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Onderwerp: Uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS)
 
Inleiding
De voorzitters van de veiligheid hebben op 13 november 2019 een afschrift ontvangen van een brief 
die de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft gestuurd over 
de uitfasering van het WAS.

Geschiedenis
De minister van Justitie en Veiligheid heeft in 2015 met het Veiligheidsberaad gesproken over zijn 
voornemen het systeem van WAS-palen in Nederland uit te faseren per 1 januari 2021. Het systeem 
van NL-Alert werd door het Rijk gezien als een voldoende alternatief.

Dat voornemen heeft in Kennemerland niet tot veel vragen geleid, aangezien de alarmering via de 
WAS-palen ook veel nadelen kent. Wel is er vanuit Kennemerland ambtelijk aandacht gevraagd voor 
het alarmeren van bijzondere doelgroepen c.q. kwetsbare personen. Daarbij is overigens 
aangetekend dat het systeem van WAS-palen ook niet per se heel geschikt is om bijzondere 
doelgroepen te alarmeren.

Het voornemen van de Minister is in andere regio’s op meer bezwaren gestuit, onder andere in de 
grensregio’s, waarbij er soms problemen zijn met de ontvangst van mobiele telefonie, en in regio’s 
waarin complexen met chemische industrie zijn gelegen. Rond die complexen worden de WAS-palen 
wel zinvol gevonden.

Het gesprek met de regio’s heeft eerder in 2019 al geleid tot het besluit van de minister dat de 
uitfasering van het systeem van WAS-palen met één jaar werd uitgesteld, tot 1 januari 2021.

Brief aan Tweede Kamer
Op 12 november 2019 heeft de minister de Kamer een brief geschreven naar aanleiding van zorgen 
die ook in de Kamer zijn geuit over de uitfasering van de WAS-palen. De minister concludeert dat het 
draagvlak en vertrouwen om te komen tot een besluit over die uitfasering essentieel is. Hij heeft 
daarom besloten het gebruik vooralsnog te continueren, om in de komende tijd nog de volgende 
zaken verder uit te kunnen werken:

 Het noodzakelijke maatwerk binnen de set aan crisiscommunicatiemiddelen voor kwetsbare 
groepen als ouderen of bijvoorbeeld in de grensregio’s

 Verdere optimalisatie van NL-alert
 Passende afspraken voor hoog-risico locaties, zoals chemisch-industriële complexen.

De minister geeft aan dat hij samen met de veiligheidsregio’s en het Instituut voor Fysieke Veiligheid 
zal zorgdragen voor de verdere doorontwikkeling van crisiscommunicatiemiddelen, waaronder in 
ieder geval NL-Alert. In het najaar van 2020 zal dan in overleg met het Veiligheidsberaad worden 
besloten of het WAS per 1 januari 2022 kan worden uitgefaseerd. 

Mocht uiteindelijk besloten worden tot behoud van het WAS, dan zal dit voor het Rijk een investering 
van minimaal € 56 miljoen met zich meebrengen (in 2025).



Nieuw samenwerkingsconvenant calamiteitenzender
De discussie die wordt gevoerd over het WAS heeft ook een relatie met de calamiteitenzender.

Het huidige (landelijke) model convenant calamiteitenzender wordt omgebouwd naar een 
samenwerkingsconvenant met meer moderne afspraken met de publieke (regionale) oproep. 
Het samenwerkingsconvenant wordt verder ingevuld met NH Nieuws en de drie veiligheidsregio’s in 
het verzorgingsgebied van Meldkamer Noord-Holland, waaronder dus de VRK. Bureau Bevolkingszorg 
Kennemerland streeft ernaar een voorstel voor het nieuwe samenwerkingsconvenant in het tweede 
kwartaal van 2020 af te ronden. 
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