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bespreking – concept Contourennota (digitaal) 
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1. Opening   
Mevrouw Schuurmans opent de bespreking. Op 10 oktober wordt de Contourennota in het VB
besproken met de minister, zij haalt graag de opmerkingen van de collega-burgemeesters 
op. Ze merkt op dat er een memo ligt waarin al een voorzet is gedaan. En tevens dat de VB-
versie van de concept-Contourennota nog niet beschikbaar is. Mevrouw Nienhuis spreekt 
haar teleurstelling over dit laatste feit uit. 

Mevrouw Nienhuis geeft aan dat voor haar een aantal thema’s relevant zijn:
 De contourennota legt een onevenwichtige nadruk op bovenregionale/nationale 

crises
 Er ligt ook veel accent op harmonisering en toezicht; zonder duidelijkheid hoe zich 

dat verhoudt tot het model van de gemeenschappelijke regeling
 in de beschrijving van circulaire processen en evaluaties wordt het aspect gemist van

het voorkomen van de crisis als zodanig. In die preventie van crises heeft de 
gemeente een grote rol.

 de verhouding tussen veiligheidsregio en driehoek is niet altijd scherp
 de vraag is of het wenselijk is dat de brandweer de basis blijft vormen voor de 

crisisbeheersing
 burgemeesters van kleine gemeenten zouden een rol in het VB moeten kunnen 

spelen
 het is te betreuren dat de overall evaluatie Covid niet kan worden betrokken bij de 

opstelling van Contourennota, omdat deze nog niet beschikbaar is
 de beweging die nu gemaakt heeft een parallel met de ontwikkelingen die de politie 

heeft doorgemaakt in het proces van doorontwikkelen naar Nationale Politie. Ze 
vraagt zich af of de ervaringen die daarmee zijn opgedaan worden meegenomen

 De rol van BZK wordt gemist.
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Mevrouw Schuurmans schetst dat zij voor haar inbreng in het VB altijd het gevoelen van de 
burgemeesters in de regio ophaalt. Ze wil het graag horen als burgemeesters zich toch niet 
door haar vertegenwoordigd hebben gevoeld. 
Mevrouw Nienhuis geeft aan dat haar opmerking is ingegeven door het zoeken naar 
rechtsstatelijkheid. Ook brengt ze een geluid over dat ze hoort bij veel andere burgemeesters
in het land, vanuit regio’s waar de voorzitter minder energie steekt in het contact met de 
collega’s. In het land is het gevoel dat er een verschil aan het ontstaan is tussen 
burgemeesters en ‘superburgemeesters’. Mevrouw Schuurmans vreest dat een 
burgemeester van een kleine gemeente niet per se een betere vertegenwoordiger van de 
regio is. Ze gaat ervan uit dat de voorzitter, gezien het benoemingsproces, een duidelijker 
draagvlak heeft. 
De heer Roest herkent de landelijke geluiden, maar acht de kritiek niet van toepassing in 
Kennemerland. 
De heer Roest geeft verder mee in de Contourennota te lezen dat er meer landelijke invloed 
komt op de vraag wanneer iets een crisis is. Hij vreest daarbij de cultuur in de Tweede 
Kamer, die geneigd is snel te vragen om ingrepen van het Kabinet. Hij heeft aarzelingen bij 
het schrappen van de rol van de CvdK, omdat hij in deze figuur een mogelijkheid van 
demping ziet. Een heldere definitie van het begrip crisis is wenselijk.
Hij vraagt zich verder af waar de € 83 miljoen aan wordt besteed, en hoe helpend de KCRR 
nu precies gaat zijn. Hij constateert dat het systeem in Kennemerland goed functioneert en 
hoopt dat de verdere uitwerkingen geen grote afwijkingen ten opzichte van het huidige 
systeem gaan opleveren. 
De heer Carrée constateert dat het land steeds meer te maken krijgt met een ‘creeping 
crisis’, wat om een andere aanpak vraagt dan een flitscrisis. Verder pleit hij voor een goede 
verbinding van de GHOR aan de crisisbeheersing, in de voorliggende versie van de nota is die
rol nog onvoldoende uitgewerkt. 

Mevrouw Schuurmans geeft aan dat het inderdaad van belang is dat de regio zelf invloed 
heeft op het bepalen van de vraag of iets al dan niet in de crisisstructuur wordt opgepakt. 
Kennemerland vaart daarin een koers die voor de regio passend is.
Ze merkt op dat de Contourennota spreekt over het ‘vooraf’ verantwoording afleggen over de
crisisaanpak aan de gemeenteraden. Bij iets wat een echte crisis is, is dat niet mogelijk. De 
crisisaanpak moet niet gehinderd worden doordat hierover vooraf met gemeenteraden 
overlegd moet worden. Uiteraard is voor de democratische legitimiteit de verantwoording 
achteraf, eventueel in meerdere fasen, wel wezenlijk.

De heer Heldoorn ziet in de Contourennota een poging van het Rijk om de grip op de sector 
te versterken, een beweging die wel gebruikelijk is bij dergelijke evaluatie. Naar zijn mening 
moet Kennemerland vasthouden aan de manier waarop de crisisbeheersing zich heeft 
ontwikkeld. Te strakke landelijke richtlijnen gaan ten koste van de slagkracht. 

Mevrouw Nienhuis ziet een aantal landelijke ‘clubjes’ ontstaan rond de veiligheidsregio’s, 
zoals de stichting rond verzekeringen en de werkgeversvereniging. Dit soort ontwikkelingen 
moeten niet leiden naar regio van bovenaf. 

De heer Schippers geeft nog een korte toelichting op de KCR2. Hij geeft aan dat informatie-
uitwisseling een belangrijke basis is voor crisisbeheersing. De inrichting van KCR2 is in zijn 
ogen helpend voor de aanpak van crisis in de regio. 
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