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Geachte leden van de Algemeen Besturen veiligheidsregio, 

 

Hierbij bied ik u ter consultatie het conceptadvies aan van de projectgroep ‘Uniform Kwa-

liteitsniveau Bevolkingszorg’, dat is opgesteld in opdracht van het Veiligheidsberaad. 

Voor dit project is een landelijke stuurgroep en een projectgroep samengesteld.  

 

Opdracht aan de stuurgroep is om te komen tot een landelijk beschreven kwaliteitsniveau 

voor bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie – in de vorm van kaders, normen en be-

leid - dat op voordracht van het Veiligheidsberaad kan worden vastgesteld door de 25 be-

sturen veiligheidsregio.  

 

Beoogd resultaat is een definitief advies aan het Veiligheidsberaad van maart 2023, ge-

richt op: 

a) een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg , inclusief een afbakening tussen 

bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing; 

b) landelijke kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg (inclusief crisiscommunicatie), 

die ten minste een verbetering inhouden ten opzichte van de huidige gemiddelde 

situatie bij de gemeenten; 

c) kaders en een implementatieadvies voor de certificering van opleidingen, exa-

mens en nascholing, gericht op het vakbekwaam worden en blijven van functio-

narissen; 

d) een eenduidige beschrijving van de regierol van de veiligheidsregio’s; onder an-

dere de monitoring van het vastgestelde kwaliteitsniveau en op de ondersteuning 

van de inliggende gemeenten op de uitvoering; 

e) kaders voor regionale inkleuring en flexibiliteit; 

f) indicatie van de financiële consequenties bij implementatie in de veiligheidsre-

gio’s; 

g) uitgangspunten voor wetteksten in het kader van de wetswijziging. 
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De implementatie hiervan (het ‘hoe’) valt niet binnen de scope van de opdracht, maar is 

na bestuurlijke vaststelling aan alle gemeenten samen met hun veiligheidsregio afzonder-

lijk. 

 

Het vastgestelde kwaliteitsniveau (het ‘wat’) dient voor implementatie in de regio’s en 

wordt tevens meegenomen in het traject van wetsontwikkeling. Op dit moment werkt het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid (naar aanleiding van de evaluatie van de Wet veilig-

heidsregio’s) aan een contourennota, waarin wordt uitgewerkt hoe de crisisbeheersing en 

brandweerzorg in de toekomst vorm krijgen. Dit moet uiteindelijk leiden tot wijziging van 

de wetgeving. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie krijgen hun plek in deze contouren-

nota. Een concept van de contourennota zal aan het einde van dit jaar worden aangebo-

den aan de Tweede Kamer. 

 

Bijgesloten treft u het conceptadvies aan dat een aantal keren met de portefeuillehouders 

Bevolkingszorg uit de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio’s is besproken. Ook is 

bijgaand concept onderwerp van gesprek geweest in de landelijke netwerken bevolkings-

zorg (LOCB, LNB) en is een aantal externe experts geraadpleegd voor inhoudelijke feed-

back.  

 

U wordt verzocht om dit advies te bespreken binnen uw Algemeen Bestuur en te voorzien 

van eventuele correcties, aanvullingen en opmerkingen. Op basis van de commentaren 

van de Algemeen Besturen veiligheidsregio zal de hoofdlijn van het advies worden aan-

geboden aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ter verwerking in de conceptcon-

tourennota. In maart 2023 volgt instemming met het advies door het Veiligheidsberaad, 

waarna het voor definitieve vaststelling aan de Algemeen Besturen zal worden aangebo-

den.  

 

Uw opmerkingen ontvangen wij graag voor 15 december a.s. Deze kunt u mailen aan de 

secretaris van het project: jeroen.koffijberg@nipv.nl 

   

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Marco Out 

 

Portefeuillehouder Bevolkingszorg in het Veiligheidsberaad 

Voorzitter stuurgroep Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg  
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