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Datum 27 september 2022 

Onderwerp Agendering verschillende onderwerpen Veiligheidsberaad 10 oktober 

 
Geachte heer Bruls, 

  

Crisisbeheersing en brandweerzorg hebben afgelopen jaren voor grote 

uitdagingen gestaan, zoals covid-19, het hoogwater in Limburg, natuurbanden en 

de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Tegelijkertijd staat het stelsel van 

crisisbeheersing en brandweerzorg aan de vooravond van vernieuwing. Er wordt 

gewerkt aan flexibele netwerksamenwerking en aan de gezamenlijke inrichting 

van het Knooppunt Coördinatie Regio’s Rijk (KCR2). Bovendien zetten we in op 

versterking van het stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg. 

 

Het kabinet heeft in haar standpunt op de evaluatie Wet veiligheidsregio’s de 

ambitie uitgesproken zo spoedig mogelijk te komen tot een toekomstbestendig, 

samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg1. Met dank aan 

alle partners die er aan mee hebben gewerkt is deze ambitie vertaald in bijgaande 

contourennota2. De contourennota schetst op hoofdlijnen het beoogde 

toekomstige stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg. Graag wil ik bij de 

bijeenkomst op 10 oktober 2022 met u (de leden van het veiligheidsberaad; 

verder aangeduid als ‘u’), in gesprek over deze contourennota. 

 

Naast het gesprek over de contourennota zijn er nog een aantal onderwerpen 

waar ik kort uw aandacht voor wil vragen. Het gaat daarbij om:  

1. Rijksbrede veiligheidsstrategie 

2. Landelijke agenda crisisbeheersing 

3. Kader modernisering (staats)nood- en crisisrecht 

4. Belevingsonderzoek ‘repressief brandweerpersoneel’ 

5. Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) 

 

Voor elk van deze onderwerpen treft u hieronder meer informatie aan en daarbij 

ook het verzoek dat ik daarbij aan u wil doen. Ik zal dit bij de bijeenkomst kort 

mondeling toelichten.  

 

                                                
1 Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, 3 februari 2021, kst 29 517 nr 198. 
2 Bijlage 1 
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Tot slot vindt u na bovengenoemde onderwerpen nog enkele onderwerpen die ik u 

ter informatie toestuur. Ik vind het belangrijk u mee te nemen in deze 

onderwerpen, maar er zijn wat mij betreft op dit moment geen specifieke punten 

om te bespreken of om over te beslissen. Het gaat daarbij om: 

1. Veiligheidsregio’s als vitaal proces 

2. Structurele borging aansluiting veiligheidsregio’s bij de nationale 

crisisstructuur 

3. Landelijk crisisplan digitaal 

4. Deltaprogramma 2023 

5. Brandweerkerndata 

 

1. Contourennota 

Zoals hierboven aangegeven is de ambitie van het kabinet voor het toekomstig 

stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg terechtgekomen in bijgevoegde 

contourennota. De afgelopen periode zijn verschillende conceptversies van de 

contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg besproken en 

voorgelegd op ambtelijk niveau. Met de Veiligheidsregio’s is in deze fase expliciet 

afgestemd. De contourennota is voorts besproken bij de Raad Commandanten en 

Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV), op 15 september 2022, waarna de 

opmerkingen van de Raad zijn verwerkt in de nu voorliggende versie. 

 

Ik ben benieuwd naar uw zienswijze op het geheel van de contourennota. Gezien 

het grote belang van de contourennota voor het stelsel van crisisbeheersing en 

brandweerzorg vormt dit, wat mij betreft het, hoofdgespreksonderwerp op 10 

oktober. Ik zal de contourennota tijdens het gesprek op 10 oktober nader 

toelichten.  

 

Het proces van de contourennota wordt hierna afgesloten met een bestuurlijke 

conferentie op woensdag 2 november. Graag wil ik tijdens de conferentie met u 

en onze crisispartners de gezamenlijke ambitie bekrachtigen en verkennen hoe 

we gezamenlijk voortvarend papier omzetten in praktijk. Na de bestuurlijke 

conferentie zal de contourennota worden ingebracht voor bespreking in de 

ministerraad, om eind van het kalenderjaar aan de Tweede Kamer te kunnen 

worden verstuurd. 

 

2. Andere punten ter attendering 

Hieronder treft u een vijftal onderwerpen aan met daarin een concrete vraag aan 

u. 

 

2.1 Rijksbrede veiligheidsstrategie 

Naast de contourennota wil ik u informeren over de Rijksbrede 

veiligheidsstrategie. De Rijksbrede veiligheidsstrategie dient als kapstok voor 

verschillende strategieën en agenda’s ten aanzien van crisisbeheersing.  

 

De Rijksbrede Veiligheidsstrategie (RbVs), die in Q1 2023 voorzien is, heeft als 

doel om het Koninkrijk der Nederlanden zo goed mogelijk voor te bereiden op 

eventuele risico’s die onze nationale veiligheid kunnen raken. De strategie heeft 

een strategisch karakter en betreft zowel safety als security. De Rijksbrede 

Veiligheidsstrategie zal naast aandacht voor de aanpak van specifieke 

dreigingsthema’s, zoals natuur- en klimaatrampen, internationale en militaire 
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dreigingen, bedreigingen van vitale infrastructuur en cyberdreigingen, ook 

aandacht besteden aan crisisbeheersing als belangrijk doorsnijdend thema voor 

onze nationale veiligheid. Aan de basis van de Rijksbrede Veiligheidsstrategie ligt 

de Rijksbrede Risicoanalyse (RbRa), opgesteld door het onafhankelijke 

Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV). De Rijksbrede Risicoanalyse zal eind 

september worden gepubliceerd door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid en 

door mij aan de Tweede Kamer worden aangeboden.  

 

De Rijksbrede Veiligheidsstrategie zal dienen als kapstok voor specifieke 

strategieën en agenda’s, zoals de Nederlandse Cybersecurity Strategie, de 

Nationale Contraterrorisme Strategie, en de hieronder beschreven landelijke 

agenda Crisisbeheersing. De Rijksbrede Veiligheidsstrategie vormt hiermee de 

overkoepelende veiligheidsstrategie en een sturingsdocument voor tenminste 6 

jaar. De Rijksbrede Veiligheidsstrategie zal een implementatiecyclus bevatten om 

de uitvoering te monitoren, middels de recent ingestelde Nationale 

Veiligheidsraad.  

 

De Rijksbrede Veiligheidsstrategie wordt vormgegeven in een interdepartementaal 

en Rijksbreed traject, onder coördinatie van de NCTV. De veiligheidsregio’s zijn 

betrokken bij de risicoanalyse, bij het inschatten van de weerbaarheid en bij het 

opstellen van de strategie zelf. Op ambtelijk niveau is een stuur- en projectgroep 

ingericht, waarin vertegenwoordiging vanuit de Raad Commandanten en 

Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) is geregeld.  

 

Daarnaast is een onafhankelijke klankbordgroep ingericht voor de Rijksbrede 

Veiligheidsstrategie om vanuit verschillende deskundigheidsgebieden mee te 

denken met de totstandkoming van de Rijksbrede Veiligheidsstrategie. Hierin zijn 

diverse functionarissen op basis van hun expertise betrokken. De heer Marcouch 

is als deskundige op het vlak van lokale overheid en democratische rechtsorde 

gevraagd mee te denken.  

 

Het is mijn streven om rond de jaarwisseling inhoudelijk nader met u te spreken 

over de koers die het kabinet met de RbVs wil inzetten. 

 

2.2. Realisatie landelijke agenda crisisbeheersing  

Zoals reeds in het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het evaluatierapport 

van de commissie Muller gesteld wil het kabinet graag in nauwe samenwerking 

met veiligheidsregio’s en andere publieke en private crisispartners gezamenlijke 

ambities op het terrein van de crisisbeheersing voor de komende jaren 

vaststellen. Dit willen we doen in de vorm van een meerjarige landelijke agenda 

crisisbeheersing. Een agenda die, zoals ook in de contourennota benoemd, een 

structureel onderdeel zal zijn van de meerjarige beleidscyclus binnen het stelsel 

crisisbeheersing en Brandweerzorg op landelijk en bovenregionaal niveau. Een 

agenda die voor de komende jaren naast versterking van het stelsel 

Crisisbeheersing en Brandweerzorg, conform de contourennota, voortbouwt op de 

inzichten uit de Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid en de Rijksbrede 

Veiligheidsstrategie. Het is de bedoeling dat de agenda crisisbeheersing deze 

inzichten bundelt met aanvullende inzichten vanuit veiligheidsregio’s, functionele 

kolommen en private- en vitale partners. Een bundeling die moet leiden tot 
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heldere gezamenlijke ambities, waar nodig in de vorm van gezamenlijke 

(landelijke) doelstellingen.  

 

Mijn inzet is om deze agenda crisisbeheersing als een gezamenlijk product van 

het Rijk en veiligheidsregio’s en in afstemming met andere (private) crisispartners 

te realiseren. Graag wil ik u hierbij om medewerking bij de realisatie van deze 

agenda vragen. Het is mijn streven om deze agenda rond de jaarwisseling 

inhoudelijk nader met u te kunnen bespreken, zodat de agenda in de eerste 

kwartalen van volgend jaar met de Tweede Kamer gedeeld kan worden. 

 

2.3 Kader modernisering (staats)nood- en crisisrecht 

De afgelopen maanden is er gewerkt aan een kader voor de modernisering van 

het (staats)nood- en crisisrecht. Het is al langer bekend dat het staatsnoodrecht 

op onderdelen verouderd is. In 2018 heeft het kabinet daarom aangekondigd te 

willen kijken naar modernisering en harmonisering van het staatsnoodrecht. Eind 

december 2021 is die noodzaak tot modernisering nogmaals onderschreven in het 

rapport ‘Modernisering van het Staatsnoodrecht’3 en het spontaan advies van de 

Raad van State ‘Van noodwet tot crisisrecht’.4 Beide rapporten concluderen dat 

het huidige stelsel van (staats)noodrecht te complex is. Het is bovendien weinig 

flexibel en lijkt niet goed aan te sluiten op actuele en toekomstige dreigingen en 

maatschappelijke ontwikkelingen. De Afdeling advisering heeft daarnaast 

geconcludeerd dat het stelsel van (staats)nood- en crisisrecht zich de afgelopen 

decennia in grote mate los van elkaar heeft ontwikkeld. Daardoor zijn in wezen 

twee wettelijke stelsels ontstaan die niet langer goed op elkaar aansluiten. Een 

inhoudelijke bezinning op het stelsel als geheel is daarom nodig. 

 

Het (staats)nood- en crisisrecht betreft meer dan 100 wetten. Het kabinet heeft 

daarom aangekondigd5 prioritering en fasering toe te willen passen bij de verdere 

uitwerking. Om ervoor te zorgen dat een coherent stelsel ontstaat, wordt 

allereerst een kader met algemene uitgangspunten voor de inrichting van het 

nood- en crisisrecht ontwikkelt dat ervoor zorgt dat wet- en regelgeving ook bij 

een gefaseerde aanpak goed op elkaar aan blijft sluiten. 

 

In de afgelopen maanden is in interdepartementaal verband gewerkt aan de 

ontwikkeling van dit kader. Hiervoor is een interdepartementale werkgroep 

opgericht waarin praktisch alle ministeries vertegenwoordigd zijn, inclusief de 

veiligheidsregio’s. 

 

Het kader gaat inhoudelijk niet in op bestaande noodwetgeving, de toedeling van 

noodbevoegdheden of verantwoordelijkheidsverdeling binnen het stelsel van 

crisisbeheersing. Het kader beoogt vooral een leidraad te bieden voor de indeling 

van het (staats)nood- en crisisrecht, zodat beter beargumenteerd kan worden of 

noodbevoegdheden al dan niet in werking gesteld moeten worden, welke 

procedures daarbij horen, en welke rollen en verantwoordelijkheden betrokken 

partijen hebben bij de inwerkingstelling van nood- en crisisrecht, waaronder 

parlement en Raad van State. 

 

                                                
3 Bijlage bij Kamerstukken II 2021/22, 29668, nr. 64.  
4 Bijlage bij Kamerstukken II 2021/22, 29668, nr. 65.  
5 Kamerstukken I 2021/22 29 667, C. 
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Dit kader treft u als bijlage 2 aan bij deze brief. Gelet op de samenhang met de 

contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg ontvangt u deze 

conceptversie vertrouwelijk, zodat beide trajecten in samenhang kunnen worden 

bezien. De veiligheidsregio’s zijn bij beide trajecten betrokken. Ik ben benieuwd 

naar uw zienswijze op het kader voor de modernisering van het (staats)nood- en 

crisisrecht. Eventuele opmerkingen hierover kunt u mij eveneens schriftelijk 

aanreiken. 

 

2.4 Belevingsonderzoek ‘repressief brandweerpersoneel’ 

Ik wil u graag wijzen op de motie van de leden Van Nispen en Mutluer6 waarin de 

regering verzocht wordt met voorstellen te komen zodat de werkvloer meer 

zeggenschap krijgt bij het maken en uitvoeren van voorstellen rondom 

brandweerzorg en dit tevens te waarborgen binnen veiligheidsregio’s. Bij de 

appreciatie van de motie heb ik aan de Tweede Kamer aangegeven dat dit primair 

aan de werkgever, de veiligheidsregio’s, is. Ik kan mij wel goed vinden in de 

strekking van de motie. Daarom heb ik aan de Tweede Kamer toegezegd deze 

motie onder de aandacht te brengen van het Veiligheidsberaad.  

 

Onlangs is het belevingsonderzoek ‘Repressief brandweerpersoneel’ verschenen 

en voor de zomer heb ik dit aangeboden aan de Tweede Kamer7. Dit heeft u begin 

juli tevens aan mij aangeboden. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nederlands 

Instituut Publieke Veiligheid in opdracht van u, de leden van het 

Veiligheidsberaad.  

 

Gezien de wens van de Tweede Kamer dat de werkvloer meer zeggenschap krijgt 

bij het uitvoeren van brandweerzorg en in combinatie met de resultaten uit het 

werkbelevingsonderzoek wil ik u vragen serieus werk te maken van het 

verbeteren van de beleving op de werkvloer en in kaart te brengen hoe dit 

bewerkstelligd kan worden. Ik wil u vragen mij in het voorjaar van 2023 hier 

nader over te informeren.  

 

2.5 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) 

Bij brief van 26 juli 2019 hebben de veiligheidsregio’s de ruimte gekregen om 

vooruitlopend op een aanpassing van het Besluit Veiligheidsregio’s onder 

specifieke voorwaarden te werken aan de verdere ontwikkeling van IBGS. Volgend 

op de door u op 28 juli 2021 aangeleverde evaluatie van de doorontwikkeling 

IBGS, heb ik in mijn brief van 15 februari 2022 aangegeven voldoende aanleiding 

te zien om in samenspraak met de veiligheidsregio’s te kijken naar meer concrete 

voorstellen voor wijziging van de regelgeving op het gebied van de bestrijding van 

incidenten met gevaarlijke stoffen. Graag breng ik enkele verzoeken uit mijn brief 

opnieuw onder uw aandacht waar ik tot op heden nog geen reactie op heb 

ontvangen. Het gaat daarbij onder meer om het verzoek om:  

1. Een overzicht van de door u ondernomen activiteiten om het brede 

draagvlak te creëren voor de doorontwikkeling van IBGS onder 

brandweerlieden, vakbonden, vakverenigingen en overige (private) 

partijen. Daarbij verneem ik ook graag hoe deze partijen hebben 

gereageerd op de voorgestelde doorontwikkeling IBGS; 

                                                
6 Kamerstuk 29517 nr. 215. 
7 Kamerstuk 29517, nr. 223.  
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2. Inzicht in de consequenties van de gewijzigde aanpak voor overige 

hulpdiensten en private partijen.  

 

In het verlengde hiervan breng ik ook nog graag onder de aandacht dat ik op 16 

mei jl. een brief heb ontvangen van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 

(VBV) over de doorontwikkeling IBGS. Hierin geven zij aan dat zij - hoewel ze de 

doorontwikkeling van IBGS nog altijd steunen – zorgen hebben over de wijze 

waarop hier in de praktijk uitvoering aan wordt gegeven. De doorontwikkeling van 

IBGS bevordert de afstemming met buurregio’s en/of private partijen om – in 

geval van minder voorkomende gebeurtenissen – gezamenlijk zorg te dragen voor 

een adequate dekking gebaseerd op het regionaal risicoprofiel. Daarnaast maakt 

de visie op IBGS het mogelijk om de bestrijding van majeure incidenten met 

gevaarlijke stoffen op landelijk niveau te organiseren. Onduidelijk blijft echter in 

hoeverre de veiligheidsregio’s ook echt stappen hebben gezet en gebruik maken 

van die nieuwe mogelijkheden. Graag hoor ik daarom voor het eind van het jaar 

van u hoeveel veiligheidsregio’s onderling afspraken hebben gemaakt over het 

creëren van een gezamenlijke dekking en op welke wijze invulling wordt gegeven 

aan het creëren van een landelijk specialisme. 

 

3. Punten ter informatie 

Hieronder treft u een drietal onderwerpen aan waarvan ik het belangrijk vind u 

hierover te informeren.  

 

3.1. Veiligheidsregio’s als vitaal proces 

Vanuit de veiligheidsregio’s is de afgelopen tijd meer dan eens aandacht gevraagd 

voor het vitale karakter van een deel van de taken en werkzaamheden van de 

veiligheidsregio’s. 

 

Conform het bestaande beleidskader rond de bescherming van vitale 

infrastructuur is de afgelopen periode hernieuwd gekeken welke processen 

mogelijk als vitaal bestempeld zouden moeten worden binnen de vitale sector 

Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Met betrokkenheid van vertegenwoordigers 

vanuit onder meer de veiligheidsregio’s en het meldkamerdomein is op 

hoofdlijnen in kaart gebracht welke processen van cruciaal belang zijn om de 

veiligheid van de Nederlandse samenleving te waarborgen. Hierbij ligt de focus op 

crisisbeheersing en hulpverlening en incidentbestrijding. 

 

De toenemende dreigingen onder meer in het digitale domein en de ervaringen de 

afgelopen jaren, gekoppeld aan de toenemende verwachtingen vanuit de 

samenleving t.a.v. de hulp die ‘de overheid’ biedt, maken dat het belang van 

adequate ‘dienstverlening’ vanuit de sector OOV groter is geworden. De 

continuïteit van de hiervoor noodzakelijke processen dient gewaarborgd te 

worden en kent op een aantal punten een vitaal karakter. Denk hierbij aan directe 

inzet van politie en brandweer, crisiscoördinatie en besluitvorming en de 

noodzakelijke communicatie en informatievoorziening om hiervoor zorg te dragen.  

 

Ik wil op korte termijn op hoofdlijnen vitale processen binnen de sector OOV 

benoemen. In vervolg hierop wil ik met alle betrokken partijen samen, dus ook u, 

in beeld brengen welke elementen binnen die processen bepalend zijn, wie hier 

zorg voor draagt en hoe het met de dreigingen en weerbaarheid rond deze 

specifieke processen gesteld is. Hierbij verwacht ik overigens dat reeds lopende 
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trajecten, zoals bijvoorbeeld in het kader van uw eigen bestuurlijk programma 

“Digitale ontwrichting”, bijdragen aan de weerbaarheid en continuïteit die nodig 

wordt geacht. Daar waar nodig zal mogelijk extra actie ondernomen moeten 

worden. 

 

Wat betreft de veiligheidsregio’s overweeg ik vooruitlopende op deze 

vervolgstappen al de keuze te maken om de veiligheidsregio’s als vitale aanbieder 

te betitelen conform het beleidskader vitaal en ben ik voornemens de Tweede 

Kamer hierin dit jaar mee te nemen. De centrale rol die de veiligheidsregio’s 

spelen ten aanzien van de crisisbeheersing en brandweerzorg maakt dat deze 

keuze voor de hand licht.  

 

3.2 Structurele borging aansluiting veiligheidsregio’s bij de nationale 

crisisstructuur 

Naar aanleiding van uw nadrukkelijk verzoek heb ik tijdens ons overleg op 21 

maart toegezegd de staande praktijk sinds de crisisaanpak van corona en de 

afspraken tussen het Veiligheidsberaad en mijn voorganger over de aansluiting 

van de veiligheidsregio’s bij de nationale crisisstructuur op korte termijn 

structureel te borgen via aanpassingen in het Instellingsbesluit Ministeriële 

Commissie Crisisbeheersing (MCCb) en het Nationaal Handboek.  

 

De aanpassingen zijn opgesteld binnen een breed samengestelde werkgroep 

inclusief de veiligheidsregio’s en afgestemd in het rijksbrede Directeurenoverleg 

Crisisbeheersing waarin ook de veiligheidsregio’s zijn vertegenwoordigd. 

 

In het aangepaste besluit is expliciet vastgelegd dat op uitnodiging van de 

voorzitter MCCb een burgemeester of voorzitter veiligheidsregio of voorzitter van 

een ander openbaar lichaam met raadgevende stem aan de vergaderingen van de 

MCCb kan deelnemen. Deze wijze van aansluiting van de veiligheidsregio’s op de 

nationale crisisstructuur en de ondersteunende gremia is verder uitgewerkt en 

geconcretiseerd in het Nationaal Handboek Crisisbeheersing.  

 

De aanpassingen lopen niet vooruit op de ontwikkeling van het vernieuwde 

wettelijk kader voor het landelijk dekkend crisisstelsel, maar leggen wel de 

veranderingen vast die inmiddels staande praktijk zijn in de organisatie, 

werkwijze en ondersteuning van de MCCb. De aanpassingen in besluit en 

handboek worden op korte termijn ter vaststelling aan de ministerraad 

voorgelegd en vervolgens aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Nationaal 

Handboek is een tussenstap op weg naar een landelijk handboek crisisbeheersing 

in het kader van het hierboven genoemde versterkingsprogramma en de 

gezamenlijke meerjarige landelijke agenda crisisbeheersing. 

 

3.3 Landelijke Crisisplan digitaal 

Op dit moment wordt in nauwe samenwerking met de veiligheidsregios gewerkt 

aan de ontwikkeling van het Landelijk Crisisplan Digitaal, als opvolger van het 

Nationaal Crisisplan Digitaal dat in februari 2020 is gepubliceerd en indertijd ook 

met het Veiligheidsberaad is gedeeld. 

 

Het Landelijk Crisisplan Digitaal bevat de samenwerkingsafspraken tussen rijk, 

veiligheidsregio’s, gemeenten en private partners bij cybercrises. Op regionaal 

ambtelijk niveau wordt het plan afgestemd met de Vakraad Risico- en 

Crisisbeheersing en de RCDV.  

 



 
 

 

  

 Pagina 8 van 9 

   

 

 

Directoraat-Generaal 

Politie en 

Veiligheidsregio’s  

Portefeuille Veiligheidsregio’s 

en Crisisbeheersing
  

 

Datum 

27 september 2022 
 

Ons kenmerk 

4221293 

 

 

 

Het Veiligheidsberaad heeft het NIPV verzocht een verkenning uit te voeren naar 

bestuurlijke bevoegdheden bij (dreigende) digitale ontwrichting. Daarbij gaat het 

om bestaande bevoegdheden en interventiemogelijkheden van burgemeesters en 

voorzitters veiligheidsregio’s. De resultaten van dit onderzoek zullen worden 

meegenomen in het Landelijk Crisis Plan Digitaal. 

 

Ik ben voornemens het plan via uw portefeuillehouder cyber, burgemeester Van 

den Top, ter afstemming in het Veiligheidsberaad op 15 december 2022 te 

agenderen. 
 

3.4. Deltaprogramma 2023 

Graag informeer ik u over het deltaprogramma 2023. Het deltaprogramma is het 

jaarlijkse voorstel van de Deltacommissaris op het gebied van waterveiligheid, 

zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie, dat jaarlijks op Prinsjesdag wordt 

gepubliceerd. Het Deltaprogramma 2023 rapporteert over de voortgang en de 

wijzigingen in het Deltaprogramma en over de maatregelen voor de komende 

jaren. De Deltacommissaris doet dit keer, onder meer, de aanbeveling aan het 

kabinet om samen met de veiligheidsregio’s en koepels van decentrale overheden 

te bepalen welke partij de regie bij gevolgbeperkingen bij overstromingen moet 

oppakken. In de kabinetsreactie neemt het kabinet dit advies van de 

Deltacommissaris over. In deze reactie schrijven wij dat het van belang is om in 

gezamenlijkheid ervoor te zorgen dat gevolgen en schade van klimaatverandering 

worden verminderd en maatschappelijke ontwrichting bij een ramp wordt beperkt. 

Op een later moment komt de minister van Infrastructuur en Waterstaat bij u 

terug om te bespreken hoe deze aanbeveling, samen met u, precies zal kunnen 

worden uitgewerkt.  

 

3.5. Brandweerkerndata 

Ik moedig de ontwikkelingen aan die de veiligheidsregio’s de afgelopen jaren in 

gang hebben gezet om tot betrouwbare landelijke data te komen. Voorbeelden 

hiervan zijn een beheerde landelijke Business Intelligence voorziening en de 

publicatie van openbare dashboards met onder meer incidenten en reactietijden. 

Ook verzamelt het NIPV – in opdracht van het Veiligheidsberaad – sinds 2018 

jaarlijks statistische gegevens over brandweerkazernes en -posten, repressief 

brandweerpersoneel, opkomsttijden en PPMO-keuringen. De resultaten zijn tot 

dusver gepubliceerd in jaarlijkse rapportages brandweerkerndata.  

 

Kamerbrief 8 juli jl. 

Op 19 november 2021 heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over het verzoek 

om met elkaar zorg te dragen voor een gedegen en betrouwbare dataset, waarin 

inzicht in personeel, middelen en posten wordt geboden. Mijn departement is 

daarna met het NIPV en u in gesprek gegaan om te bezien hoe gekomen kan 

worden tot een structurele en duurzame informatieverzameling. Tijdens het 

commissiedebat Brandweer en Crisisbeheersing op 24 maart jl. heb ik de Tweede 

Kamer toegezegd om een zo concreet mogelijk plan van aanpak op te stellen voor 

een structurele en duurzame dataverzameling, inclusief een nulmeting met 

betrekking tot data over personeel, specialisaties en materieel, om daarmee 

inzicht te kunnen geven in de brandweerzorg in Nederland. Door het NIPV is in 

samenwerking met de verantwoordelijken voor de informatievoorziening vanuit de 

veiligheidsregio’s, de nulmeting opgesteld. De hierbij opgeleverde factsheet is 



 
 

 

  

 Pagina 9 van 9 

   

 

 

Directoraat-Generaal 

Politie en 

Veiligheidsregio’s  

Portefeuille Veiligheidsregio’s 

en Crisisbeheersing
  

 

Datum 

27 september 2022 
 

Ons kenmerk 

4221293 

 

 

 

meegestuurd richting de Tweede Kamer als bijlage van de verzamelbrief 

brandweer en crisisbeheersing van 8 juli jl. 

 

Betrouwbare landelijke data: verbetertraject en inzicht 

Op dit moment vindt een verbetertraject plaats om de betrouwbaarheid van 

bovengenoemde rapportages te verhogen: de jaarlijkse enquête wordt vervangen 

door geautomatiseerde gegevensverwerking vanuit regionale databronnen op 

basis van de kernregistratie personeel (KRP). Recentelijk is een werkgroep onder 

leiding van het NIPV gestart met het verbetertraject ‘haalbaarheidsonderzoek 

verbreding kerncijfers brandweer’. Naast een vertegenwoordiger van de Vakraad 

Bedrijfsvoering en het POI is ook mijn ministerie vertegenwoordigd in deze 

werkgroep. Het haalbaarheidsonderzoek verbreding kerncijfers brandweer moet 

inzicht bieden in de indicatoren welke nu nog niet (volledig) inzichtelijk zijn 

gemaakt met de bestaande dashboards en het onderzoek brandweerkerndata. Ik 

zie uit naar de resultaten van dit onderzoek dat medio januari 2023 wordt 

voorzien. Ik steun hierin de lijn om middels inzicht de juiste vervolgstappen te 

kunnen zetten richting de realisatie van gegevensverzameling en – verstrekking 

om tot een landelijk beeld brandweercapaciteit te komen. 

 

Het plan van aanpak wordt besproken op het interne Veiligheidsberaad op 10 

oktober. Hierna ontvang ik het vastgestelde plan van aanpak graag, zodat het zo 

spoedig mogelijk richting de Tweede Kamer gestuurd kan worden.  

 

Tot slot 

Met deze brief heb ik u willen informeren over verschillende ontwikkelingen in het 

stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg. Graag ga ik met u, de leden van 

het veiligheidsberaad, hierover in gesprek.  

 

De Nederlandse samenleving staat voor grote uitdagingen op het vlak van 

crisisbeheersing en brandweerzorg waarbij er de afgelopen jaren veel van de 

crisispartners gevraagd is. Ik kijk daarom uit naar onze vergadering op 10 

oktober 2022, om in gesprek te gaan over de lange lijnen en onze visies om 

crisisbeheersing en brandweerzorg te versterken 

 

 

 

 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

 

 

D. Yeşilgöz-Zegerius 


