
Ter attentie leden BCOV VRK, 8/2/2021
Hierbij ontvangt u de mail van het Veiligheidsberaad aan de leden, met de kabinetsreactie inzake de 
evaluatie Wet veiligheidsregio’s. In de BCOV-vergadering van maart zal de reactie worden 
geagendeerd. Dan is hopelijk ook de genoemde schets van het vervolgtraject beschikbaar.

Van: Veiligheidsberaad 
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 14:29
Aan: Veiligheidsberaad <veiligheidsberaad@ifv.nl>
Onderwerp: Kabinetsstandpunt inzake Evaluatie Wet veiligheidsregio's
 
Geachte leden van het Veiligheidsberaad,
 
Hierbij stuur ik u de kabinetsreactie inzake de Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, die het kabinet gisteren 
heeft  aangeboden aan de Tweede Kamer.  De Tweede Kamer  heeft  dit  onderwerp controversieel  
verklaard  en  neemt  de  kabinetsreactie  en  het  rapport  Evaluatie  Wet  veiligheidsregio’s  na de 
kabinetsformatie in behandeling.
 
Het ministerie wil voorkomen dat het dossier in de tussenliggende periode stil komt te liggen en komt 
daarom op korte termijn met een schets van het vervolgtraject. 
Dit traject heeft betrekking op:

. De nieuwe brede Gezamenlijke Agenda als opvolger van de huidige risico- en 
crisisbeheersing voor de komende kabinetsperiode. Bedoeling is dat deze wordt vastgesteld 
door het kabinet, het VB en VNO-NCW/MKB Nederland.

. De wijze waarop het beste kan worden georganiseerd dat besturen van de veiligheidsregio’s 
in samenwerking met crisispartners gezamenlijk uitgangspunten en normen op het gebied van 
de crisisbeheersing en brandweerzorg formuleren en uniform toepassen. En de wijze waarop 
deze uitgangspunten en normen worden vastgelegd.

 
Deze beide punten zijn ook opgenomen in de bijgevoegde kabinetsreactie. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groet,
 
Secretaris Veiligheidsberaad
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