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Veiligheidsberaad
Datum vergadering

Utrecht, 8 oktober 2018

Algemeen
01. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter, de heer Bruls, opent de vergadering en verwelkomt alle deelnemers, in het
bijzonder de vandaag aanwezige plaatsvervangers en gasten.
Aan- en afwezigheid of vervanging staan vermeld in het bijgaande presentieoverzicht.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Vandaag zal, in aansluiting op de vergadering van het Veiligheidsberaad (VB), het
halfjaarlijks overleg van het Veiligheidsberaad met de minister van Justitie en Veiligheid
(JenV) plaatsvinden.
02. Vaststelling verslag 8 juni 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen en de voorzitter stelt het verslag van 8 juni 2018
ongewijzigd vast.
03. Agenda Overleg Veiligheidsberaad - minister van Justitie en Veiligheid
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De heer Houben memoreert de vertraging bij de samenvoeging van meldkamers in
Den Bosch. Hierover vindt momenteel ambtelijk overleg plaats en daarom wil men vandaag
de minister niet lastigvallen met deze kwestie. De heer Hamming vult aan dat dezelfde
situatie speelt bij meldkamer Haarlem. De start loopt vertraging op, maar men is volop in
gesprek met het ministerie over de implicaties.
Standpuntbepaling t.b.v. Overleg VB - Min. JenV
04. Evaluatie Wet veiligheidsregio's
Bij afwezigheid van portefeuillehouder Hoes geeft de heer Out een korte toelichting.
Belangrijke vragen zijn welke bestuurlijke positie het VB wenst te hebben bij de evaluatie
van de Wet veiligheidsregio's en de vraag of alle 25 veiligheidsregio's (VR) uit de voeten
kunnen met de huidige wetgeving. De minister heeft aangegeven het liefst een
onafhankelijke evaluatiecommissie te willen instellen.
Mevrouw Spies geeft in overweging om te kiezen voor gecombineerd opdrachtgeverschap
(VB en JenV). Uiteindelijk zijn de 25 VR's "van ons" en ook een gecombineerd
opdrachtgeverschap kan recht doen aan de verschillen tussen de regio's.
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De heer Molkenboer vindt het belangrijk om na te gaan wat de eigen ambitie is van het VB
ten aanzien van de evaluatie.
Mevrouw Penn-te Strake geeft aan dat een onafhankelijke commissie waarschijnlijk het
beste aansluit bij de diversiteit van de 25 VR's.
De heer Weterings schaart zich achter de opmerking van collega Spies; uiteindelijk gaat het
bij de veiligheidsregio's over verlengd lokaal bestuur.
De heer Schuiling vindt het van primair belang om te waken voor vermeende beïnvloeding
van onderzoeksuitkomsten, dit los van de vraag over de bestuurlijke positie van het VB bij de
evaluatie van de wet.
Voorzitter Bruls geeft aan dat de evaluatie gaat over de Wet VR's en de VR's zijn onderdeel
van die wet. De vraag is of gecombineerd opdrachtgeverschap daarbij past. Een goede
betrokkenheid bij de evaluatie, bijvoorbeeld via een klankbordgroep, is vanzelfsprekend.
De heer Broertjes bepleit, los van het thema opdrachtgeverschap, een vooral gedegen
onderzoek. Er zijn al diverse kritische vragen en punten geformuleerd. Straks moet de
nieuwe (geëvalueerde) wet kunnen meebewegen met de huidige stand van zaken op het
vlak van de crisisinterventie.
Voorzitter Bruls verzoekt de heren Out en Broertjes om het agendapunt in te leiden tijdens
het overleg met de minister, later vandaag.
05. Uitfasering Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in relatie tot
alarmering van de bevolking
Portefeuillehouder Weerwind licht toe dat 11 regio's voorstander zijn van de uitfasering,
8 regio's zijn voor op basis van de in 2015 geformuleerde condities en 6 regio's hebben om
moverende redenen aangegeven niet nu te willen uitfaseren. Thans is het belangrijk om te
bezien in hoeverre NL-Alert dekkend is en of er voldaan kan worden aan de condities die in
maart 2015 zijn opgesteld. De minister is in gesprek met de zes regio's die tegen zijn.
De heer Crone wijst op de risico's (incl. financiering) wanneer alarmering per regio gaat
verschillen. Iedereen is gewend aan de sirenes en veel mensen hebben 's nachts hun
mobiel op stil of uit staan.
De heer Lamers meldt dat Rotterdam-Rijnmond en Moerdijk hun bezwaren hebben
toegelicht in een recent gesprek met de minister. De onduidelijkheid over alternatieven is
nog groot; eventueel uitstel van de uitfasering zou soelaas kunnen bieden.
De heer Schelberg geeft in overweging dat, bij risicovolle objecten en industriële complexen,
tot zelfregulering overgegaan zou kunnen worden.
De heer Houben vraagt aandacht voor de alarmering in de grensregio's.
Mevrouw Krikke is geen voorstander van uitfasering zolang er geen deugdelijk alternatief is;
zelfregulering vindt zij een slechte optie. NL-Alert moet eerst volledig op orde zijn.
Mevrouw Halsema steunt het "conservatisme" zolang er geen deugdelijk alternatief is.
Mevrouw Penn-te Strake is tegen uitfasering. Crisisalarmering is geen kwestie van een
meerderheid die bepaalt of van lokale oplossingen.
De heer Lonink vindt dat, met de huidige stand der techniek, het mogelijk moet zijn om (via
NL-Alert) gericht te alarmeren. Bij het afgaan van sirenes gaat iedereen immers rustig verder
waarmee hij/zij bezig is.
De heer Molkenboer geeft aan dat de destijds door het VB geformuleerde randvoorwaarden
helder zijn. Thans is het aan de minister om hierop te reageren.
Voorzitter Bruls verzoekt de heer Weerwind om het agendapunt in te leiden tijdens het
overleg met de minister, later vandaag.
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Besluitvormend
06. Vrijwilligheid
De heer Marcouch is akkoord met het voorstel, maar ziet graag de elementen inclusiviteit en
diversiteit specifiek benoemd.
De heer Lamers is akkoord met het voorstel, maar ziet graag de thema's arbeidstijdenbesluit
en arbeidstijdenwet expliciet benoemd bij de langetermijntrajecten.
Mevrouw Spies is akkoord met het voorstel, maar vraagt (straks wellicht via de rondvraag)
aandacht van de minister voor het element van de uitzonderingsbepaling ook voor de
brandweer bij de normalisering van de rechtspositie.
De heer König wil in aansluiting op collega Spies, ook het rapport van de landsadvocaat over
vrijwilligheid versus deeltijdfunctie graag onder de aandacht van de minister brengen.
De heer Lonink vraagt of het mogelijk is om ook het bedrijfsleven te betrekken bij het
programmaplan; dit gelet op de kwestie van het beschikbaar stellen van vrijwilligers.
Mevrouw Halsema ziet graag de visie op het werven en binden van vrijwilligers beklemtoond
in het programmaplan.
De heer Crone benadrukt dat de korte termijn doelen er met name voor moeten zorgen dat
het goed blijft gaan met de brandweerrepressie.
Portefeuillehouder Out dankt de collega's voor hun inbreng. Inclusiviteit, diversiteit, werven
en binden zijn belangrijke elementen die zeker aandacht krijgen. Ontwikkelingen ten aanzien
van de Wnra zullen, zodra er meer bekend is, waar mogelijk worden ingevlochten in het
programmaplan. Voor het beschikbaar stellen van vrijwilligers is het van belang om van het
bedrijfsleven te horen onder welke voorwaarden men daartoe bereid is.
Besluit: Conform het voorstel met inachtneming van de gemaakte opmerkingen. Tevens gaat
de vergadering akkoord met het portefeuillehouderschap van de heer Out.
Hamerstukken
07. Bestuurlijk opdrachtgeverschap landelijke voorziening crisisbeheersing
De heer Molkenboer merkt op dat er niet is ingegaan op het verzoek van zijn VR om de
jaarplannen en de begroting over te laten aan de VR's.
Portefeuillehouder Weerwind licht toe dat, naar aanleiding van de stille procedure, de reactie
van Utrecht is verwerkt in het voorstel. De kaders voor de jaarplannen en het
kostenverdeelmodel worden in samenspraak met de (koepel)besturen gesteld.
Besluit: conform het voorstel met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.
08. Persoonsgegevens in relatie tot de AVG
Besluit: conform het voorstel.
Informerend
09. Strategische agenda Veiligheidsberaad (finaal document)
Hierover zijn geen vragen of opmerkingen.
10. Handreiking Evenementenveiligheid
De heer Houben meldt dat naast de geactualiseerde Handreiking Evenementenveiligheid
(HEV) er inmiddels ook een geactualiseerd handboek (Nederlands Handboek Evenementen
Veiligheid) is verschenen.
De heer Weerwind vraagt aandacht voor het in de Handreiking loslaten van de
risicocategorisering.
Voorzitter Bruls stelt voor dat de vraag van de heer Weerwind wordt doorgeleid naar
burgemeester Scholten.
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11. Ingekomen en verzonden stukken
Hier zijn geen vragen of opmerkingen over.
12. Rondvraag en sluiting
Hoog risico laboratoria
De heer Lamers verzoekt om voor een volgend VB het onderwerp "Vestiging & uitbreiding
chemische/biologische laboratoria" te agenderen. Voorzitter Bruls vraagt het MDA een
gespreksnotitie voor te bereiden.
Stakingen ambulancediensten
Namens mevrouw Penn-te Strake geeft mevrouw Halsema aan dat mevrouw Penn graag de
collegiale reacties peilt met betrekking tot de stakingen bij de ambulancediensten.
Voorzitter Bruls zal dit (bilateraal) kortsluiten.
Nieuwe commandant
De heer Weerwind meldt dat de regio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland gezamenlijk een
regionale brandweercommandant (a.i.) hebben aangesteld.
Met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng sluit voorzitter Bruls de vergadering en
nodigt de leden van het VB uit voor het overleg met de minister van JenV.
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