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Geachte voorzitter veiligheidsregio, 

 

Het Veiligheidsberaad heeft, namens de voorzitters veiligheidsregio, per brief d.d. 15  

januari 2019 (kenmerk V001) de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) verzocht om de 

veiligheidsregio’s de ruimte te geven om de doorontwikkeling van het specialisme  

incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) verder vorm te geven, vooruitlopend op de 

aanpassing van de regelgeving hieromtrent.  

 

De minister van JenV heeft aangegeven (zie bijlage) in beginsel positief te staan  

tegenover de doorontwikkeling van het specialisme IBGS, zoals die staat omschreven in 

de visie op IBGS die in opdracht van de Raad van Brandweercommandanten is opge-

steld.  

 

De minister van JenV is van mening dat, aangezien de ontwikkeling van het specialisme 

zich nog in de startfase bevindt, nog onvoldoende duidelijk is wat de implicaties zijn voor 

de bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen en hoe de verschillende onderdelen 

zich met elkaar (gaan) verhouden, op regionaal, interregionaal en landelijk niveau.  

Alvorens de regelgeving hieromtrent aan te passen, wil de minister van JenV bovenge-

noemde zaken eerst inzichtelijk hebben. Ik heb de Raad van Brandweercommandanten 

daarom verzocht om het specialisme IBGS te evalueren en de bevindingen hiervan  

uiterlijk 31 augustus 2020 op te leveren.  

 

Omdat met de doorontwikkeling van de incidentbestrijding gevaarlijke stoffen wordt afge-

weken van de huidige regelgeving, stelt de minister van JenV als voorwaarde dat het  

bestuur van de veiligheidsregio een formeel besluit neemt om over te gaan tot omvorming 

van de regionale organisatie voor incidentbestrijding met gevaarlijke stoffen. Derhalve 

heeft de minister verzocht inzichtelijk te maken in hoeverre de veiligheidsregio’s een  

dergelijk besluit hebben genomen.  

 

Zoals in het Veiligheidsberaad van 7 oktober jl. is aangegeven volgt uit een inventarisatie 

onder de veiligheidsregio’s een divers beeld. Zo zijn er enkele veiligheidsregio’s die  

expliciet een besluit hebben genomen en zijn er enkele regio’s die dit impliciet  

(bijvoorbeeld via het dekkingsplan) hebben gedaan.  
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Ook zijn er veiligheidsregio’s die voornemens zijn een formeel besluit te nemen en er zijn 

regio’s die tot op heden geen besluit hebben genomen. Gezien het belang van de  

doorontwikkeling van het specialisme IBGS wil ik u oproepen om – voor zover dat nog 

niet is gedaan – als bestuur van de veiligheidsregio een formeel besluit te nemen om 

over te gaan tot omvorming van de regionale organisatie voor incidentbestrijding met  

gevaarlijke stoffen.   

 

Verder informeer ik u graag over drie aanvullende voorwaarden die de minister van JenV 

stelt als kader om de doorontwikkeling verder vorm te geven, te weten: 

 Het bestuur van de veiligheidsregio blijft verantwoordelijk voor de specialistische  

taken, met uitzondering van de CBRN-taken die worden uitgevoerd door de zes in 

het Besluit veiligheidsregio’s aangewezen regio’s; 

 Bij de (voorbereiding van de) incidentbestrijding van gevaarlijke stoffen kunnen vele 

partijen betrokken zijn. De veiligheidsregio is en blijft conform artikel 10 Wet  

veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor de coördinatie ten behoeve van een  

multidisciplinaire aanpak op het gebied van risicobeheersing, repressie en nazorg, in-

clusief de bijbehorende communicatie; 

 De doorontwikkeling van IBGS moet leiden tot aantoonbare kwaliteitsverbetering ten 

opzichte van de huidige situatie.  

 

De minister van JenV hoopt in het najaar van 2020 een goed beeld te hebben van de  

toegevoegde waarde van de doorontwikkeling IBGS, teneinde de regelgeving op dit  

onderdeel aan te kunnen passen.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

A.W. Kolff 

Portefeuillehouder Brandweer Veiligheidsberaad 
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