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Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Jaaroverzicht 2016

VERKLEINEN KANS

Veiligheid en gezondheid
Veel adviezen en controles
6.368

uitgevoerde controles brandveiligheid

1.867

adviezen brandveiligheid

389

veiligheidsadviezen bij ruimtelijke ordeningsplannen

2.852

adviezen om een evenement veilig te laten verlopen

180

integrale adviezen risicovolle evenementen

Industriële veiligheid
Verhogen veiligheid in haven- en industriegebied
125
4

brandveiligheidsadviezen aan DCMR Milieudienst Rijnmond
aanwijzingen bedrijfsbrandweer

61

inspecties bedrijfsbrandweer

97

inspecties bij petrochemische bedrijven en zware industrie (Brzo)

5

adviezen handhaving Wabo/Arbo

Veilig leven
Voorlichting geven, checken en actie ondernemen
613
3.645
119
3.469

voorlichtingsbijeenkomsten
woningchecks
inzetten vervuilde woningen (hoarding)
rookmelders geplaatst

WE ZIJN ER ALTIJD!
AZRR

BRANDWEER

Passende zorg op het
juiste moment

Bestrijden, helpen
en redden

53.236

A1

(spoed, levensbedreigend)

25.981

A2

(spoed, niet levensbedreigend)

20.079

B1

(besteld vervoer, hoogcomplexe zorg)

1.910

hulpverlening

13.351

B2

(besteld vervoer, laagcomplexe zorg)

5.027

overige brandweer-inzetten

2.314

automatische brandmeldingen (OMS)

5.662

meldingen waarbij een brandweerinzet
niet nodig bleek
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Ambulance (MKA)
53.286
116.285

binnen- en buitenbranden
reanimaties (AED)

Brandweer (MKB)

1-1-2

11.917

meldingen

overige meldingen

35.401

overige meldingen

meldingen

GHOR

GRIP

Regie,
coördinatie en
advisering
tschalige
Invoering Groo
Bijstand
e
ig
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133

incidenten: leiding en coördinatie door GHOR

131

incidenten: gezondheidskundige advisering
bij gevaarlijke stoffen door GHOR t.b.v.
4 veiligheidsregio’s in Zuid-Holland

1-1-2

24 Grote incidenten
waarbij gecoördineerde
inzet nodig was
!

Grote brand communicatietoren Anthony Fokkerweg in Rotterdam

!

Wateroverlast bij zorginstelling in Vlaardingen

!

Stroomstoring op de Maasvlakte en in Nissewaard

!

Grote brand Ringerstraat in Schiedam

!

En verder een gaslekkage, problemen rondom
spoor bij Barendrecht, een vreemde lucht in
appartementencomplex en een instabiel gebouw
in Rotterdam.

BEPERKEN EFFECT

Crisisbeheersing
Altijd goed voorbereid!
1.200
17
5
27

oefeningen voor brandweerlieden
bestuurlijke oefeningen Regionaal en
Gemeentelijk Beleidsteam

Terrorismegevolgbestrijding
heeft onze volle aandacht.
Samen met ketenpartners
zijn we goed voorbereid op
hoe te handelen bij een
(eventuele) terroristische
dreiging/aanslag.

BRZO-oefeningen
ROT-oefeningen/sessies en workshops

5

Copi-cursussen (Deltalinqs)

3

systeemoefening, grote oefening Rotterdam The Haque Airport (RTHA)
en Havenbeveiligingsoefening Port Defender

!
Crisiscommunicatie
Pers en inwoners snel informeren tijdens incidenten
222

incidenten op rijnmondveilig.nl

1.626

berichten op sociale media

1.406

incident-tweets verstuurd

53,7

miljoen keer gezien op twitter en Facebook

Lerende organisatie
Nuttig en noodzakelijk
193
45

brandonderzoeken in de regio Rotterdam-Rijnmond
brandonderzoeken in de regio Zuid-Holland Zuid

INKOMSTEN

23,2

80,7

Coöperatie (AZRR)

Gemeentelijke
bijdrage

MILJOEN

MILJOEN

18

5,2

Het Rijk

Overige inkomsten

127,1

MILJOEN

MILJOEN

MILJOEN

Totale
inkomsten

UITGAVEN

26,6

10,3

3,5

Voor
brandweerzorg

Voor
meldkamer

Voor risico +
crisisbeheersing

MILJOEN

Voor ambulancezorg
(incl. GHOR)

MILJOEN

ONZE MENSEN
1342

163

specialisten Risico- en Crisisbeheersing,
GHOR en Crisiscommunicatie

3

Totale
uitgaven

ONZE REGIO
Lansingerland

ambulancemedewerkers

178

MILJOEN

MILJOEN

brandweerlieden

230

76

127

86,6

MILJOEN

medewerkers meldkamer
ambulance/brandweer

Schiedam

Maassluis

Vlaardingen
Westvoorne

Capelle a/d IJssel

Rotterdam

Krimpen a/d IJssel

Brielle
Albrandswaard

Hellevoetsluis

medewerkers ondersteunende
afdelingen

Nissewaard

Ridderkerk

Barendrecht

directeuren
Goeree-Overflakkee

ONZE VOERTUIGEN

1.286.848
inwoners

863 km2
15 gemeenten

48
operationele
ambulancevoertuigen
(VRR)

106
operationele
brandweervoertuigen

Een uitgebreidere versie vindt u op www.vr-rr.nl

Waar staan wij voor?

Wie zijn wij?

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat
voor ‘samen sterk’ in hulp- en zorgverlening en in risicoen 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.

Wij zijn een gezaghebbend kennis- en
expertisecentrum op het gebied van veiligheid en een
betrouwbare zorg- en hulpverleningsorganisatie.
Wij brengen kennis en ervaring van burgers, bedrijven
en organisaties bij elkaar om op effectieve en
efficiënte wijze veiligheid te bevorderen. De VRR is
een doelmatige, transparante en open organisatie met
deskundige professionals, die hun werk doen met
passie en bevlogenheid in een uitdagende omgeving.
Ook zijn wij voortdurend scherp op maatschappelijke
ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan
naar veiligheid.

Wat beloven wij?
De komende jaren geven we aan deze missie en visie
invulling door acht strategieën uit te werken vanuit de
gedachte, dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond:
een betrouwbare hulp- en
zorgverleningsorganisatie is;
een gezaghebbend kennis- en
expertisecentrum is;
voortdurend deskundigheid van
professionals bevordert;
een organisatie is, waar medewerkers
verantwoordelijkheid geven en nemen;
een platform is, waar kennis en ervaring van
burgers, bedrijven en collega’s bij elkaar
komen om veiligheid op een nog hoger
niveau te brengen;
doelmatig open en transparant is;
scherp acteert op maatschappelijke
ontwikkelingen;

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is
verkozen tot beste overheidsorganisatie van 2016.
Een compliment voor iedereen in onze organisatie
en een kroon op ons dankbare werk!
Het juryoordeel:
‘De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weet een
complexe opgave goed uit te voeren en weet te
anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.
De VRR is vooruitstrevend als crisisorganisatie voor
veiligheidsvraagstukken en kan bogen op goede
prestaties en een groot lerend vermogen.’

innovatief is.

Een risicoloze samenleving
bestaat niet. Een risicogerichte
benadering zorgt er wel voor dat
risico’s beheersbaar blijven.
Deze risico’s in kaart brengen en
meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen zijn dan ook
een absolute vereiste.

Voorzitter VRR en
burgemeester Rotterdam
Ahmed Aboutaleb

Samenwerken aan veiligheid

We zijn betrouwbaar en
deskundig. We komen met
creatieve oplossingen als
niemand anders het meer
weet. Dat zijn dingen waar
we trots op mogen zijn en
die we moeten vasthouden.
Ook in de buitenwereld is
dit niet onopgemerkt
gebleven.

Algemeen directeur
Arjen Littooij

