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Op het gebied van digitale ontwrichting en ongekende
crises weten de veiligheidsregio’s en het ministerie van
Defensie elkaar te vinden. In de laatste vergadering
van het Veiligheidsberaad, in december 2019, spraken
de leden van het Veiligheidsberaad met de minister
van Defensie over de samenwerking. Het is zinvol om
vooraf met elkaar na te denken over bijstandsvragen
en crisisscenario’s die de veiligheidsregio’s aan
Defensie voor kunnen leggen in tijden van dreiging en
ontwrichting. Op die manier kan de (beperkte) capaciteit
zo evenwichtig mogelijk ingezet worden. Het beschikbaar
komen van een goed beeld van wat veiligheidsregio’s
en Defensie voor elkaar kunnen betekenen, is van groot
belang en de minister heeft hier aandacht voor in de
nieuwe Defensienota.
Ook in de vergadering van het Veiligheidsberaad met
de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de
Deltacommissaris kwam digitale ontwrichting aan bod.
Want wat als een sluis of gemaal wordt gehackt? Het
was enige tijd geleden – zo’n zes jaar – dat in dezelfde
bestuurlijke samenstelling werd gesproken over
bovenregionale bestuurlijke samenwerking op het gebied
van waterveiligheid en crisisbeheersing. Onder andere
nieuwe crisistypen en de samenwerking met meer en
nieuwe partners kwam aan bod. Uiteindelijk leverde het
gesprek een opdracht van het Veiligheidsberaad aan
het Multidisciplinair Adviesorgaan (MDA), het integraal
adviesorgaan onder het Veiligheidsberaad, op. Het MDA
komt met een advies waarbij de vraag centraal staat
of de huidige veiligheidsregio-structuur voldoende
toegerust is op adequate risico- en crisisbeheersing
ten aanzien van watercrises in de brede zin. In brede
zin omdat er ook naar droogte en extreem weer wordt
gekeken. Én u begrijpt: we hebben afgesproken niet weer
zes jaar te wachten voor het volgende gesprek.

Voor de twee andere thema’s – de evaluatie van de
Wet veiligheidsregio’s en Vrijwilligheid – is 2020 een
belangrijk jaar. De evaluatiecommissie is van plan
om uiterlijk eind van het jaar haar onderzoeksrapport
uit te brengen. Portefeuillehouders Broertjes en Out
– en Hoes ten tijde van zijn burgemeesterschap in
Haarlemmermeer – hebben alle collega-voorzitters
veiligheidsregio’s gesproken om standpunten te
bepalen namens het Veiligheidsberaad, die met de
evaluatiecommissie zijn gedeeld. Ook wordt het
Veiligheidsberaad vertegenwoordigd in de adviesgroep.
Met betrekking tot Vrijwilligheid vindt voor de zomer
besluitvorming plaats, in het Veiligheidsberaad met
de minister van JenV. Momenteel werkt de speciaal
hiervoor ingerichte Denktank de oplossingsrichting van
taakdifferentiatie nader uit. Taakdifferentiatie zorgt
namelijk voor een fundamenteel onderscheid tussen
vrijwilligers en beroepskrachten zodat wordt voldaan aan
de normen uit Europese regelgeving en jurisprudentie
van het Europese Hof van Justitie.
Naast de prioriteiten die opgenomen zijn in de
Strategische Agenda Veiligheidsberaad – waar dit
jaar wellicht nog thema’s bij komen wanneer daar een
collectieve behoefte aan is – zijn er natuurlijk nog
andere (vaste) onderwerpen en actualiteiten die de
aandacht van ons als collectief vragen. Denk aan het
vuurwerkverbod en het coronavirus. Over het coronavirus
spreekt het Veiligheidsberaad met de minister van JenV
tijdens de eerstvolgende vergadering, deze maand. Ook
is het Veiligheidsberaad op verzoek van de minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betrokken bij de
afstemming over de aanpak van het coronavirus, net als
GHOR-portefeuillehouder Scholten bij het Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg hierover.
Hubert Bruls
Voorzitter Veiligheidsberaad

Coronavirus op agenda Veiligheidsberaad met minister JenV
De uitkomst van het overleg van het Veiligheidsberaad met de
minister van JenV over het coronavirus, en andere zaken, vindt
u na de vergadering van 16 maart op www.veiligheidsberaad.nl.
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Column
Sybrand Buma is sinds 26 augustus 2019 burgemeester van
Leeuwarden en voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân.

Logisch en waardevol
Een van de dingen die je zeker weet wanneer je aan je nieuwe baan
als burgemeester begint, is dat je vroeg of laat met een calamiteit te
maken krijgt. Dat geldt natuurlijk nog in sterkere mate als je daarbij
ook voorzitter wordt van een veiligheidsregio, zoals dat ook bij het
burgemeesterschap van Leeuwarden hoort.
Mijn eerste telefoontje van de piketambtenaar kwam op de avond van mijn
derde werkdag, in een week die in het teken stond van mijn installatie en
talloze nieuwe indrukken en kennismakingen. Maar nu werd ik, in mijn
tijdelijke Airbnb-woning, op de hoogte gebracht van een uitslaande brand
in de Boksdoornstraat, precies in het flatgebouw waar de dag ervoor ook al
brand had gewoed.
Bewoners moesten tijdelijk elders worden ondergebracht, waardoor de
gemeente betrokken was bij het incident. Zo maakte ik al snel in de praktijk
kennis met begrippen als GRIP, CoPi en officier van dienst.
Gelukkig werd ik meteen zeer professioneel geadviseerd en konden we
voorsorteren op beslissingen die ik eventueel zou moeten nemen. In die
eerste week werd mij al duidelijk: hier wordt goed samengewerkt.
Die indruk werd nog flink versterkt toen Leeuwarden op 9 januari 2020 met
twee gelijktijdige GRIP-situaties te maken kreeg. Midden in watersportdorp
Grou was er een grote brand in een botenloods, en op het hoofdstation
van Leeuwarden werd een verdacht pakketje gevonden, zodat het hele
stationsgebied moest worden ontruimd.
Bottlenecks werden gauw uit de weg geruimd: onze eigen CoPi-wagen werd
spoedig aangevuld met een extra exemplaar uit Groningen. Ook met een
andere veiligheidsregio werken we goed samen, bleek nu.
Wat onze veiligheidsregio overzichtelijk maakt, is dat die precies samenvalt
met de provinciegrenzen. Het is een logisch gebied, met de burgemeester
van de provinciehoofdstad als kroonbenoemde voorzitter. Hierdoor werkt de
samenwerking tussen de achttien Friese gemeenten en met de provincie en
het waterschap goed en vanzelfsprekend. Zo is de veiligheidsregio een heel
waardevol instrument geworden, zoals ook al was gebleken bij de GRIP4situatie na de containerramp met de MSC Zoe, enkele maanden voordat ik
burgemeester werd.
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Uitdagingen zijn er natuurlijk ook: de reorganisatie van de (vaak vrijwillige)
brandweer in Fryslân is een groot punt. En toen bleek dat de veiligheidsregio
met een financieel knelpunt zat, was het best een uitdaging om met achttien
gemeenten het budget op orde te krijgen. Maar dat is gelukkig goed gelukt.
Nu ik een halfjaar in Leeuwarden aan het werk ben, is voor mij overduidelijk
geworden dat veiligheidsbeleid ondenkbaar is zonder veiligheidsregio.
Naast het burgemeesterschap beschouw ik het voorzitterschap van de
veiligheidsregio als een van mijn belangrijkste taken. En het is bijzonder
plezierig en geruststellend dat ik kan bouwen op een goed geoliede en
professionele organisatie.

KNMI verstevigt
informatiepositie in
veiligheidsdomein
Met een ‘Early Warning Centre’ wil het KNMI
eerder en nauwkeuriger waarschuwen
dan nu mogelijk is voor extreme
weerssituaties die kunnen leiden tot
gevaar en maatschappelijke ontwrichting.
Verwachtingen en analyses van het landelijk
weerinstituut zijn belangrijke input voor de
veiligheidsregio’s. Want elke veiligheidsregio
heeft in zijn risicoprofiel scenario’s
rond extreem weer en klimaateffecten
opgenomen. Betere modellen en
nauwkeurige verwachtingen versterken de
informatiepositie van de gehele keten in het
veiligheidsdomein, verwacht KNMI-directeur
Gerard van der Steenhoven. Meteodata als
bron voor risicobeheersing en -advisering op
de korte en langere termijn.

Gerard van der Steenhoven: “Dankzij betere
modellen en nauwkeuriger verwachtingen, kunnen
we nog eerder waarschuwen voor maatschappijontwrichtende weersomstandigheden.”

5

tijd ontwikkelen als gevolg van de opwarming van de
aarde. Welke weersextremen kunnen we verwachten
in 2030 of 2050? Belangrijk daarbij is te onderkennen
dat het klimaat vertraagt reageert op het CO2-niveau
in de atmosfeer. Ook als we vandaag wereldwijd de
CO2-uitstoot terugbrengen tot nul, zullen we nog zeker
een eeuw worden geconfronteerd met meer extreme
weerssituaties.”

Wettelijke borging taken KNMI
Redenen genoeg voor het KNMI om zijn positie als
ketenpartner voor het veiligheidsdomein en de
vitale sectoren verder te versterken. Gerard van der
Steenhoven wijst erop dat daarbij de wettelijke borging
van de taken van het KNMI verbeterd zou kunnen
worden. Want daarmee is iets vreemds aan de hand.
“Ik stel vast dat we op dit moment wettelijk gezien

De actualiteit van storm Ciara op 9 februari 2020
onderstreept het belang van weerdata voor de
veiligheidsregio’s en hun ketenpartners. “De storm zat al
tien dagen van tevoren in onze modellen,” verklaart Van
der Steenhoven. “Op grond van de berekeningen konden
we met vrij grote zekerheid vaststellen dat de storm veel
overlast en schade zou veroorzaken. Door vroegtijdig
te waarschuwen, konden overheidsdiensten en andere
organisaties tijdig voorzorgsmaatregelen nemen om
risico’s en effecten beheersbaar te houden. In het
bijzonder weg- en railbeheerders en veiligheidsregio’s,
maar ook organisatoren van evenementen. De
ervaringen met Ciara laten zien dat investeringen in
de kwaliteit van weer- en klimaatverwachtingen hun
vruchten afwerpen.”

Europese samenwerking: meer data en verbeterde
weermodellen
En die kwaliteit en nauwkeurigheid zullen blijven
verbeteren, voorspelt van der Steenhoven. “De
verbeteringen komen op het conto van de steeds
grotere rekenkracht van computers, nieuwe
nauwkeuriger satellietwaarnemingen en verbeterde
wetenschappelijke kennis. Dat doen we niet alleen
maar in Europees verband onder de vlag van drie
organisaties: het ECMWF (weermodellen), EUMETNET
(grondwaarnemingen) en EUMETSAT (weersatellieten).
Ieder land brengt in die samenwerking zijn eigen
specifieke kennis en kunde in, wat uiteindelijk leidt tot
meer data en verbeterde weermodellen.”
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Citizen science
“Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het
gebruik van ‘citizen science’, waarbij we weerdata
gaan onttrekken aan tal van bronnen en netwerken
in de samenleving. Van file-cameranetwerken van
Rijkswaterstaat tot weersensoren in auto’s. Door de
beschikbaarheid van meer data en betere modellen,
willen we de termijn voor weerwaarschuwingen
verder oprekken en de geografische nauwkeurigheid
vergroten. Nu geven we nog weerwaarschuwingen en
weeralarmen op minimaal het niveau van een provincie.
Straks kan dat misschien per streek of stad.”
KNMI als ketenpartner voor veiligheid en
crisisbeheersing
In Nederland is het KNMI als ketenpartner
stevig verankerd in het stelsel voor veiligheid en
crisisbeheersing. Met als gesprekspartners onder
andere de veiligheidsregio’s, departementen, weg- en
waterbeheerders. De rol van het KNMI heeft zowel
een korte- als lange-termijncomponent. Van der
Steenhoven: “Het KNMI heeft als wettelijke taak het
waarschuwen van de samenleving voor gevaarlijk
weer op de korte termijn. Maar onze data zijn ook
belangrijk voor overheden en vitale sectoren bij het
opstellen van scenario’s en handelingsperspectieven
voor de verdere toekomst. Om die reden doen we vaak
mee met de Netwerkdag Water en spreken we vaak
met de Deltacommissaris. In al die gremia speelt
voortdurend de vraag hoe weerpatronen zich in de

geen optimale dienstverlening kunnen bieden aan
decentrale overheden, waaronder de veiligheidsregio’s.
Dat is een gevolg van de Wet taken meteorologie en
seismologie van 2015. Die schrijft voor dat overheden
buiten het Rijk gebruik moeten maken van commerciële
weerbureaus. Dat is op zichzelf niet bezwaarlijk, maar
werkt niet goed in crisissituaties. Het leidt namelijk
tot de vreemde constructie dat veiligheidsregio’s in de
‘koude fase’ van crisisvoorbereiding zaken moeten doen
met een commercieel weerbureau, terwijl ze bij een
acute weerdreiging gebruik moeten maken van onze
informatie. Dat is niet efficiënt en kan ook tot verwarring
leiden. Het is daarom mijn wens dat bij de evaluatie
van de wet de belemmeringen voor een optimale
samenwerking tussen het KNMI en andere (decentrale)
overheden worden weggenomen.”

Netwerkdag Water 2019: Nederland
nog niet klaar voor een watercrisis
Is Nederland klaar voor een watercrisis zoals in 1953? Zowel veiligheidsregio,
KPN, Alliander en waterschap geven tijdens de Netwerkdag Water van 2019 aan
van niet. Zij zijn van mening dat we een watercrisis niet moeten uitsluiten en dat
we nog niet voldoende zijn voorbereid. Dat moeten inwoners van Nederland ook
beseffen, maar de burger verdient wel een duidelijk handelingsperspectief.
De effecten van klimaatverandering
Gerard van der Steenhoven was één van de sprekers tijdens de Netwerkdag Water
van 2019. Daar sprak hij over de effecten van het klimaat op crises over circa 30 jaar.
Van der Steenhoven benoemde onder ander dat eind van de eeuw de zeespiegel 84
cm hoger is en dat de frequentie en intensiteit van extreme buien toeneemt.
Netwerkdag Water
De Netwerkdag Water is het jaarlijkse netwerkevent voor professionals die zich
bezighouden met water-gerelateerd crisismanagement en een gezamenlijk initiatief
van het Veiligheidsberaad, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW). Meer informatie over de Netwerkdag Water
van 2019 vindt u op www.veiligheidsberaad.nl.
Netwerkdag Water 2020: 1 oktober
Dit jaar vindt de Netwerkdag Water plaats op donderdag 1 oktober. Meer informatie
volgt via onder andere www.helpdeskwater.nl en www.veiligheidsberaad.nl.
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Waterveiligheid en
crisisbeheersing: werkt de
huidige veiligheidsregiostructuur?
Momenteel werkt het Multidisciplinair Adviesorgaan
(MDA), het integraal adviesorgaan onder het
Veiligheidsberaad, aan een advies waarbij de vraag
centraal staat of de huidige veiligheidsregiostructuur voldoende toegerust is op adequate risicoen crisisbeheersing ten aanzien van watercrises in de
brede zin. In brede zin omdat er ook naar droogte en
extreem weer wordt gekeken. Deze opdracht van het
Veiligheidsberaad aan het MDA is de uitkomst van een
gesprek tussen de leden van het Veiligheidsberaad,
de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
en de Deltacommissaris. Zij spraken in oktober 2019
over bovenregionale bestuurlijke samenwerking op
het terrein van waterveiligheid en crisisbeheersing.
Onder andere de nieuwe typen crises en de
samenwerking met meer en nieuwe samenwerkingsen crisispartners kwam aan bod. Zes jaar daarvoor
vond een eerste gesprek plaats in deze samenstelling
en in de tussentijd is er veel gebeurd. Reden genoeg
voor een nieuw gesprek.
Scholten: winst te behalen bij samenwerking regio en
partners in de grensgebieden
Tijdens het gesprek benadrukte portefeuillehouder
Waterveiligheid in het Veiligheidsberaad, Antoin
Scholten, dat ‘water’ een belangrijk thema van de
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s
2014-2016 was. “Het project leverde verschillende
concrete producten op, waaronder een impactanalyse
en evacuatiestrategie en kreeg vervolg in het
programma Wave 2020. Dit programma is bijna
afgerond,” aldus Scholten. De portefeuillehouder
noemde ook de stuurgroep Management Watercrises
en Overstromingen (SMWO) die zorgt voor een integrale
afstemming op het gebied van waterveiligheid.
Scholten: “Wellicht leuk om te weten: in het rapport
‘Verbinding tussen werelden’ (2019) van het Instituut
Fysieke Veiligheid wordt de SMWO genoemd als goed
voorbeeld van integrale afstemming op dit thema.”
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Bij waterveiligheid gaat het niet alleen om
overstromingen, maar ook over de effecten van
droogte en cyberdreiging. “Watercrises zijn per
definitie bovenregionaal en soms ook internationaal.
Een goede samenwerking tussen de verschillende
veiligheidsregio’s en ook met vitale sectoren is
essentieel. Volgens mij valt er zeker nog winst te halen
bij de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en
partners in de grensgebieden: op operationeel niveau
weten we elkaar te vinden, maar op bestuurlijk niveau
is de grensoverschrijdende samenwerking lastiger. Ook
de rol van het Rijk is belangrijk, bijvoorbeeld gelet op
de zeespiegelstijging en de regionale verschillen ten
aanzien van het risico’s bij watercrises.”

Van Nieuwenhuizen: crises door te veel of te weinig
water en óp het water
Minister van Nieuwenhuizen van IenW geeft aan dat de
beleidsterreinen waar het ministerie zich mee bezig
houdt zeer crisisgevoelig zijn. Veel aandacht gaat uit
naar de vraag hoe Nederland zo snel mogelijk afkomt
van te veel water en hoe het land zich kan wapenen
tegen de oprukkende zee. Maar Nederland heeft ook
twee zomers achter de rug met grote droogte en de
effecten daarvan op de waterhuishouding. In 2018
werd drinkwater aangevoerd in tankers naar Noord
Holland en in Duitsland kon de brandstofaanvoer in
de industriecentra niet plaatsvinden door de lage
waterstand in de rivieren. Van Nieuwenhuizen: “Ook de
weersomstandigheden hebben grote effecten: denk
aan hevige clusterbuien regen en grotere concentraties
vervuiling bij lage rivierwaterstanden. Ook spelen er
zaken als cyberdreiging – bijvoorbeeld bij sluizen
en gemalen – en de lozingen van vervuild water en
drugsafval. Daarnaast zijn er crises op het water, zoals
de overboord geslagen containers van de MSC Zoe in de
Noordzee.” Voldoende redenen voor de minister om met
het Veiligheidsberaad van gedachten te wisselen over
crisisbeheersing met betrekking tot water.

De themasessie tussen de leden van het Veiligheidsberaad, Deltacommissaris Glas en minister
van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen resulteerde in een opdracht voor het
Multidisciplinair Adviesorgaan. V.l.n.r. de Deltacommissaris, de minister en de portefeuillehouder
Waterveiligheid in het Veiligheidsberaad.

Deltacommissaris: landelijk
handelingsperspectief
De Deltacommissaris, de heer Glas, vertelde
over het Deltaprogramma waar vanuit elk jaar
adviezen aan de minister worden gegeven
en over de stresstesten van gemeenten: eind
2019 hebben bijna alle gemeenten in eigen
gebied gekeken naar de kwetsbaarheden qua
wateroverlast, het restrisico van overstroming
en de consequenties van hitte en droogte.
Ook geeft de Deltacommissaris aan dat, op
basis van de regionale impactanalyses waar
de veiligheidsregio’s momenteel aan werken
vanuit programma Wave 2020, een landelijke
handelingsperspectief wordt ontwikkeld. Hier
worden ook de stresstesten van de gemeenten
weer aan gekoppeld.
Vervolg: voldoet de huidige veiligheidsregiostructuur bij watercrises?
Na het gesprek tussen de leden van het
Veiligheidsberaad, de minister en de
Deltacommissaris over een goede bovenregionale
overlegstructuur – met aandachtspunten die
uiteenlopen van de bovenregionale bevoegdheden
tot capaciteit van Defensiematerieel bij een
waterramp – is besloten om tot een procesvoorstel
te komen waarvoor het MDA momenteel een advies
uitwerk. De voorzitter van het Veiligheidsberaad
constateerde dat het een zinvol gesprek was voor
de leden van het Veiligheidsberaad en stelde voor
niet opnieuw zes jaar te wachten.

Veiligheidsberaad 16 maart 2020
Tijdens de vergadering van het Veiligheidsberaad van
16 maart 2020 bespreken de Veiligheidsberaadleden het
advies van het MDA. De uitkomst van deze bespreking
vindt u op www.veiligheidsberaad.nl.

Deltaprogramma
Het Deltaprogramma moet Nederland beschermen tegen
overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater en
bijdragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste
inrichting van Nederland. Op www.deltacommissaris.nl/
deltaprogramma vindt u meer informatie, waaronder het
Deltaprogramma 2020 ‘Doorwerken aan de delta: nuchter,
alert en voorbereid’.

Wave 2020
In het programma Wave 2020 wordt het project Water
en evacuatie van de Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s 2014-2016, van het Veiligheidsberaad
en de minister van Justitie en Veiligheid, doorontwikkeld.
Dit programma beoogt een landelijk uitvoeringsplan
te ontwikkelen voor de aanpak van hoogwater- en
overstromingscrises, met tools voor de veiligheidsregio's
en de landelijke crisisorganisaties om hun operationele
strategieën op te stellen.
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Evaluatie Wet veiligheidsregio’s:
bestuurders willen ruimte voor flexibiliteit

meer multidisciplinair geworden. Maar er kunnen ook
zaken beter, zoals de samenwerking en coördinatie bij
bovenregionale crisissituaties.

“Wet mag praktisch denken
niet in de weg staan”
Meer doorzettingsmacht en een duidelijker
beschrijving van bevoegdheden bij bovenregionale
crises; dat is één van de standpunten die
het Veiligheidsberaad heeft meegegeven
aan de evaluatiecommissie voor de Wet
veiligheidsregio’s. Anderzijds moet de wet ruimte
geven aan de veiligheidsregio’s om hun rol in het
crisisbeheersingsnetwerk op hun eigen manier in
te vullen. Deze en andere wensen kwamen op tafel
tijdens de bestuurlijke consultatieronde die drie
leden van het Veiligheidsberaad vorig jaar maakten
langs de veiligheidsregio’s. Veiligheidsregiovoorzitters
Pieter Broertjes (Gooi- en Vechtstreek) en Marco Out
(Drenthe) blikken terug op een nuttige collegiale tour.

Het was een leerzame maar ook intensieve expeditie.
In drie maanden tijd bezochten burgemeesters Pieter
Broertjes (Hilversum), Marco Out (Assen) en Onno
Hoes (Haarlemmermeer) hun collega-voorzitters van
alle 25 veiligheidsregio’s om wensen, meningen en
standpunten op te halen. Bestuurlijke input voor de
‘Commissie Müller’ die eind dit jaar rapporteert aan
de Tweede Kamer en aanbevelingen zal doen voor
actualisering van de Wet veiligheidsregio’s. De hoofdlijn
van de consultatieronde is volgens Broertjes en Out
dat de Wet veiligheidsregio’s de kwaliteit van het
stelsel voor crisisbeheersing en incidentbestrijding
een flinke boost heeft gegeven. De bestuurlijke en
operationele crisiscoördinatie is professioneler en

Doorzettingsmacht verankeren
“Die bovenregionale samenwerking en coördinatie
is nu niet goed geregeld,” stelt Broertjes. “Er is
bijvoorbeeld wel afgesproken dat bij een crisis of
calamiteit die meerdere veiligheidsregio’s raakt de
bronregio bestuurlijk en operationeel de leiding neemt,
maar het is onduidelijk welke bevoegdheden daar
precies bij horen. Die bevoegdheden en de benodigde
doorzettingsmacht om op bovenregionaal niveau
krachtige beslissingen te kunnen nemen, moeten beter
in de Wet veiligheidsregio’s worden verankerd.”
Krachtige bovenregionale coördinatie must bij
moderne crises
Collega-bestuurder Marco Out voegt eraan toe dat
krachtige bovenregionale coördinatie een must is in
het tijdperk van ‘moderne crises’. “Veel crisistypen
houden zich niet aan territoriale grenzen. Denk aan
een landelijke uitval van ICT- of nutsvoorzieningen,
extreem weer of een overstromingsdreiging. Ook
de maatschappelijke impact van crisissituaties
wordt steeds groter, door grotere complexiteit,
keteneffecten en snelle berichtgeving op social media.
Die kenmerken vergroten het belang van krachtig en
eenduidig overheidsoptreden; vooral als meerdere
veiligheidsregio’s betrokken zijn of als effecten over
de landsgrenzen heen reiken. Samenwerking en
bevoegdheden voor bovenregionale besluitvorming
moeten daarom in een volgende editie van de wet goed
geborgd worden.”
Helderheid rol Commissaris van de Koning in de
bovenregionale crisiscoördinatie
Ook over de rol van de Commissaris van de Koning
in de bovenregionale crisiscoördinatie is de huidige
Wet veiligheidsregio’s onvoldoende helder. Moet de
Commissaris in de wet wel of geen formele bevoegdheid
krijgen om bij bestuurlijke conflicten in crisistijd
aanwijzingen te kunnen geven? Op die vraag kregen de
bestuurders tijdens hun tour langs de veiligheidsregio’s
wisselende antwoorden terug. Out: “Er zijn zowel

voor- als tegenstanders voor een geborgde rol van
de Commissaris. Maar naar mijn mening heeft de
Commissaris de Wet veiligheidsregio’s helemaal niet
nodig om te kunnen ingrijpen in het lokale bestuur. Die
wettelijke bevoegdheid heeft hij sowieso al, dus in dat
opzicht zou hij best uit de Wet veiligheidsregio’s kunnen
worden gehaald.”

Flexibiliteit
Wat Pieter Broertjes en Marco Out
nadrukkelijk meekregen van de bevraagde
veiligheidsregiovoorzitters, was een sterke wens
voor flexibiliteit en regionale diversiteit. Broertjes:
“Een belangrijk kritiekpunt op de huidige Wet
veiligheidsregio’s is dat die te ver af staat van de
praktijk. De wet moet geen keurslijf zijn maar een
kader, waarbinnen de veiligheidsregio’s zelf kunnen
bepalen hoe ze hun regionale partnernetwerk bouwen
en wat die partners wel en niet samen doen. Neem de
boerenprotesten van vorig jaar. Die hadden behoorlijke
effecten op de openbare orde en veiligheid. Hoe schaal
je in zulke situaties op? Welk GRIP-niveau is passend?
En vindt strategische afstemming plaats in de driehoek,
vierhoek of vijfhoek? Daarin moeten veiligheidsregio’s
eigen keuzes kunnen maken.”
Wet als praktisch toepasbaar kader
Die ruimte voor diversiteit moet behouden blijven,
vindt ook Marco Out. De wet moet in zijn ogen geen
keurslijf zijn, maar een praktisch toepasbaar kader dat
ruimte biedt voor eigen oplossingen. “De huidige wet
laat onduidelijkheid bestaan over die ruimte voor eigen
invulling van de rol van de veiligheidsregio’s. Als iets
niet in de wet staat, mag het dan wel of juist niet? De
wetgever moet zich realiseren dat er grote verschillen
zijn tussen veiligheidsregio’s. In schaalgrootte,
risicoprofiel en beschikbaarheid van menskracht.
Die verschillen bepalen ook de speelruimte voor
samenwerking en het opbouwen van partnerschappen.
Zo maken in de ene regio organisaties als de GGZ
en regionale veiligheidshuizen wel deel uit van de
organisatie van de veiligheidsregio en in de andere regio
niet. Die diversiteit is prima. De wet moet zich vooral
beperken tot hoofdlijnen en mag geen belemmering
vormen voor praktisch denken.”

Burgemeesters Marco Out en Pieter Broertjes bezochten samen met collega Onno Hoes alle 25 veiligheidsregio’s.
Onno Hoes stopte toen zijn interimperiode in Haarlemmermeer erop zat.
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Gebiedsgerichte opkomsttijden in de praktijk
Maatvoering veiligheidsregio’s
Het Veiligheidsberaad heeft de evaluatiecommissie
op grond van de uitkomsten van de consultatieronde
ook meegegeven dat er bij voorkeur niet getornd
dient te worden aan de huidige maatvoering van de
veiligheidsregio’s. Al jaren wordt gezocht naar optimale
territoriale congruentie met de regio-indelingen van
andere partners, maar aansluiten bij de indeling van de
politie-eenheden leidt weer tot verschillen met de regioindeling van andere partners zoals waterschappen
of energiebedrijven. Conclusie: de ideale schaal voor
maatvoering bestaat niet, dus houd de schaalgrootte
zoals die is. Wel kunnen veiligheidsregio’s die zelf
vanwege schaalvoordelen de wens uitspreken om
te fuseren, zoals Flevoland en Gooi- en Vechtstreek,
daarbij worden gefaciliteerd.
Financiering
Tot slot de financiering van de veiligheidsregio’s.
Ook op dat punt heeft het Veiligheidsberaad een
boodschap voor de evaluatiecommissie. Broertjes:
“Wij vinden de financiering nu nog onvoldoende
transparant. De geldstroom komt van twee kanten,
uit het gemeentefonds en van Rijkswege uit de Brede

Doeluitkering Rampenbestrijding. Wij stellen echter vast
dat de eisen die het Rijk aan de veiligheidsregio’s stelt
steeds hoger worden, terwijl de financiering daarmee
niet in evenwicht is. Ons standpunt is: opdrachten
gegeven door het Rijk, moeten ook resulteren in
financiering door het Rijk.”

Veiligheidsberaad: bestuurlijk platform met
zeggingskracht
Marco Out stelt samenvattend vast dat de bestuurlijke
consultatieronde langs de regio’s waardevolle input
heeft opgeleverd voor de evaluatiecommissie. Het laat
volgens hem ook de kracht van het Veiligheidsberaad
zien als collectief voor de veiligheidsregio’s. “Het
Veiligheidsberaad is de afgelopen jaren gegroeid in die
rol en is sterker geworden en meer gericht op de inhoud.
Het feit dat ook de minister van Justitie en Veiligheid
twee keer per jaar bij de vergaderingen aansluit, toont
dat we een bestuurlijk platform met zeggingskracht
zijn. Die invloed hopen we met onze inbreng ook te
hebben in de evaluatiecommissie. Naar mijn mening
gaat de commissie zorgvuldig te werk en wij hopen dat
ze goed luisteren naar de standpunten van de regionale
veiligheidsbesturen.”

Er is een nieuwe landelijke
systematiek ontworpen voor
dekkingsplannen inclusief
beoordelingskader voor
gebiedsgerichte opkomsttijden.
Deze systematiek stelt het
bestuur in staat keuzes te maken
en besluiten te nemen over (de
organisatie van) de brandweerzorg
en hierin transparant en
gemotiveerd haar ambitieniveau te
bepalen. De systematiek is verwerkt
in een concepthandreiking waarmee
dit jaar pilots in verschillende
veiligheidsregio’s worden
uitgevoerd en die onafhankelijk
getoetst wordt op de werking ervan
door het Instituut Fysieke Veiligheid
(IFV). De uitkomsten hiervan worden
gebruikt om tot een definitieve
versie van de handreiking te
komen die vervolgens – naar
verwachting begin 2021 – aan het
Veiligheidsberaad wordt voorgelegd.
Op basis daarvan bepaalt de
minister van Justitie en Veiligheid
of hij de regelgeving met betrekking
tot de opkomsttijden aanpast.
Betrokken partners zijn
onder andere de Vakvereniging
Brandweer Vrijwilligers, vakbond
FNV, het ministerie van Justitie en
Veiligheid en de Inspectie Justitie
en Veiligheid.

Veiligheidsberaad: verwerk
gebiedsgerichte opkomsttijden in
Besluit veiligheidsregio’s en geeft
veiligheidsregio’s ruimte voor
implementatie

Landelijke uniforme systematiek
voor dekkingsplannen
De landelijke uniforme systematiek
voor dekkingsplannen beoogt een
landelijk uniforme werkwijze voor
de brandweer. Door de systematiek
– vastgelegd in een handreiking –
toe te passen, kan de brandweer
met het dekkingsplanproces meer
recht doen aan de huidige praktijk.
Door niet alleen inzicht te geven
in de factor snelheid, maar ook in
factoren als capaciteit, paraatheid
en werkdruk.
Naast een beschrijving van de
systematiek biedt de handreiking
ook rekenvoorschriften zodat de
veiligheidsregio’s op onderdelen
vergelijkbaar worden. Bij deze
rekenvoorschriften is prof. dr. ir.
Pieter van Gelder, directeur van
het TU Delft Safety and Security
Institute, betrokken.

Pilots en onafhankelijke toets
Dit jaar worden in een aantal
veiligheidsregio’s pilots gedaan
om ervaring op te doen met
de concepthandreiking en te
onderzoeken of de handreiking
werkt zoals is bedoeld. Het
onderwerp slagkracht wordt in
deze pilot meegenomen. Het IFV
is benaderd om de werking van de
concepthandreiking te toetsen, op
basis van de pilots. Over wat de
exacte onderzoeksvraag voor het IFV
wordt en het verwachte resultaat,
wordt momenteel overlegd.

Beoordelingskader
Gebiedsgerichte Opkomsttijden
De systematiek bevat ook het
Beoordelingskader Gebiedsgerichte
Opkomsttijden. De systematiek
en het beoordelingskader samen
bieden een betrouwbaar instrument
dat de brandweer inzicht geeft
in prognose en realisatie van de
repressieve dekking, inclusief

Aandacht voor wet- en regelgeving
Naast de pilots en onafhankelijke
toets door het IFV, is er dit jaar
ook aandacht voor de wet- en
regelgeving met betrekking tot
opkomsttijden. Want wat wordt
straks opgenomen in de wetgeving?
De Raad van Commandanten en
Directeuren Veiligheidsregio is
betrokken bij het proces om te
komen tot een aanpassing van het
Besluit veiligheidsregio’s.

daarvan te verwerken in het

– en de Inspectie Justitie en Veiligheid

Besluit veiligheidsregio’s en om,

hierbij te betrekken. De Inspectie kan

vooruitlopend op deze wijzigingen in

zo toetsen hoe de uitwerking van de

de regelgeving, veiligheidsregio’s de

nieuwe systematiek in de praktijk

ruimte te bieden om deze systematiek

plaatsvindt en krijgt daarmee inzicht

te implementeren.

in de toetsbaarheid van de te wijzigen
regelgeving over opkomsttijden.

In april 2019 heeft het
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de motivatie van afwijkingen en
flankerend beleid. Het kader wordt
toegepast bij de beoordeling van
de dekking. Hierin ligt de nadruk
op de opkomsttijd van de eerste
basisbrandweereenheid.

Veiligheidsberaad de systematiek

De minister gaf aan positief tegenover

De gestelde voorwaarden worden

van gebiedsgerichte opkomsttijden

de ontwikkelde systematiek te staan

meegenomen in de pilotfase van het

als onderdeel van project RemBrand

en stelde enkele voorwaarden om

project. Mede op basis van de bij de

aangeboden aan de minister van

over te gaan tot het wijzigen van

pilots opgedane ervaringen beziet

Justitie en Veiligheid (JenV). Met

de regelgeving. Daarnaast vindt de

de minister van JenV of de nieuwe

het verzoek om de beschreven

minister het belangrijk ervaringen

systematiek wordt verwerkt in de

systematiek van gebiedsgerichte

op te doen in de veiligheidsregio’s –

regelgeving.

opkomsttijden en de uitwerking

waarin de pilots van dit jaar voorzien
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Vrijwilligheid behouden via taakdifferentiatie

Wouter Kolff, voorzitter Denktank taakdifferentiatie brandweer:

“Differentiatie van
brandweertaken is een
oplossing voor een vraagstuk
én biedt kansen”
“Taakdifferentiatie zorgt voor een fundamenteel
onderscheid tussen vrijwilligers en beroepskrachten
zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese
regelgeving en jurisprudentie van het Europese
Hof van Justitie. Onderzoek laat namelijk zien dat
de huidige situatie niet kan worden gehandhaafd
en met taakdifferentiatie kunnen we vrijwilligheid
bij de brandweer behouden. Taakdifferentiatie
biedt ook kansen. Naast dat de bezetting overdag
in veel gebieden een probleem is vanwege de
beschikbaarheid van de vrijwilligers, wordt het
steeds lastiger om vrijwilligers te werven en te
behouden. Dat heeft onder andere te maken met
de uitgebreide opleiding die iemand die vrijwilliger
wil worden, moet volgen. Taakdifferentiatie biedt
kansen om hier flexibeler mee om te gaan, zodat het
weer gemakkelijker wordt om nieuwe vrijwilligers te
vinden. Iemand die bijvoorbeeld chauffeur wil worden,
hoeft dan niet meer een zware en lange opleiding
tot brandweerman of -vrouw te volgen en zoveel te
oefenen. Dit heeft waarschijnlijk een positief effect
op de werving en het behoud van vrijwilligers,” aldus
Wouter Kolff, portefeuillehouder Brandweer in het
Veiligheidsberaad en voorzitter van de Denktank die
bezig is met het uitwerken van taakdifferentiatie
als oplossingsrichting. De eerste oplossingsrichting
wordt momenteel nader uitgewerkt zodat voor de
zomer van 2020 besluitvorming plaats kan vinden.
De oplossingsrichting: differentiatie van verplichte
beschikbaarheid, werkinhoud en volume, en opleiding
De oplossingsrichting voor taakdifferentiatie bij de
brandweer, zoals in december 2019 besproken tussen
het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en
Veiligheid (JenV), wordt momenteel nader uitgewerkt,
zodat op 22 juni 2020 besluitvorming kan plaatsvinden
over de bestuurlijke koers.
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De oplossingsrichting gaat uit van differentiatie van
verplichte beschikbaarheid, werkinhoud en volume,
en opleiding. Zo hebben beroepsmedewerkers in de
oplossingsrichting een verplichte beschikbaarheid
terwijl vrijwilligers die verplichting niet hebben. Voor
de repressieve brandweertaken wordt onderscheid
gemaakt tussen verschillende type taken: basis,
specialistisch, specialistisch-plus en aanvullend.
Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers voeren de
basistaken uit. Beroepsmedewerkers zijn daarnaast
opgeleid om specialistische taken uit te voeren en
vrijwilligers hebben de mogelijkheid om zich op één
taak te specialiseren, wanneer dat nodig is vanuit de
risico’s in het gebied waar diegene vrijwilliger is. Waar
gewenst, kunnen beroepsmedewerkers specialistischeplus taken uitvoeren. Aanvullende taken, zoals het
opspuiten van een plaatselijke ijsbaan, behoren niet tot
de kern van de brandweertaken, maar kunnen lokaal
wel door brandweerposten wordt opgepakt. Ook geldt
voor de beroepsmedewerker dat de taken breder zijn
dan alleen de repressieve taken, bijvoorbeeld taken op
het gebied van medische zorg.
De consequenties van differentiatie in taken is dat
de opleidingen verschillen. Vrijwilligers volgen een
basisopleiding en beroepsmedewerkers krijgen
daarnaast specialistische modules aangeboden. Het
opleidingsniveau is voor beide groepen hetzelfde, maar
doordat de beroepsmedewerker meer taken heeft,
heeft diegene een langere opleidingsduur en een
zwaardere, gezien de gevraagde competenties voor de
specialistische taken. “Komt er dan een zogenaamde
A- en B-brandweer? Zeker niet. De Denktank werkt
juist aan een richting voor een stelsel waarbij iedereen
ertoe doet, zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Een
uniform systeem, dat alle veiligheidsregio’s kunnen
toepassen en waarbij alle medewerkers – ongeacht
welke aanstelling – hard nodig zijn en gewaardeerd
worden,” aldus Kolff.

De Denktank kreeg opdracht om te onderzoeken hoe de
brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te
onderscheiden van de beroepskrachten, zodat wordt voldaan aan de
normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie
van het Europese Hof van Justitie. Onderzoek laat zien dat de
huidige situatie niet kan worden gehandhaafd. De reden hiervan is
dat werkzaamheden en aanstellingseisen van beroepskrachten en
vrijwilligers gelijk zijn, zodat brandweervrijwilligers op grond van het
gelijkheidsbeginsel door hun werkgevers – de veiligheidsregio’s –
feitelijk als deeltijdwerkers beschouwd zouden moeten worden.
Daarom is in juni 2019 een Denktank ingericht door het
Veiligheidsberaad en de minister van JenV, om een oplossingsrichting
aan te dragen zodat de brandweerorganisatie opnieuw kan worden
vormgegeven, op zo’n manier dat er nadrukkelijk en fundamenteel
verschil is tussen vrijwilligers en beroepskrachten, zodat vrijwilligheid
behouden blijft. Naast Kolff, als voorzitter van de Denktank, zitten
Paul Depla, als voorzitter van de Brandweerkamer, enkele deskundigen
vanuit de professie (directeuren veiligheidsregio en regionaal
brandweercommandanten), de algemeen directeur van het Instituut
Fysieke Veiligheid en vertegenwoordigers van het ministerie van JenV
in de Denktank. Sinds februari 2020 is Marcel Dokter, voorzitter van de
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, ook lid van de Denktank.
“Dat dit de enige oplossingsrichting was voor het vraagstuk, stond
vanaf het begin vast: de andere oplossing – het afschaffen van
vrijwilligheid – is namelijk geen optie: vrijwilligheid is essentieel voor
de brandweerzorg in Nederland, met 80% van de brandweermensen
als vrijwilliger. Zij kiezen bewust voor de rol van vrijwilliger. Een andere
mogelijkheid is een uitzonderingspositie in Europa voor de brandweer.
De minister van JenV heeft geen hoge verwachtingen van gezamenlijk
in Brussel toewerken naar een uitzonderingspositie, maar hij spant zich
daar wel voor in,” aldus Kolff.

Taakdifferentiatie
draagt bij aan
robuuste en
toekomstbestendige
brandweer
Taakdifferentiatie tussen
beroepsbrandweerlieden en
brandweervrijwilligers zou op termijn
wel eens de ‘redding’ kunnen zijn voor
het Nederlandse brandweerbestel.
Dat is de stelling van Fred Heerink,
programmamanager vrijwilligheid in de
Raad van Brandweercommandanten
(RBC). Marcel Dokter, voorzitter
van de Vakvereniging Brandweer
Vrijwilligers (VBV) vraagt zich af hoe
ver die taakdifferentiatie zal gaan en
of daarmee de aantrekkelijkheid van
het vak voor vrijwilligers niet verloren
gaat. Heerink en Dokter geven hun
visie op de in december verschenen

Juridische toets van nadere uitwerking
De Denktank taakdifferentiatie brandweer brengt nu de mogelijke
consequenties in kaart voor alle veiligheidsregio’s en is met
betrokken partners in gesprek. De besturen van de veiligheidsregio’s
is gevraagd om gesprekken te voeren met hun betrokkenen,
waaronder de eigen brandweervrijwilligers en beroepsleden.
Vanuit de Denktank wordt via een uitvraag specifiek stilgestaan
bij hoe medewerkers in de veiligheidsregio’s – zowel beroeps als
vrijwilligers – over de oplossingsrichting denken.

eerste resultaten van de Denktank
taakdifferentiatie brandweer.
Het is best een opgave: een
brandweerstelsel in stand houden
dat voldoet aan de Europese regels
inzake arbeidsrecht en waarin tegelijk
de sterke basis van gepassioneerde
brandweervrijwilligers én de kwaliteit
van de brandweerzorg behouden

Kolff: “Die nadere uitwerking van de oplossingsrichting wordt ook
weer juridisch getoetst, door prof. mr. Verburg die nauw betrokken is
bij dit onderwerp.”

blijven. Maar het kán volgens
Fred Heerink. In zijn visie lost de
voorgestelde taakdifferentiatie meer
knelpunten op dan alleen het Europese

Landelijke én regionale afstemming
“Eerst heeft de Denktank zich alleen over het vraagstuk gebogen,
om een bestuurlijke richting te bepalen. Na de bespreking in het
Veiligheidsberaad van december, met de minister van JenV, is het
moment aangebroken om ook met de vrijwilligers en beroepskrachten
zelf in gesprek te gaan. Wij stemmen als Denktank op landelijk
niveau af met de vakorganisaties, brengen de consequenties voor de
veiligheidsregio’s in beeld en doen een uitvraag. Daarnaast gaan de
veiligheidsregio’s zelf ook met hun mensen in gesprek.”

rechtspositievraagstuk.
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Frans Carbo, vakbondsbestuurder ABVAKABO FNV:
V.l.n.r. Fred Heerink, programmamanager Vrijwilligheid in de Raad van Brandweercommandanten
en Marcel Dokter, voorzitter Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers.

Basistaken vrijwel ongewijzigd
Heerink: “Het vraagstuk van
vrijwilligheid bij de brandweer is
veel breder. Er zijn al langere tijd
knelpunten op het gebied van
beschikbaarheid en belastbaarheid.
Zo wordt het opleidingstraject tot
volwaardig brandweerfunctionaris
voor vrijwilligers als te lang en te
belastend ervaren. Het Programma
Vrijwilligheid van de RBC houdt zich
met die vraagstukken voor de lange
termijn bezig. Door onderscheid te
maken in taken en opleidingseisen
voor beroepskrachten en vrijwilligers,
kan die belasting wellicht
evenwichtiger worden. Eén van de
voorstellen van de Denktank is een
knip te maken in het takenpakket
en vrijwilligers primair te belasten
met basisbrandweertaken en
de specialismen te beleggen bij
beroepspersoneel. Een verlaging
van de opleidingsdruk en werklast
voor vrijwilligers kan in mijn visie
op langere termijn wel eens de
redding blijken voor het Nederlandse
brandweerstelsel.”
Bang dat als gevolg van dit
voorstel de vrijwillige brandweer
degradeert tot een ‘tweederangs
brandweer’ is Heerink niet. “Want
98 procent van de brandweertaken
is basisbrandweerzorg en die taken
veranderen niet. De discussie moet
worden gevoerd over de specialismen.
Waar ligt de grens tussen basiszorg en
specialistische taken? En hoe richten
we die specialistische taken precies
in? Een optie is specialistische
taken te concentreren op
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beroepskazernes, maar in gebieden

In andere landen zie je vaak andere

waar dat onvoldoende dekking biedt

organisatiestructuren, waarin ook

kunnen vrijwilligers wellicht een

sprake is van taakdifferentiatie.”

“Rechten vrijwilligers moeten
beter worden gewaarborgd”
Oplossingen die de Denktank

In de brandweerpraktijk is

kaders laat zien: “In een land als

en bijpassende vergoeding krijgen.

Marcel Dokter zegt blij te zijn met de

taakdifferentiatie brandweer

feitelijk al lang sprake van een

Noorwegen kent de brandweer

De komende maanden gaan we

keuze van het Veiligheidsberaad en de

uitwerkt om vrijwilligheid bij de

arbeidsrelatie in deeltijd en die

alleen maar deeltijdaanstellingen.

inventariseren hoe we een robuust en

minister om er alles aan te doen om

brandweer te behouden, moeten

dient dan ook als zodanig te worden

En Frankrijk heeft wel vrijwilligers,

toekomstbestendig brandweerstelsel

vrijwilligheid binnen de brandweer te

kritisch worden getoetst aan de

beloond. De arbeidstijdenwet is op

maar die worden betaald en bouwen

kunnen inrichten. Een stelsel dat

behouden. Want dat is een groot goed.

Europese Deeltijdrichtlijn. Frans

brandweerpersoneel van toepassing

ook pensioen op. In Nederland

past binnen de juridische kaders van

Dokter: “De vrijwillige brandweer is

Carbo, bestuurder bij vakbond

en dat geldt evenzeer voor de

vervaagt het onderscheid tussen

de EU en waarin de hoge kwaliteit

veel meer dan een uitrukpost met

ABVAKABO FNV ziet de denkrichting

Deeltijdrichtlijn.”

beroepsbrandweerlieden en

van ons hybride brandweersysteem

een brandweerwagen en een groep

om via taakdifferentiatie

met beroepskrachten en vrijwilligers

mensen. Het is een ankerpunt in de

onderscheid te maken tussen

behouden blijft. Taakdifferentiatie

lokale samenleving, gebouwd op

beroepsbrandweerlieden en

kan veel bijdragen aan het robuuster

hulpvaardigheid en sociale binding.

vrijwilligers als een ‘poging tot

maken van het brandweerstelsel.”

De participatiesamenleving op zijn

ontwijking’ van de Europese

best. Een fijnmazig netwerk van

regelgeving. Carbo vindt

duizend lokale brandweerposten

dat brandweervrijwilligers

waar mensen met passie 24 uur per

arbeidsrechtelijk beter moeten

dag klaar staan voor de medemens in

worden beschermd. En dan gaat

nood. Dat moeten we koesteren.”

het wat hem betreft niet alleen over

gedeeltelijke beroepsaanstelling

Echte vrijwilligers
Ook voorzitter Marcel Dokter van de
VBV ziet dat schifting van basistaken
en specialistische taken kansen
biedt, maar hij vraagt zich wel af
waar de grens in het takenpakket
wordt gelegd. “In het huidige stelsel
zijn specialistische taken ook belegd
bij vrijwilligersposten, zoals de
duiktaak. Als duiken als specialisme
wordt aangemerkt, heeft dat grote
consequenties voor alle vrijwillige
brandweerduikers. En is een uitruk
met een hulpverleningsvoertuig
of autoladder basiszorg of een
specialistische taak? We moeten
ervoor waken dat de basiszorg te
veel wordt uitgekleed. Naar mijn idee
zullen bij taakdifferentiatie toch twee
soorten brandweer ontstaan, terwijl
we juist zo’n sterk hybride systeem
hebben waarbij opleidingseisen
en taken voor beroepskrachten en
vrijwilligers identiek zijn. Daarin is
Nederland trouwens redelijk uniek.

arbeidsloon.
Wat hij wel jammer vindt is dat de
VBV alleen achteraf is bijgepraat

“Dat de huidige arbeidssituatie in

over de resultaten van de Denktank.

het Nederlandse brandweerbestel

Liever had hij al eerder in het proces

strijdig is met de Europese regels,

aan tafel gezeten. “De realiteit is

heeft de overheid in feite aan zichzelf

dat er vooral óver ons wordt gepraat

te danken”, stelt Frans Carbo. “Het

en niet mét ons. Het was beter

beleid voor schaalvergroting en

geweest als een afvaardiging van

professionalisering van de brandweer

de VBV als partner in de denktank

via veiligheidsregio’s in de afgelopen

constructief had kunnen meedenken

twintig jaar, heeft ertoe geleid dat

over oplossingen. Het is niet meer

brandweervrijwilligers qua kennis

dan logisch om de vrijwilligers zelf

en taken op gelijke voet zijn komen

te vragen hoe zij erover denken. Het

te staan met hun beroepscollega’s.

gaat tenslotte over díe mensen. We

De eisen aan opleiding,

hopen dat dat in het vervolgproces

geoefendheid en paraatheid zijn

alsnog gebeurt! We hopen dat er met

steeds hoger geworden. Dat geeft

een gedifferentieerd takenpakket

de brandweervrijwilliger een in

ook in de toekomst ruimte blijft voor

essentie andere arbeidsrechtelijke

vrijwilligheid binnen de brandweer.”

status dan vrijwilligers in andere
maatschappelijke geledingen.

vrijwilligers steeds verder. Zo

Betere arbeidsrechtelijke
bescherming voor vrijwilligers
Carbo wijst erop dat vrijwilligers
ook op andere aspecten
van het arbeidsrecht betere
bescherming verdienen. Zoals
de financiële vergoeding voor
arbeidsongeschiktheid als gevolg
van een ongeluk in brandweerdienst.
“Brandweerlieden lopen risico
door hun werk in soms gevaarlijke
omstandigheden. Maar de realiteit
is nu dat vrijwillige brandweerlieden
soms heel lang moeten vechten om
een fatsoenlijke vergoeding te krijgen
als hen wat overkomt. Dat moet
wettelijk veel beter worden geborgd.”

horen we van onze bondsleden in
beroepsdienst dat op steeds meer
plaatsen de bezetting op kazernes
met 24-uurs beroepsdienst deels
wordt ingevuld door gekazerneerde
vrijwilligers. Die hebben echter
niet dezelfde rechten als hun
beroepscollega’s en dat wringt.
Dat de Denktank taakdifferentiatie
brandweer met haar voorstellen de
zaken zo probeert te plooien dat
Nederlandse brandweervrijwilligers
niet aan de Europese regelgeving
hoeven te voldoen, vind ik geen
goed signaal. Ik ben me ervan
bewust dat er in Nederland meer
dan 20.000 brandweervrijwilligers
zijn en dat er daarom ook meer dan

Nederlandse situatie uniek in
Europa
De Nederlandse situatie van een
hybride brandweer met een uniforme
kwaliteit en professionaliteit van
beroepskrachten en vrijwilligers,
is volgens Carbo in Europa
redelijk uniek. Hij wijst op een
onderzoek van het Instituut Fysieke
Veiligheid naar de organisatie van
brandweervrijwilligers in Europa,
dat verschillende arbeidsrechtelijke

20.000 meningen zullen zijn over
arbeidsrechtelijke bescherming en
vergoeding. Maar onze visie is: gelijk
werk, gelijk loon en gelijke rechten.”
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Strategische Agenda
Veiligheidsberaad
Wat hebben digitale ontwrichting, ongekende
crises, de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s
en vrijwilligheid met elkaar gemeen? Alle vier
zijn het thema’s van de Strategische Agenda
Veiligheidsberaad die medio 2018 is vastgesteld.
In de Strategische Agenda Veiligheidsberaad –
een dynamische agenda die als leidraad voor de
vergaderingen van het Veiligheidsberaad dient – zijn
de gezamenlijke prioriteiten van de veiligheidsregio’s
vastgelegd. Een update…
Digitale ontwrichting
De beschikbaarheid van informatie biedt kansen,
maar maakt de samenleving tegelijkertijd ook
kwetsbaar. Uitval van onze digitale systemen, door een
ongeluk of door een doelbewuste aanval, kunnen een
ontwrichtende uitwerking hebben in de maatschappij,
ook in de fysieke omgeving. Daarnaast kan een
digitale verstoring ook het optreden van hulpdiensten
belemmeren. Het Veiligheidsberaad is overtuigd van de
noodzaak om digitale ontwrichting te voorkomen.
Voor het thema Digitale ontwrichting – voluit
‘Kansen en bedreigingen van de informatie- en datagestuurde maatschappij’ is een bestuurlijk routeboek
ontwikkeld. Een routeboek omdat het thema erg in
ontwikkeling is en daar past een flexibele aanpak bij.
De open benadering die het routeboek beoogt, biedt
de mogelijkheid om aan te sluiten op de continue
ontwikkelingen. Ook is het thema aangehaakt op het
thema Ongekende crises van de Strategische Agenda
Veiligheidsberaad via de doorleefsessies die hiervoor
zijn georganiseerd. Daarin is het scenario een digitale
verstoring.

Bestuurlijk routeboek digitale ontwrichting
Op pagina 21 leest u meer over het bestuurlijk routeboek.
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Ongekende crises
De samenleving wordt complexer en confronteert
ons met nieuwe crisistypen. Klimaatverandering en
de energietransitie zijn voorbeelden die een nieuw
type crisis met zich mee kunnen brengen. Hoewel
de oorzaak en het directe gevolg van nieuwe crises
niet bekend zijn, zijn de verwachte effecten dat wel.
Ze zijn namelijk ontwrichtend voor de samenleving.
Het Veiligheidsberaad vraagt zich af: Hoe bereiden
we ons op die effecten voor? Welke vorm van nazorg
is hiervoor nodig? Het stimuleren en versterken van
de maatschappelijke weerbaarheid moet daar een
belangrijke bijdrage aan leveren, maar wat is daarvoor
de meest effectieve manier?

Grip op ‘ongekende crises’
Op www.veiligheidsberaad.nl kunt u meer lezen over de
ambtelijke sessie van eind 2019 in het interview met
Menno van Duin, lector Crisisbeheersing van het IFV en
één van de inleiders van de sessie.
Hier vindt u na het Veiligheidsberaad van 16 maart
ook meer informatie over de bestuurlijke sessie en het
rapport van het IFV dat tijdens deze vergadering wordt
aangeboden aan het Veiligheidsberaad.

Voor Ongekende crises – voluit ‘Gezamenlijke aanpak
bij ongekende crises’ – is eind 2019 een ambtelijke
doorleefsessie georganiseerd waarbij aan de hand
van een digitale verstoring zichtbaar werd gemaakt
hoe maatschappelijke ontwrichting kan ontstaan.

Door deze nabootsing van een mogelijke werkelijkheid
doorleefden en ervaarden de deelnemers een
onvoorziene, toekomstige werkelijkheid. Daarbij zijn
ook interventies genoemd om hiermee om te gaan
en de knelpunten in de gezamenlijke aanpak. De
sessie leverde een aantal bevindingen op die worden
meegenomen in de bestuurlijke sessie die tijdens het
Veiligheidsberaad van 16 maart 2020 plaatsvindt.
Tijdens dit Veiligheidsberaad levert het IFV ook het
onderzoeksrapport op dat voor dit thema is uitgevoerd
in opdracht van het Veiligheidsberaad. De centrale vraag
luidt: wat zijn de effecten van langdurige ontwrichting
van de maatschappij, hoe zijn veiligheidsregio’s en
Rijksoverheid hierop voorbereid en hoe kan dit beter?
Daarbij kijkt het IFV in het bijzonder naar veerkracht,
herstelvermogen, netwerksamenleving, continuïteit
openbaar leven en continuïteit openbaar bestuur.

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
In 2019 ging het ministerie van JenV met de evaluatie
van de Wet veiligheidsregio’s van start. Deze wet
beschrijft de werkwijze, structuur, rollen en taken
van de veiligheidsregio’s. De wetsevaluatie is voor
het Veiligheidsberaad hét moment om te bepalen of
aanpassingen en verbeteringen in de wet gewenst zijn
met het oog op de toekomst van de veiligheidsregio’s.
In 2018 heeft het Veiligheidsberaad – op verzoek van
de minister van JenV – thema’s aangedragen voor
de wetsevaluatie, waaronder de reikwijdte van de
veiligheidsregio’s, schurende wettelijke bevoegdheden,
financiële verhoudingen en de duidelijkheid van de rol
van het Rijk. In 2019 gingen de portefeuillehouders van
dit thema in gesprek met de collega-voorzitters van de
veiligheidsregio’s om wensen, meningen en standpunten
op te halen.

“Wet mag praktisch denken niet in de weg staan”
Op pagina's 10 t/m 12 leest u in het interview met portefeuillehouders Pieter Broertjes en Marco Out
over de collegiale tour die zij hielden langs alle veiligheidsregio’s om standpunten te verzamelen die
het Veiligheidsberaad heeft meegegeven aan de evaluatiecommissie voor de Wet veiligheidsregio’s.
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Update digitale ontwrichting

Vrijwilligheid
De samenleving is aan het veranderen. Flexibilisering
en individualisering hebben invloed op het
vrijwilligerslandschap. Vrijwilligheid is daarom een
actueel thema voor brandweer, politie en de zorgwereld.
Daarnaast maken ook de ontwikkelingen op het gebied
van regelgeving en werkgeverschap die betrekking
hebben op brandweervrijwilligers het thema actueel.
Het Veiligheidsberaad vindt de maatschappelijke
verankering van de brandweerzorg belangrijk en wil
de lokale betrokkenheid van de brandweer behouden.
Daarom heeft het Veiligheidsberaad het programma
Vrijwilligheid laten ontwikkelen om de komende jaren
het brandweerstelsel robuust en toekomstbestendig te
houden mét behoud van vrijwilligheid.
Onderdeel van het programma is een onderzoek van
de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV) naar de rechtspositie van vrijwilligers
bij de brandweer in andere Europese landen (december
2019). Ook deed het IFV onderzoek naar de vraag
waarom burgers in de toekomst wel of niet actief
willen worden als brandweervrijwilliger en naar wat de
brandweer kan leren van andere organisaties die met

vrijwilligers werken. Met betrekking tot de rechtspositie
van brandweervrijwilligers werkt een speciale
Denktank momenteel een oplossingsrichting nader uit
zodat er fundamenteel onderscheid ontstaat tussen
brandweervrijwilligers en beroepskrachten, om te
voldoen aan de normen uit Europese en internationale
regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van
Justitie. Deze nadere uitwerking wordt in juni 2020 in het
Veiligheidsberaad met de minister van JenV besproken.

“Differentiatie van brandweertaken is een oplossing
voor een vraagstuk én biedt kansen”
Lees op pagina’s 14 t/m 17 meer over de oplossingsrichting
van de Denktank taakdifferentiatie brandweer, inclusief
een reactie van de betrokken partijen.

Onderzoeken IFV met betrekking tot vrijwilligheid
Op www.veiligheidsberaad.nl vindt u de onderzoeken van
het IFV met betrekking tot vrijwilligheid.

Bestuurlijk routeboek
digitale ontwrichting
In december 2019 stelde het Veiligheidsberaad
het bestuurlijk routeboek digitale ontwrichting
vast, waarna alle regionale besturen van de
veiligheidsregio’s het routeboek ontvingen. Het
routeboek heeft als doel om te komen tot een betere
informatiepositie en een handelingsperspectief voor
de besturen van de veiligheidsregio’s. Onderdeel
hiervan is het verhelderen van de rol van de
veiligheidsregio’s bij digitale ontwrichting en het
bieden van kaders hiervoor. Digitale weerbaarheid
vraagt om een ketenbenadering, waar de
veiligheidsregio’s onderdeel van uitmaken.
Digitale ontwrichting vormgegeven in een bestuurlijk
proces
In juni 2018 stelde het Veiligheidsberaad de
Strategische Agenda Veiligheidsberaad vast, inclusief
het thema Digitale ontwrichting, en in december van dat
jaar vroeg het Veiligheidsberaad de portefeuillehouder
om het thema vorm te geven in een bestuurlijk proces
en hierover af te stemmen met de commissie Bestuur en
Veiligheid van de VNG, de G4, de Regioburgemeesters,
de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en
Defensie, het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC)
en de veiligheidsregio’s.
Cyberwaakzaamheid, -gevolgbestrijding, -veiligheid
en -weerbaarheid
Het Bestuurlijk routeboek bestaat uit verschillende
onderdelen, van cyberwaakzaamheid en
-gevolgbestrijding en cyberveiligheid en -weerbaarheid.
Bij cyberwaakzaamheid gaat het bijvoorbeeld om
het verkennen van bestuurlijke bevoegdheden –
rondom vergunningverlening – bij digitale risico’s,
al dan niet met fysieke gevolgen. Ook het creëren
van bestuurlijke awareness voor de relatie tussen
veiligheid in de digitale en fysieke omgeving valt onder
cyberwaakzaamheid.
Bestuurlijke dilemma’s doorleven
Het verkennen van de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de burgemeester is
onderdeel van de route. Net als het doorleven van
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bestuurlijke dilemma’s en het komen tot een collectief
standpunt op de rol van de veiligheidsregio’s. Voor het
doorleven van bestuurlijke dilemma’s is verbinding
gelegd met een ander thema van de Strategische
Agenda Veiligheidsberaad: Ongekende crises. Tijdens
het Veiligheidsberaad in maart 2020 vindt een sessie
plaats waarbij een ongekende crisis, met een scenario
die raakt aan digitale ontwrichting, wordt doorlopen op
bestuurlijke dilemma’s. Een dergelijke sessie vond eind
2019 ook plaats met ambtelijke vertegenwoordigers van
overheid en bedrijfsleven.

Afstemming en samenwerking partners
Ook het stimuleren van afstemming en samenwerking
tussen betrokken partners is onderdeel van de
route. Waaronder het verkennen van de mogelijkheid
van een landelijk afstemmingsoverleg tussen
overheidsinstanties en publieke partners. Op initiatief
van de portefeuillehouder vond hiervoor eind 2019 een
eerste overleg plaats met de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid, het NCSC en het
ministerie van JenV. In 2020 wordt dit vervolgd. Het
Veiligheidsberaad neemt hiermee een initiërende rol,
maar de aanpak van digitale ontwrichting wordt gezien
als een ketenverantwoordelijkheid.
De portefeuillehouder rapporteert aan het
Veiligheidsberaad over de voortgang van alle onderdelen
uit het routeboek en over de landelijke afstemming.

Grip op ‘ongekende crises’
Meer informatie over de ambtelijke sessie van eind 2019,
waarbij deelnemers een cascade-effect van uitvallende vitale
voorzieningen en processen als gevolg van een cyberaanval
doorleefden, vindt u op www.veiligheidsberaad.nl.
Hier vindt u na het Veiligheidsberaad van 16 maart ook meer
informatie over de bestuurlijke sessie.
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Defensie een inschatting en
voorstelling te maken van wat tot
op heden als onvoorspelbaar wordt
beschouwd. In welke situaties is de
inzet van Defensie absoluut
een must?

Defensie betrekken bij digitale
dreiging en ontwrichting
Ook de expertise die Defensie heeft
op het vlak van informatiekennis
en kunde werd benoemd: dit moet
zeker betrokken worden bij de
aandacht in de veiligheidsregio’s
voor digitale dreiging en
ontwrichting. De maatschappelijke
impact is immers enorm. Ook de
mogelijkheid om regionaal zaken op
te pakken met Defensie, inclusief
ondersteuning van de politie, en de
aandacht voor ‘cyber’ in de verdere
ontwikkeling van de samenwerking
werden benoemd.

Vooraf stilstaan bij
bijstandsvragen en crisisscenario’s
voor evenwichtige inzet capaciteit
In haar reactie gaf minister
Bijleveld aan dat Defensie beperkte
mogelijkheden heeft voor langdurige
inzet van mensen en materieel.
Het is belangrijk om vooraf met de
veiligheidsregio’s na te denken over
de inzet van schaarse capaciteiten,
bijstandsvragen en crisisscenario’s
die aan Defensie voorgelegd
zouden kunnen worden in tijden
van dreiging en ontwrichting.
Op die manier kan de capaciteit
zo evenwichtig mogelijk ingezet
worden.

hier aandacht voor in de nieuwe
Defensienota, inclusief formatieve
aspecten.

Suggesties Veiligheidsberaad voor
nieuwe Defensienota
Enkele suggesties die de minister
vanuit het Veiligheidsberaad
meeneemt zijn aandacht voor
cyber, het beter en structureler
anticiperen op lange termijn
vraagstukken, het werken aan een
volwaardig partnerschap op basis
van commitment, goede afstemming
en wederzijdse inbreng van ervaring
en deskundigheid.

Het beschikbaar komen van
een goed beeld van hetgeen
veiligheidsregio’s en Defensie voor
elkaar kunnen betekenen, is van
groot belang en de minister heeft

Defensie en veiligheidsregio’s
in gesprek over samenwerking
Dreigingen worden meer en
meer onvoorspelbaar en het is
belangrijk dat Defensie en de
veiligheidsregio’s met elkaar
van gedachten wisselen over
dreigingen, over rollen en taken én
over de specifieke meerwaarde van
beide organisaties. Daarom gingen
de leden van het Veiligheidsberaad
en de minister van Defensie
hierover in gesprek eind 2019,
waarbij ook de minister van
Justitie en Veiligheid aanwezig
was. Voor de minister van Defensie,
Ank Bijleveld, kwam het gesprek op
een goed moment: de Defensienota
wordt momenteel herijkt en
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daarbij is ook aandacht voor de
binnenlandse bijstandstaak. Onder
andere aandacht voor cyber en
wederzijdse inbreng van ervaring
en deskundigheid zijn suggesties
die de minister meeneemt vanuit
het gesprek.
Na een introductie van minister
Bijleveld gaven verschillende
voorzitters van veiligheidsregio’s
aandachtspunten mee. Aan
elkaar, bijvoorbeeld over de
prettige ervaring met het (mede-)
organiseren van Defensie van
een oefening, en aan de minister,
zoals de mogelijkheden voor een

toenemende rol van Defensie
bij dreigingen en crises door
klimaatverschijnselen. Denk
aan watertekort door droogte
of verzilting. Veiligheidsregio’s
hebben hiervoor te weinig materiaal
beschikbaar en de vraag wordt
gesteld in hoeverre Defensie hierop
is toegerust.

Twee vragen aan… Ank Bijleveld,
minister van Defensie
De minister van Defensie is als lid van het kabinet
eindverantwoordelijk voor het algemene Defensiebeleid
en voor de uitvoering daarvan. Het beleid is onderdeel
van het nationale veiligheidsbeleid van Nederland.
Ank Bijleveld-Schouten is sinds 26 oktober 2017 de
minister van Defensie.
Meer weten over minister Bijleveld, de herijking van de

Inzet van Defensie bij een
ongekende crises
Theo Weterings, portefeuillehouder
van het thema Ongekende crises,
benadrukt dat bij het voorspellen
van een ongekende crises het
belangrijk is om samen met

Defensievisie en hoe Defensie de samenwerking met
de veiligheidsregio’s ziet op het terrein van ongekende
crises en digitale ontwrichting?
Lees de rubriek ‘Twee vragen aan…’ op de achterzijde
van dit magazine.

Ongekende crises
De laatste stand van zaken over het thema
Ongekende crises van de Strategische Agenda van
het Veiligheidsberaad leest u op pagina 18 in een
overzichtsbericht over de Strategische Agenda.
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Twee vragen aan… minister
Ank Bijleveld van Defensie
In de zomer van 2020 zal de defensievisie
2035 verschijnen. Hierin wordt onder meer
de doorontwikkeling van de civiel-militaire
samenwerking in Nederland beschreven. Wat
betekent dat concreet voor de relatie tussen de
veiligheidsregio’s en Defensie?

“De Defensievisie brengt alle geopolitieke,
technologische, demografische en ecologische
ontwikkelingen in kaart. De trend is dat dreigingen en
crises de komende 15 jaar alleen maar complexer en
onvoorspelbaarder worden en steeds vaker de grenzen
van de veiligheidsregio’s overschrijden. Denk aan
terroristische dreigingen of de gevolgen van extreem
weer. Ook de dreiging van hybride conflictvoering door
statelijke actoren neemt toe. Een combinatie van
bijvoorbeeld cyberaanvallen en nepnieuws, gericht
op onze (vitale) infrastructuur, kan tot langdurige
maatschappelijke ontwrichting leiden.”
“Om al die crises en dreigingen goed het hoofd te
kunnen bieden, moet de samenwerking tussen de
rijksoverheid en de regionale en lokale overheden
optimaal zijn. Ik ben trots op de intensieve civielmilitaire samenwerking in Nederland, waarbij Defensie
de civiele crisisbeheersingspartners ondersteunt
met haar unieke capaciteiten. De capaciteiten van
Defensie zijn echter niet oneindig, dus het is van
belang dat Defensie in een zo vroeg mogelijk stadium
wordt betrokken bij de planvorming om voorzetting
te genereren. We zijn al nader tot elkaar gekomen,
we synchroniseren werkprocessen en leren elkaars
werkwijzen steeds beter kennen. We trainen en oefenen
met grotere regelmaat op allerlei scenario’s, inclusief
hybride dreigingen en cybercrises.”
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“Maar het is nog niet genoeg. Daarom hebben minister
Grapperhaus en ik een doorontwikkeling van de civielmilitaire samenwerking in gang gezet. Een mooie
concrete stap is de oprichting van het Territoriaal
Operatie Centrum (TOC) bij Defensie. Dit centrum zal
de operationele inzet van Defensie coördineren. Ik zie
vervolgens mooie kansen voor verdergaande vormen
van civiel-militaire operationele samenwerking. Zo
versterken we de crisisbeheersing in Nederland
nog meer! Een ander voorbeeld is dat we flexibeler
omgaan met de civiel-militaire samenwerking op
nationaal en regionaal niveau, waarbij de rol van
Defensie belangrijker is geworden. Zo is Defensie
onder meer via stationering van een Regionaal Militair
Operationeel Adviseur (RMOA) en een Regionaal Militair
Beleidsadviseur (RMBA) in elke veiligheidsregio op het
crisisbeheersingsstelsel aangesloten. In de toekomst
zal de samenwerking meer dan in het verleden steunen
op wederkerigheid, zodat ook Defensie weet wanneer
zij voor haar taken kan rekenen op ondersteuning door
civiele partijen.

In december 2019 hebben de leden van het
Veiligheidsberaad gesproken met de minister
van Defensie over nationale veiligheidsissues.
Samenwerking bij het voorbereiden en beheersen van
ongekende crises en bij digitale ontwrichting waren
concrete agendaonderwerpen. Hoe ziet Defensie de
samenwerking met de veiligheidsregio’s op deze twee
concrete terreinen?
“Bij complexe dreigingen en ongekende crises volgen
we in eerste instantie de bestaande crisisstructuren.
Echter, ongekende en onvoorspelbare crises laten zich
niet altijd inkaderen binnen de bestuurlijke afspraken
die we gemaakt hebben op regionaal, bovenregionaal
en landelijk niveau. Ook om die reden is het belangrijk
dat Defensie, de veiligheidsregio’s en alle andere
betrokken partners in de veiligheidsketen nauw met
elkaar verbonden zijn. Zo kan ook op digitaal gebied
door bevoegde autoriteiten om militaire bijstand
of steunverlening worden gevraagd. Vanwege het
grensoverschrijdende karakter van cyberdreigingen
zal de aanpak van dergelijke incidenten vaak nationaal
worden gecoördineerd. Hier heeft het Nationaal Cyber
Security Centrum een centrale rol en zal Defensie
via bijvoorbeeld het Nationaal Respons Netwerk
assistentie kunnen leveren.”

