We zijn er altijd!
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Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Jaaroverzicht 2017

VERKLEINEN KANS

Veiligheid en gezondheid
Risico’s voorkomen door adviezen en controles
5.854

uitgevoerde controles brandveiligheid

2.409

adviezen brandveiligheid

Goed op weg naar ISO certificering.

176

veiligheidsadviezen bij ruimtelijke ordeningsplannen

2.612

adviezen om een evenement veilig te laten verlopen

183

Steeds meer risicogericht betrokken bij
(maatschappelijke) ontwikkelingen.
Voorbereid op de nieuwe omgevingswet met
het 'Programma Omgevingsveiligheid'.

integrale adviezen risicovolle evenementen

Industriële veiligheid
Verhogen veiligheid in haven- en industriegebied
Doordat onze regio één van de grootste petro-chemische complexen heeft, zijn wij nationaal en internationaal een autoriteit op
het gebied van industriële veiligheid.
• Breed scala aan adviezen op maat aan DCMR.
• Door groeiende economie toename
bouwactiviteiten in de haven.
• Taken als adviseur Wabo-vergunning
aanzienlijk toegenomen.
• Chemisch adviseurs DCMR weer onder eigen dak.

168
3
123

brandveiligheidsadviezen aan DCMR Milieudienst Rijnmond
aanwijzingen bedrijfsbrandweer
inspecties / oefeningen bedrijfsbrandweer

90

inspecties petrochemische bedrijven en zware industrie (BRZO)

17

handhaving eigenstandig of samen met Brzo-inspectiepartners

2

incidentonderzoek (art 31 Wvr)

Veilig leven
Voorlichting geven en actie ondernemen

865
4.300
37
4.700
17.920
2.000

voorlichtingsbijeenkomsten
woningchecks

• Uitleg geven tijdens bewonersavonden na grote
incidenten.

inzetten vervuilde woningen / hoarding

• Risicowijzer beschikbaar voor alle inwoners in de
regio.

rookmelders geplaatst

• Uitbreiding project ‘Senioren langer veilig thuis’

volwassenen bezochten onze voorlichtingsbijeenkomsten

• Tweewekelijks veiligheidsadviezen in de
radiouitzending ‘Peter in de ether’ bij Radio
Rijnmond.

kinderen volgden ons educatieve programma bij de Club
van 112

WE ZIJN ER ALTIJD!
AZRR

BRANDWEER

Passende zorg op
het juistezorg
moment
Passende
op het juiste moment
52.033
29.330
19.125
14.324

A1 (spoed, levensbedreigend)
A2 (spoed, niet levensbedreigend)
B1 (besteld vervoer, hoogcomplexe zorg)
B2 (besteld vervoer, laagcomplexe zorg)

Aanrijtijden stevig onder druk

Bestrijden, helpen
en redden helpen en redden
Bestrijden,
3.793
2.329
2.226
560
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ELD MER
M
Ambulance (MKA)

103.906

automatische brandmeldingen (OMS)
reanimaties (AED)

Onze ambitie is: minder incidenten, minder slachtoffers en
minder schade. Dit bereiken wij door de inzet van Veilig
Leven, Club van 112, wijkbrandweermannen, vergunningverlening en toezicht, controle en handhaving.

Naast een wervingscampagne wordt gezocht naar
innovatieve oplossingen om meer zorg op maat te
bieden en een nieuw potentieel aan medewerkers
op de arbeidsmarkt aan te boren.

1-1-2

meldingen

hulpverlening

Aantal gebouwbranden gedaald

Aanrijtijden onder druk door stijgende zorgvraag en
krappe arbeidsmarkt. Beschikbaar houden van
voldoende ambulances voor het spoedvervoer krijgt
allerhoogste prioriteit.

52.690

brandmeldingen

overige meldingen

Plan Brandweerzorg
schetst in grote lijnen de
koers tot het jaar 2025.

Brandweer (MKB)
1-1-2

11.195

meldingen

34.034

overige meldingen

Oplevering Regionaal Operationeel Centrum door
samenvoeging meldkamers Zuid Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond.

GHOR

Regie, coördinatie
en advisering
176
4
122

GRIP

34 Grote incidenten waarbij
gecoördineerde inzet nodig was

leiding en coördinatie

Zeer grote brand kerk Zaandijkstraat Pernis.

psychosociale hulpverlening

Zeer grote industriebrand Esso Botlek.

gezondheidskundige advisering
bij gevaarlijke stoffen

• Advisering over gezondheid en
veiligheid bij evenementen en
omgevingsrisico’s.
• Coördinatie van de medische
hulpverlening bij incidenten.

Voorzorgsmaatregelen rond het
kampioenschap / huldiging van Feyenoord.
Bijstand verleend bij machinekamerbrand
vrachtschip MS Anna op de Noordzee. Scheepsbrandbestrijding is één van onze specialismen.

BEPERKEN EFFECT

Crisisbeheersing
Altijd goed voorbereid!

1.953

oefeningen voor brandweerlieden

14

bestuurlijke oefeningen Regionaal
en Gemeentelijk Beleidsteam

2
25
4

Verdere versterking op
het gebied van terrorismegevolgbestrijding.

BRZO-oefeningen
ROT-oefeningen
Copi tweedaagse

!
Crisiscommunicatie
Pers en inwoners snel informeren tijdens incidenten

272

incidenten op rijnmondveilig.nl

2.155

berichten op sociale media

1.535

incident-tweets verstuurd

85,2

• Goed gekwalificeerde en IFV gecertificeerde woordvoerders
en communicatieadviseurs Analyse & Advies.
• Ingebruikname persmonitor.
• Bezoekerscapaciteit rijnmondveilig.nl uitgebreid

miljoen keer gezien op twitter en
Facebook

• Nieuwe afspraken gemaakt omtrent inzet NL Alert.

Leren van incidenten
Informatie is cruciaal

185
46

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

SLIM: Samen Leren is een Must
Een incident levert veel informatie. Deze kennis delen we via leertafels
en SLIM-events met collega’s binnen en buiten onze regio.

INKOMSTEN

23,2

81,5

21,9

5,5

Coöperatie (AZRR)

Gemeentelijke
bijdrage

Het Rijk

Overige inkomsten

MILJOEN

MILJOEN

132,1

MILJOEN

MILJOEN

MILJOEN

Totale
inkomsten

UITGAVEN

27,2

10,8

3,4

Voor
brandweerzorg

Voor
meldkamer

Voor risico +
crisisbeheersing

MILJOEN

Voor ambulancezorg
(incl. GHOR)

MILJOEN

ONZE MENSEN
1345
239

76
193
3

MILJOEN

MILJOEN

Totale
uitgaven

ONZE REGIO
Lansingerland

brandweerlieden
ambulancemedewerkers
Schiedam

Maassluis

148

129,9

88,5

MILJOEN

medewerkers Risico- en
Crisisbeheersing incl. GHOR
medewerkers meldkamer en
ambulance/brandweer

Vlaardingen
Westvoorne

Capelle a/d IJssel

Rotterdam

Krimpen a/d IJssel

Brielle
Albrandswaard

Hellevoetsluis

medewerkers ondersteunende afdelingen

Ridderkerk

Barendrecht

Nissewaard

directeuren
Goeree-Overflakkee

1.2 miljoen
inwoners

ONZE VOERTUIGEN

863 km2
15 gemeenten

54
operationele
ambulancevoertuigen
(VRR)

106
operationele
brandweervoertuigen

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

Wie zijn wij?

Wat beloven wij?

Wij zijn een gezaghebbend kennis- en
expertisecentrum op het gebied van veiligheid en
een betrouwbare zorg- en hulpverleningsorganisatie. 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 uitdagende omgeving.
Zij zijn daarbij voortdurend scherp op
maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de
vertaling daarvan naar veiligheid.

De komende jaren geven we aan deze missie en visie
invulling door te werken vanuit zeven succesbepalende factoren.
Betrouwbare hulp- en
zorgverleningsorganisatie
Deskundige en bevlogen professionals
Medewerkers geven en nemen
verantwoordelijkheid
HET kennis- en expertisecentrum op het
gebied van veiligheid (met name industriële
veiligheid, scheepsbrandbestrijding,
brandpreventie)
Basis op orde

Waar staan wij voor?

Innovatief op het gebied van veiligheid
Open en transparant

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.

Rotterdam-Rijnmond heeft het
hoogste risicoprofiel van Nederland: 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.

Voorzitter VRR en
burgemeester Rotterdam
Ahmed Aboutaleb

Samenwerken aan 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 veiligheidsmensen. Je mag van ons
verwachten dat we 24 uur
per dag klaar staan voor de
inwoners van RotterdamRijnmond. Wij zijn er altijd!

Algemeen directeur
Arjen Littooij

