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Bijlage Inspectierapport

De Inspectie J&V heeft onderzoek verricht naar de voorbereiding op de hulpverlening na een aanslag, ook wel 

terrorismegevolgbestrijding (TGB) genoemd. Dit omdat in Nederland tot voor kort het dreigingsniveau 

‘substantieel’ gold. De inspectie is van mening dat daarmee verwacht mag worden dat veiligheidsregio’s zich 

voorbereiden op de hulpverlening na een terroristische aanslag.

Om tot conclusies te komen heeft de inspectie alle veiligheidsregio’s vorig jaar zomer gevraagd documentatie 

aan te leveren. Met enkele veiligheidsregio’s zijn daarnaast gesprekken gevoerd. Niet met de VRK.

Het rapport geeft een algemeen beeld van de voorbereiding op TGB bij de veiligheidsregio’s in Nederland. Het 

bevat dus geen specifieke informatie over de VRK. De rode draad is dat de veiligheidsregio’s zich op 

verschillende manieren en in een verschillend tempo voorbereiden. De conclusie wordt getrokken dat TGB een 

van de onderwerpen is waarbij spanning bestaat tussen (de noodzaak van) versterkte bovenregionale 

samenwerking enerzijds en lokale autonome keuzes anderzijds.

Risico’s die de Inspectie noemt zijn verschillen in het bepalen van de noodzaak van voorbereiding (risico-

inschatting), hoe in planvorming zoals voor TGB bijzondere kenmerken worden benoemd en de doorwerking 

daarvan in oefenbeleid en -frequentie.

De aanbevelingen van de inspectie aan de veiligheidsregio’s zijn vooral gericht op het uniformeren van 

verschillende onderwerpen. Aan de Minister wordt aanbevolen de bevindingen, vooral met betrekking tot de 

spanning tussen lokale autonomie en bovenregionale afstemming/sturing, mee te laten nemen in de evaluatie 

van de Wet veiligheidsregio’s.

Voor de VRK geven de aanbevelingen op dit moment geen onmiddellijke aanleiding tot aanpassing van de 

TGB-koers. Terroristische aanslagen c.q. extreem geweld maakt al meerdere jaren deel uit van ons 

risicoprofiel. Onze huidige planvormen zijn gebaseerd op landelijke handreikingen en afspraken en kennen 

daarop geen afwijkingen. De relevante multidisciplinaire planvormen (scenariokaarten) zijn, vanwege de 

eenduidige samenwerking met één politie-eenheid en meldkamer, dit jaar zelfs naar Noordwest 3-verband 

verbreed, met behoud van enkele Schiphol-specifieke afspraken. Alle disciplines (o.a. brandweer en 

ambulancedienst) hebben afspraken over hun voorbereiding op TGB, TGB is thema geweest bij diverse mono- 

en multidisciplinaire oefeningen en is besproken in enkele bestuursconferenties. De specifieke voorbereiding 

van de brandweer op TGB is op 14 oktober 2019 nog aan de orde geweest in de BCOV. 

Uiteraard houden we een scherp oog op landelijke ontwikkelingen die mogelijk volgen op de aanbevelingen 

van de inspectie, en wijzigingen die daardoor in tweede instantie nodig zijn in onze werkwijzen. Ook de 

uitkomsten van de onlangs verschenen evaluaties van het schietincident in Utrecht kunnen relevante aspecten 

voor de Veiligheidsregio Kennemerland bevatten.

Waar gewenst zal de VRK ook een actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van afspraken, vanuit onze 

eigen ervaringen en expertise. 

Daarbij is de directie wel van mening dat de inspectie te weinig reflecteert op het feit dat er in Nederland 

sprake is van verschillen in dreiging. De dreiging is in de grote steden en op vitale objecten zoals Schiphol veel 

groter dan in de meer perifere delen van Nederland. Dit levert te verdedigen verschillen in de mate van 

voorbereiding op. De directie zal dit aspect zeker benadrukken in eventuele landelijke vervolgtrajecten. 

De inspectie dringt specifiek ook aan op een eenduidige interpretatie in het land van het zogeheten 

ringenmodel, waarbij een gebied dat is getroffen door een aanslag wordt verdeeld in een ‘hot’, ‘warm’ en ‘cold’ 

zone. Kennemerland zal bij het landelijk gesprek hierover inbrengen dat die indeling niet altijd als hoogste 
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wijsheid kan gelden. Uit internationale ervaringen blijkt dat, zeker bij de eerste aanpak van het incident, het 

voor hulpverleningsdiensten niet altijd duidelijk is dat sprake is van een terroristische aanslag. Het werken met 

een ‘commanders intent’ is in dergelijke situaties mede een oplossing.

Aangenomen wordt u hiermee voldoende en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. 


