
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Jaaroverzicht 2018 

26,2
MILJOEN

Het Rijk 

4,5
MILJOEN

Overige inkomsten

INKOMSTEN

Voor risico +
crisisbeheersing

Totale
uitgaven

140,6
MILJOEN

29,0
MILJOEN

Voor
meldkamer

13,1
MILJOEN

Voor
brandweerzorg

94,9
MILJOEN

3,6
MILJOEN

Voor ambulancezorg
(incl. GHOR)

82,6
MILJOEN

Gemeentelijke 
bijdrage

UITGAVEN

Het uitgebreide jaarverslag vindt u op www.vr-rr.nl 

brandweerlieden

ambulancemedewerkers

medewerkers Risico- en 
Crisisbeheersing incl. GHOR

medewerkers meldkamer en 
ambulance/brandweer

medewerkers ondersteunende afdelingen

directeuren

1394

232

154

76

196

3

ONZE MENSEN ONZE REGIO

15 gemeenten

ONZE VOERTUIGEN

54 106
operationele 

ambulancevoertuigen 
(VRR) 

operationele 
brandweervoertuigen

25,8
MILJOEN

Coöperatie (AZRR) Totale
inkomsten

139,2
MILJOEN

inwoners

Lansingerland

Rotterdam

Capelle a/d IJssel

Krimpen a/d IJssel

Ridderkerk

Barendrecht

Albrandswaard

Schiedam

Vlaardingen

Maassluis

Hellevoetsluis

BrielleWestvoorne

Goeree-Overflakkee

Nissewaard

inzetten met hoogste prioriteit

77.951

We zijn er altijd!

1.2 miljoen 

863 km2

HOVD

AGS

Waar staan wij voor? 

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat 
voor ‘samen sterk’ in hulp- en zorgverlening en in risico- 
en crisisbeheersing. De VRR doet dit door een 
gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers 
en bedrijfsleven. Door die inzet kan leed en schade bij 
incidenten worden voorkomen of beperkt. 

Samenwerken aan veiligheid

Voorzitter VRR en
burgemeester Rotterdam
Ahmed Aboutaleb

Algemeen directeur
Arjen Littooij

Wij zijn een gezaghebbend kennis- en 
expertisecentrum op het gebied van veiligheid en 
een betrouwbare zorg- en hulpverlenings- 
organisatie. Wij brengen kennis, ervaring, burgers, 
bedrijven en organisaties bij elkaar om daarmee op 
effectieve en efficiënte wijze de veiligheid te 
bevorderen. 

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is 
een doelmatige, transparante en open organisatie. 
Medewerkers van de VRR geven en nemen 
verantwoordelijkheid. Zij zijn deskundige 
professionals, die hun werk doen met passie en 
bevlogenheid in een uitdragende omgeving. 

Zij zijn daarbij voortdurend scherp op 
maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de 
vertaling daarvan naar veiligheid. 

Wie zijn wij?
De komende jaren geven we aan deze missie en 
visie invulling door te werken vanuit  zeven 
succesbepalende factoren. De Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond is: 

Wat beloven wij? 

een betrouwbare hulp- en 
zorgverleningsorganisatie;

HET kennis- en expertisecentrum op het 
gebied van veiligheid en zorg (met name 
Industriële Veiligheid, scheepsbrand-
bestrijding en brandpreventie);

deskundig met bevlogen professionals;

een organisatie, waar medewerkers 
verantwoordelijkheid geven en nemen;

HET platform is, om veiligheid op een hoger 
niveau te brengen;

doelmatig open en transparant;

anticipeert en acteert scherp op 
maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en 
regelgeving;

innovatief op het gebied van veiligheid is. 

spoedrittenA1

50.104

Rotterdam-Rijnmond heeft het 
hoogste risicoprofiel van Neder-

land: 15 gemeenten waar wonen, 
werken en recreëren dicht bij 
elkaar plaatsvindt. Effectieve 

aandacht voor veiligheid is een 
noodzaak. Samen met de 

regiogemeenten en partners 
zorgt de VRR voor die veiligheid.

De VRR is een operationeel 
bedrijf dat garant staat voor 
een robuuste veiligheid op 

straat. Samen met onze 
partners vormen we een 

hecht team van deskundige 
en bevlogen veiligheidsmen-

sen. Je mag van ons 
verwachten dat we 24 uur 

per dag klaar staan voor de 
inwoners van Rotterdam- 

Rijnmond. Wij zijn er altijd!

GRIP 

incidenten

25

 incidenten brandweer

23.803



HOVD

VERKLEINEN KANS

Ondersteuning handhaving

Toezicht bij evenementen

60

55

Toezicht tijdens de bouw

Toezicht bij gebruik 

146

5.329

Toezicht en handhaving

Controleren en actie ondernemen

Passende zorg op het juiste moment

AZRR

WE ZIJN ER ALTIJD!  BEPERKEN EFFECT 

Creëren veilige leefomgeving

Adviezen over: 

Evenementen

Externe veiligheid 

Bouwprojecten

2.192

206

1408

Brandveiligheidsinstallaties

Brandveiliggebruik van o.a. gebouwen

445

537

Regie, coördinatie 
en advisering

Leiding en coördinatie

Psychosociale hulpverlening

Gezondheidskundige advisering 
bij gevaarlijke stoffen

355
1

160

Grote olielekkage tanker in Rotterdamse Haven 
en meerdaagse reddingsoperatie besmette 
dieren

Personen opgesloten in koelcontainer Short Sea 
Terminal Reeweg Rotterdam

Zeer grote brand bij autobedrijf op Vlasbloem 
Rotterdam 

Grote uitslaande brand in seniorenflat in 
Prinsenland Rotterdam

25 Grote incidenten met 
multidisciplinaire inzet

GHOR GRIP

Oefeningen voor brandweerlieden

Bestuurlijke oefeningen Regionaal en Gemeentelijk Beleidsteam 

BRZO-oefeningen

ROT-oefeningen

ROT-oefeningen met actiecentra

Copi tweedaagse
(12 CoPI’s, 36 oefeningen en 
36 workshops)

Crisisbeheersing

Altijd goed voorbereid!

1.373

12

4

6

6

4

Incidenten op rijnmondveilig.nl 

Preventieve berichten op sociale media

Incident-tweets verstuurd

Miljoen keer gezien op twitter en Facebook

135

204

1.234

81,5

Brandonderzoeken in de regio Rotterdam-Rijnmond

Brandonderzoeken in de regio Zuid-Holland Zuid

146

33Veilig leven

Voorlichting geven en adviezen aan huis

Voorlichtingsbijeenkomsten

Huisbezoeken brandweer

Assistentie vervuilde woningen  

855
2.084

31

Rookmelders geplaatst 

Volwassenen bezochten onze voorlichtingsbijeenkomsten 

Kinderen volgden ons educatieve programma bij de Club van 112

3.055
6.500
2.199

De brandweer verricht onderzoek om te leren van incidenten. Brand- 
en Incidentenonderzoek levert informatie over oorzaken van brand,
brandverloop, menselijk gedrag bij brand, werking van brandpreventie-
ve voorzieningen en ons operationele optreden.

A1 (spoed, levensbedreigend)

A2 (spoed, niet levensbedreigend)

B1 (besteld vervoer, hoogcomplexe zorg)

B2 (besteld vervoer, laagcomplexe zorg) 

50.104
30.473
17.455
13.649

Brandmeldingen

Hulpverlening

Reanimaties (AED) 

Overige incidenten

Totaal incidenten

4.038
1.951

738
17.076

23.803

Bestrijden, helpen en redden

BRANDWEER

Samen leren van incidenten
Informatie delen

!

Crisiscommunicatie

Inwoners snel en transparant informeren tijdens incidenten

63.200 meldingen 14.751 meldingen 

MELDKAMER

Ambulance (MKA) Brandweer (MKB)

BRANDWEER

Bestrijden, helpen
en redden

AZRR

Kwalitatieve zorg 
op het juiste moment

•

•

•

Coördinatie medische hulpverle-
ning bij incidenten

Gezondheidskundige advisering 
bij gevaarlijke stoffen

Advisering over gezondheid en 
veiligheid bij evenementen en 
omgevingsrisico’s

Officiële opening nieuwe Meldkamer Rotterdam 
door minister Grapperhaus op 6 juni

Steeds minder vrijwilligers zijn overdag beschikbaar. 
We ontwikkelden meerdere varianten om onze 
paraatheid te garanderen.

Pilots in Hellevoetsluis, Hoek 
van Holland en Berkel waren 
succesvol en worden 
voortgezet en uitgebreid.

1-1-21-1-2

AZRR heeft in 2018 stevig ingezet op werving van 
personeel en het leveren van paraatheid. Qua prestaties 
is gedurende het kalenderjaar een stijgende lijn ingezet.

Brandveiligheidsadviezen zware industrie 

Beoordelen brandveiligheidsplannen

52

58

Aanwijzingen bedrijfsbrandweer

Inspecties zware industrie (BRZO)

Bedrijfsbrandweerinspecties

7

90

39

Doordat onze regio één van de grootste petro-chemische complexen heeft, zijn wij nationaal en internationaal een autoriteit op 
het gebied van industriële veiligheid. 

Industriële veiligheid

Verhogen veiligheid in haven- en industriegebied

AGS

Medewerkers gestart met opleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen om 
verbinding tussen repressie en preventieve adviezen te versterken

Op verzoek van Curacao nulmeting brandveiligheidsvoorzieningen 
uitgevoerd bij Isla raffinaderij

Verbeterd oefenprogramma opgezet voor bedrijfsbrandweren 
in het Rotterdamse Havengebied

5

!

Systeemtest Lansingerland (GRIP 3: CoPI, ROT, GBT)

Systeemtest Rotterdam The Hague Airport (GRIP 4: CoPI, ROT, GBT, RBT)

Terrorismegevolgbestrijding oefening de Kuip

•

•

•


