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Hooggeachte mevrouw, 

 

Tijdens de vergadering van het Veiligheidsberaad op 21 maart jl. spraken wij met elkaar 

over de opvolging van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s en de ambitie van het kabinet 

om te komen tot een toekomstbestendig, samenhangend en goed functionerend stelsel 

voor de crisisbeheersing en brandweerzorg, zoals aangegeven in het kabinetsstandpunt 

op de evaluatie Wet veiligheidsregio’s1. Onder meer door de verkiezingen, de  

demissionaire status van het kabinet en de coronacrisis heeft de opvolging van de  

wetsevaluatie lang stil gelegen. U heeft toegelicht dat u nu werkt aan een  

Programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg, waarmee opvolging  

gegeven wordt aan de aanbevelingen van de wetsevaluatie en tevens lessen uit recente 

crisissituaties (coronacrisis, hoogwater en overstromingen in Limburg, grootschalige  

vluchtelingenopvang vanuit Oekraïne) worden meegenomen.  

 

Het Veiligheidsberaad is blij te vernemen dat de betrokken ministeries, Eerste en  

Tweede Kamer en Raad van State de door ons gevoelde urgentie delen en dat u op korte 

termijn reeds een aantal stappen wilt zetten, die bijdragen aan de versterking van het 

stelsel. Wij menen dat het stelsel een aantal lacunes omvat, die opgepakt moeten worden 

en niet kunnen wachten tot 2023 of later. Een eventuele opleving van het coronavirus 

later dit jaar, een nieuwe pandemie en het risico op andere grootschalige crises  

(bijvoorbeeld een digitale ontwrichting) maken dat het Veiligheidsberaad wenst, dat u 

vaart maakt met de verbeteringen van het stelsel voor de crisisbeheersing en  

brandweerzorg. 

 

Het programma gaat nu de fase in van gezamenlijke (bestuurlijke) prioritering. Naar  

aanleiding van uw vraag naar de belangrijke, prioritaire thema’s voor de opzet en  

inrichting van een toekomstbestendig, samenhangend en goed functionerend stelsel voor 

de crisisbeheersing en brandweerzorg2, komt het Veiligheidsberaad tot het volgende:  

• Het Veiligheidsberaad is van mening dat de aansluiting van de veiligheidsregio’s en 

Veiligheidsberaad op de nationale crisisstructuur urgentie verdient en dus met  

voorrang moet worden opgepakt3.  

 
1 Kabinetsstrandpunt evaluatie Wet veiligheidsregio’s van februari 2021. 
2 Uw nota Programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg van 15 maart 2022. 
3 Dat zou een aanpassing van het Instellingsbesluit ministeriële commissie crisisbeheersing en het 

Nationaal handboek crisisbesluitvorming impliceren.  
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• Ook is het van belang om de regie bij crises te borgen bij de algemene kolom  

vanwege de benodigde integrale benadering van een crisis, zoals ook de Inspectie 

van Justitie en Veiligheid en de Onderzoeksraad voor Veiligheid constateren in hun 

evaluatieonderzoeken naar de aanpak van de coronacrisis.  

• Het Veiligheidsberaad ziet dat het 'verantwoordelijkheidsvacuüm' bij bovenregionale 

crises telkens leidt tot knelpunten in de gezamenlijke aanpak van crises. Voor een 

goed functionerend stelsel moet ook dit onderwerp met voorrang worden opgepakt.   

• De inrichting van het informatiemanagement bij crises, de samenwerking met publieke 

en private partijen daarbij en de coördinatie daarop moet in het nieuwe stelsel  

verbeterd zijn. Ook dit onderwerp vereist de nodige aandacht.  

• Ten aanzien van de brandweerzorg moet er vaart worden gemaakt met het verbeteren 

van het onderwijsstelsel, het borgen van de adviesrol van de brandweer bij complexe 

(brand-)veiligheidsvraagstukken i.r.t. de Omgevingswet alsmede de 'vrijheidsgradatie' 

bij de regelgeving rond brandweerzorgprestaties (vermijden van gedetailleerde  

regels). 

 

Het Veiligheidsberaad gaat graag met u in gesprek over de wijze waarop deze  

verbeteringen op korte termijn binnen het stelsel geborgd kunnen worden en bereidt zich 

daar inhoudelijk de komende periode op voor.  

 

U heeft ons ook geschreven4 dat u tevens werkt aan overkoepelende  

Agenda Crisisbeheersing 2022-2025 waarin het kabinet - in afstemming met het  

Veiligheidsberaad en private crisispartners - prioriteiten stelt voor de hele kabinetsperiode 

rond een aantal inhoudelijke thema’s. Uiteraard is het Veiligheidsberaad gaarne bereid 

mee te denken met deze Agenda Crisisbeheersing voor de komende jaren en ook met de  

Rijksbrede Veiligheidsstrategie, die wellicht als één van de prioriteiten van deze  

Agenda Crisisbeheersing zal worden benoemd. Wij horen graag op welke wijze deze 

agenda samen het Veiligheidsberaad en private crisispartners wordt uitgewerkt en  

ingevuld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H.M.F. Bruls 

Voorzitter Veiligheidsberaad 

 
4 Uw nota Programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg van 15 maart 2022. 
 


