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terroristische aanslag’
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Ons kenmerk
Bijlagen
2
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte Voorzitter,

Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van het rapport ‘De voorbereiding
op hulpverlening na een terroristische aanslag’ van de Inspectie Justitie en
Veiligheid (Inspectie JenV). Met deze brief breng ik, onder verwijzing naar het
bijgevoegde rapport en mijn beleidsreactie hierop, de aan u gerichte
aanbevelingen bij u onder de aandacht. Ik verzoek u om als verantwoordelijk
bestuur voor de taakuitvoering ten aanzien van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing hier opvolging aan te geven.
Conclusies en aanbevelingen aan de veiligheidsregio’s
De Inspectie concludeert dat alle veiligheidsregio’s zich voorbereiden op de
hulpverlening na een terroristische aanslag (terrorismegevolgbestrijding), zij het
op verschillende manieren en in verschillende tempo’s. De Inspectie concludeert
dat een aantal verschillen risico’s oplevert en dat er verschillen kunnen ontstaan
in de aan burgers geboden hulpverlening en de veiligheid van het personeel. Dit
speelt bij de volgende facetten:
•
(methode van) risicobeoordeling;
•
oefenfrequentie;
•
ringenmodel;
•
beschermende middelen van hulpdiensten;
•
opleiden, trainen, oefenen en leren.
De Inspectie doet een zevental aanbevelingen aan de veiligheidsregio’s. U heeft
als bestuur de ruimte om eigen besluiten gebaseerd op regionale aspecten en
inzichten te nemen. Echter, verschillen die leiden tot onvolwaardige en risicovolle
samenwerking in de crisisbeheersing kunnen we ons niet veroorloven. Ik
onderschrijf dan ook de aanbevelingen van de Inspectie ten aanzien van de
noodzakelijke uniformiteit op genoemde onderwerpen.
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Urgentie gevraagd
Een aantal aanbevelingen heeft betrekking op de samenwerkin
g tussen de
veiligheidsregio’s en andere diensten, zoals de politie en de Region
ale Ambulance
Voorzieningen (RAV). De aanbevelingen over de gelijkwaardige uitrust
ing van
personeel bij een gelijksoortige rol tijdens het optreden en de aanbev
eling van
een uniforme interpretatie van het ringenmodel, dienen met urgent
ie te worden
opgepakt. Ik roep u op om op zo kort mogelijke termijn hierover
sluitende en
eenduidige afspraken te maken met de betrokken partners, zijnde
de besturen
van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s)/ Ambulancez
org Nederland
(AZN) en politie. Afstemming met werknemers en hen vertegenwoor
digende
partijen is daarbij belangrijk. Ik zal in een brief aan AZN en Politie
deze
aanbeveling aan de veiligheidsregio’s onder de aandacht brengen
en verzoeken
om hun medewerking hierin.
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Taakuitvoering en kwaliteitszorg
In mijn brief d.d. 23 mei 2018 over het rapport «Inrichting repress
ieve
brandweerzorg» ga ik in op een aantal door de Inspectie genoemde
overkoepelende aandachtspunten voor de besturen van de veiligh
eidsregio’s
binnen de repressieve brandweerzorg. Ik constateer dat de strekki
ng van deze
punten ook vast te stellen is in de aanbevelingen in het voorliggende
rapport. Het
gaat hier om de noodzaak van een verdere verbetering van de uitvoe
ring van de
taak van de veiligheidsregio’s (de onderbouwing en doorwerking van
risico
inschattingen en continue leren), een verdere professionalisering van
de
kwaliteitszorg (uitrusting en voorbereiding en geoefendheid van
personeel) en een
unité de doctrine (werkwijzen) ten behoeve van eenduidigheid van
(de
voorbereiding van) inzet en effectiviteit van samenwerking in de crisisb
eheersing.
Deze onderwerpen vragen bijzondere aandacht van u als bestuur,
in den brede
maar ook met het oog op de bijzonderheden van een terroristisch scenar
io.
Ik heb het rapport De voorbereiding op hulpverlening na een terroris
tische
aanslag’ en mijn beleidsreactie aangeboden aan de Tweede Kamer
. Tijdens het
Veiligheidsberaad op 16 maart 2020 ga ik graag verder met u in gespre
k over de
uitkomsten van dit rapport.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
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