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Geachte heer/mevrouw,
Op 8 oktober jI. heb ik met u in het Veiligheidsberaad gesproken over de
uitfasering van het Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS). Ik heb
geconstateerd dat er draagvlak is bij de veiligheidsregios voor uitfasering van het
WAS mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden. Per brief van 7 november jI.
heb ik u vervolgens aangegeven, bereid te zijn met eenieder van u die dat op
prijs stelt, van gedachten te wisselen over de voorgenomen uitfasering van het
WAS. Van een aantal van u heb ik een reactie mogen ontvangen. Ik heb deze
reacties goed bestudeerd.
Alhoewel het waarschuwingsmiddel NL-Alert inmiddels een bereik heeft
vergelijkbaar met het WAS, circa 75%, vraagt met name het aanpakken van de
roamingproblematiek in de grensstreek meer tijd. Daarnaast heeft een aantal
veiligheidsregio’s aangegeven sirenes te willen overnemen, bijvoorbeeld in de
directe omgeving van enkele chemische industriële complexen. Het maken van
goede afspraken hierover en de uitvoering daarvan vraagt om een zorgvuldige
voorbereiding.
Ik heb daarom besloten de uitfasering van het WAS met een jaar uit te stellen.
Eind 2019 besluit ik definitief, op basis van een integraal beeld, over de
uitfasering van het WAS.
Ik heb de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geïnformeerd
over deze ontwikkeling. Ik had u dit graag maandag jI. in het Veiligheidsberaad
willen mededelen en toelichten.
Hoogachtend,
De Minister van Justitie en Veiligheid,

en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

