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Geacht college,
Het Algemeen Bestuur heeft op 22 september jl. het concept Regionaal Risicoprofiel (RRP)
behandeld en besloten het profiel, zoals wettelijk voorgeschreven, voor de zienswijzeprocedure
voor te leggen aan uw gemeente.
Van de 15 gemeenten hebben wij 9 reacties officieel ontvangen en van 4 gemeenten hebben
wij een conceptreactie ontvangen. In de zienswijze brieven is een aantal vragen, opmerkingen
en aandachtspunten opgenomen. In deze brief zal op hoofdlijnen worden ingegaan op de
zienswijzen en onze reactie hierop.
Naast de zienswijze op het Regionaal Risicoprofiel, hebben 6 gemeenten van de gelegenheid
gebruik gemaakt om input te geven op het beleidsplan. Deze input zal bij de totstandkoming
van het beleidsplan expliciet terugkomen.
De ontvangen zienswijzen op het RRP zijn samen te vatten in drie punten. De meeste aandacht
gaat uit naar inzicht van de relevant geachte risico’s per gemeente. Een tweede punt betreft de
rolverdeling tussen de veiligheidsregio en gemeenten. Ten derde is aandacht gevraagd voor het
heroverwegen van de ingeschatte risicocategorie cyberincidenten.
Hieronder treft u onze reactie per punt in algemene zin aan:
Risico’s per gemeente
Het risicoprofiel is geschreven met een regionaal perspectief, ten behoeve van regionale
beleidsvorming op (de aanpak van) rampen en crises. Derhalve is het inzicht regionaal en niet
per gemeente.
Rolverdeling
Doel van het regionaal risicoprofiel is om regionaal inzicht te verkrijgen in wat de regio bedreigt
en wat de impact is wanneer die incidenten zich voordoen. Vervolgens wordt bij het opstellen
van het beleidsplan gekeken naar de eventuele rolverdeling tussen de veiligheidsregio en de
gemeenten (crisisplan) en andere partijen om deze incidenten te voorkomen en te bestrijden
wanneer zij zich voordoen.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Cyberincidenten
De gehanteerde impactcriteria behelzen behalve de financiële en sociaal-maatschappelijke
impact van crises, onder andere ook de aantasting van de integriteit van een gebied, het aantal
doden, gewonden en/of de aantasting van cultureel erfgoed. Op deze criteria is de
risicocategorie ‘cyber incidenten’ laag tot zeer laag ingeschat, wat verklaart dat de ingeschatte
impact gemiddeld genomen relatief laag is.
Met deze brief verwacht het Dagelijks Bestuur aan de reacties en zienswijzen van de
gemeenten tegemoet te zijn gekomen en wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld om het
regionaal risicoprofiel op 8 december 2021 ongewijzigd vast te stellen.
Hoogachtend,

Ing. A. Aboutaleb
Voorzitter VRR

Bijlagen:
1.
Overzicht van zienswijzen per gemeente en reactie

-2-

