In de regeling is vastgelegd dat de VRR zorg 
draagt voor diverse gemeentelijke taken. Een van deze taken bestaat o.a. uit het regionaal 
coördineren van de voorbereiding van de gemeentelijke processen op het gebied van de 
rampenbestrijding en de crisisbeheersing. 
 
1.3 Geen aanvullende scenario’s 
Medio september 2015 zijn de leden van het Algemeen Bestuur bevraagd of naast de benoemde 
risico’s in het toen geldende Regionaal Risicoprofiel nog andere specifieke risico’s voor onze 
gemeente van belang zijn.  
Op deze vraag zijn geen aanvullende risico’s aangedragen door de gemeente Ridderkerk. 
 

Overleg gevoerd met 
Burgemeester 
Senior adviseur Openbare Orde & Veiligheid 
Beleidsadviseur Milieu 
 

Kanttekeningen 
N.v.t 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De consultatie van het concept Regionaal Risicoprofiel loopt tot en met 13 november 2016. Na 
consultatie van de regiogemeenten worden eventuele zienswijzen behandeld in het Algemeen 
Bestuur van de Veiligheidsregio. Hierna wordt het Regionaal Risicoprofiel vastgesteld in zowel het 
Algemeen als Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.  
 
Evaluatie/monitoring 
N.v.t. 
 
Financiën  
N.v.t. 
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Duurzaamheid 
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Communicatie omtrent het Regionaal Risicoprofiel wordt opgepakt door de VRR zelf.  



Na vaststelling is het definitief Regionaal Risicoprofiel 2017-2020 Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond te downloaden via www.vr-rr.nl/risicoprofiel. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  

- Regionaal Risicoprofiel 2017-2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  (1125935). 
- Zienswijze op het Regionaal Risicoprofiel 2017-2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

(1125944). 
 

http://www.vr-rr.nl/risicoprofiel

