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Betreft : Afschriften en verzoek
Datum : 31 oktober 2016
Excellentie,
Hierbij ontvangt u afschriften van een tweetal brieven die wij respectievelijk op 28 en 31 oktober 2016 hebben
verzonden aan het hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie.
In de brief van 28 oktober 2016 gaan wij in op de zorgwekkende situatie in de veiligheidsregio Zeeland.
Wij constateren opmerkelijke verschillen in de bevindingen van de Commissie Demmers en die van uw Inspectie
over de situatie in de veiligheidsregio Zeeland. Daarnaast delen we onze standpunten over het landelijk onderzoek
naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio.
In de brief van 31 oktober 2016 gaan we in op de mededeling in uw brief (29517, nr. 117) aan de Kamer dat uw
Inspectie geen aanleiding ziet om de onderzoeksresultaten van de in juli 2016 afgesloten 'QuickScan' in de
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek naar buiten te brengen. Dat vinden wij onbehoorlijk.
Wij hebben de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie verzocht deze brieven te betrekken bij de
beraadslagingen in het Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg van 10
november aanstaande.
De Inspectie Veiligheid en Justitie valt onder uw gezag. Daarnaast heeft u ook een rol in het toezicht op de
veiligheidsregio’s. Wij vragen u daarom vriendelijk doch dringend om publicatie van de onderzoeksresultaten en
handhaving van de wettelijke bepalingen in de veiligheidsregio’s Zeeland en Gooi en Vechtstreek.
In afwachting van uw reactie, tekenen wij met vriendelijke groet.
Namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers.
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