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en ons kenmerk vermelden.
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brief behandelen.

Geachte heer Bruls,
Met deze brief bied ik u het Periodiek Beeld Rampenbestrijding en
Crisisbeheersing 2020 van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan en mijn aan de
Tweede Kamer gezonden beleidsreactie daarop.
In het Periodiek Beeld onderzoekt de Inspectie via vier deelonderzoeken enkele
onderdelen van de multidisciplinaire taakuitvoering door veiligheidsregio’s op het
gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Op basis van de daarbij
opgedane bevindingen formuleert de Inspectie drie belangrijke ontwikkelopgaven
voor de veiligheidsregio’s gezamenlijk: meer en beter zicht op prestaties,
versterking van de kwaliteitszorg en een noodzaak tot intensievere
samenwerking.
Onze ervaringen met Covid-19 maken duidelijk hoe zeer die ontwikkelopgaven
essentieel zijn. We hebben daarbij en eerder ook al stappen gezet op het traject
van de verbetering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Maar dat we er
zeker nog niet zijn, wordt door de Inspectie nog eens benadrukt in het Periodiek
Beeld. We kunnen ook constateren dat de daarin verwoorde ontwikkelopgaven
elementen bevatten waarvoor eerder de aandacht is gevraagd maar die niet of
moeizaam van de grond komen. Stevige vervolgstappen moeten nu naar mijn
mening gezet worden.
De verdere uitwerking van de ontwikkelopgaven vormt een belangrijke verdere
stap in de ontwikkeling van de veiligheidsregio’s. Uitgangspunt hierbij is dat de 25
regio’s individueel en gezamenlijk staan voor de uitvoering van belangrijke
veiligheidstaken in ons land, waarbij de regio’s steeds meer functioneren als
belangrijke spil in een netwerk van partners. Hiertoe zijn diepgaander inzicht in
het eigen presterend vermogen, aantonen dat veiligheidsregio’s ‘in control’ zijn en
een verdieping van de onderlinge samenwerking van groot belang. Leidend zijn
daarbij naar mijn mening principes als uniformiteit en transparantie.
Uit het Periodiek Beeld leid ik onder meer af dat een kader nodig is dat voor alle
25 veiligheidsregio’s geldt nu het niet langs andere lijn tot stand komt. Gezien de
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bevindingen en aanbevelingen van de Inspectie heb ik het voornemen in
onderliggende regelgeving bij de Wvr een dergelijk kader op te nemen om
uniformiteit, transparantie en samenwerking te bevorderen en te bewerkstelligen.
Ik hecht er veel waarde aan in gezamenlijkheid met het Veiligheidsberaad vorm
en inhoud te geven aan de ontwikkelopgaven, het bedoeld kader verder uit te
werken, en de noodzakelijke verbetering te realiseren. Het Veiligheidsberaad van
14 september a.s. is daarvoor een goed startmoment als we elkaar spreken over
de bovenregionale en landelijke samenwerking.
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De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus
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