
Brandweer Kennemerland en GGD Kennemerland maken deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland 
omvat de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort 

 

Geachte heer Van Veldhuizen, 
 
Hierbij geven wij op uw verzoek een zienswijze op het jaarplan en de begroting van 
het IFV 2021.  
 
Ten eerste spijt het ons dat de reactietermijn zo kort is. Het bestuur van de VRK is 
zich ervan bewust dat u zich houdt aan de termijn van zes weken die de wet noemt, 
maar de termijn verhindert helaas een goede bespreking van uw plan in ons bestuur. 
We zouden het op prijs stellen als de mogelijkheid wordt gevonden volgend jaar 
aan te sluiten bij de termijn die gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren bij het 
vragen van een zienswijze aan gemeenteraden, namelijk acht weken.  
 
In dit jaarplan heeft u gebruik gemaakt van inzichten die u heeft gekregen via een 
enquête bij alle veiligheidsregio’s. We stellen deze manier van werken op prijs, 
omdat het van groot belang is, voor u en voor onze veiligheidsregio, dat de 
werkzaamheden van het IFV aansluiten bij de behoeften van de regio’s. Graag 
krijgen we nog inzicht in de wijze waarop de enquête uiteindelijk van invloed is 
geweest op het eindresultaat.  
 
Vorig jaar heeft u veel aandacht besteed aan de ontwikkelingswens van de IFV. Wij 
hebben aangegeven daar als regio graag op aangesloten te willen zijn en blijven, we 
hebben daar echter in 2020 niet veel van gemerkt. Dat is overigens gezien de 
coronacrisis begrijpelijk, maar het betekent niet dat onze belangstelling voor de 
ontwikkelingen bij het IFV daarmee weg zijn. De korte tekst hierover op pagina 4 
verwijst naar een ontwerpplan en het verdere koersproces. Het bestuur van de VRK 
wordt graag meer op inhoud geïnformeerd over dit proces. Ons valt op dat in het 
jaarplan van vorig jaar te lezen valt dat u zich wilt ontwikkelen tot een 
multidisciplinair kennis- en ondersteuningsinstituut niet alleen voor 
veiligheidsregio’s maar ook voor vitale partners, crisispartners en Rijksoverheid. In 
de reactie op de voorstellen van de Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s 
lezen we echter weer dat de ondersteuning van de veiligheidsregio’s voorop wordt 
gesteld. Wij kunnen de ontwikkeling onvoldoende volgen en verzoeken om een 
heldere voortgangsrapportage over de vorm en inhoud van de ontwikkelingen bij 
het IFV.  
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Ook horen we graag welke invloed het koersproces heeft op het voorliggend 
jaarplan 2021. 
 
U geeft aan te investeren in de netwerkregierol, waarbij het primaat ligt op de 
ondersteuning en advisering van het Veiligheidsberaad en de RCDV, zowel op 
actuele crises en onderwerpen, als op de meer langer termijn georiënteerde 
onderwerpen. Ook de veiligheidsregio’s vervullen een netwerkregierol en adviseren 
op bovenstaande punten. We zijn graag met u in gesprek hoe hierin synergie 
ontstaat en hoe wordt voorkomen dat zaken door elkaar gaan lopen en aansluiting 
ontbreekt. 
 
Ten aanzien van de door u benoemde speerpunten geven we het volgende mee.  
 
Versterken en professionaliseren crisisbeheersing 
De thema’s die gekozen zijn, te weten: klimaatontwikkeling, digitalisering, 
maatschappelijke en internationale ontwikkeling zijn herkenbare thema’s, maar 
houdt ook oog voor andere (opkomende) thema’s, zoals maatschappelijke onrust.   
 
Toekomstbestendige informatievoorziening 
Informatievoorziening is vrijwel bij alle veiligheidsregio’s een actueel onderwerp 
waar veel ontwikkeling op plaatsvindt. Een platformrol van het IFV om te 
voorkomen dat 25 maal het ‘wiel’ wordt uitgevonden ziet de VRK als een 
toegevoegde waarde. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een dashboard of 
een maatschappelijke thermometer. 
 
Bovenregionale operatie en services 
Er is een behoefte bij de crisispartners aan een landelijk beschikbare, opschaalbare, 
operationele voorziening die een informatie- en coördinatiefunctie kan vervullen in 
(dreigende) crisissituaties binnen de algemene keten en in verbinding met de 
functionele keten. Dit is een belangrijke behoefte (en gemis) die de Corona-crisis 
inzichtelijk heeft gemaakt. Een rol van het IFV in deze wordt ook wenselijk geacht. 
Hetzelfde geldt voor de behoefte bij de regio’s aan een landelijk ondersteunings- 
bureau meldkamers ter ondersteuning van het gesprek dat de veiligheidsregio’s met 
de LMS dienen te voeren over de uitvoering van het beheer. 
 
Ten slotte bent u bekend met onze kritische blik als het gaat om de kosten van het 
IFV. In dat kader sluiten wij ons nadrukkelijk aan bij de brief die de 
Brandweerschool Noord-Holland op 27 juni 2020 heeft gestuurd over de wijze 
waarop de kosten die te maken hebben met brandweeropleidingen beheerst kunnen 
worden.   
 
 
Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland, 
 
 
 
 
M.H.F. Schuurmans-Wijdeven 
voorzitter  
 
 

 


