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Concept Jaarplan en begroting 2022
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
21.0002824
13 oktober 2021
Met deze brief biedt het IFV het concept jaarplan 2022 inclusief de begroting aan.
Op grond van art. 73 van de Wet veiligheidsregio’s wordt aan de besturen van de
veiligheidsregio’s een zienswijze gevraagd met betrekking tot het jaarplan van het
1EV.
Er wordt een reactie voorbereid voor de gestelde deadline (24 november 2021).
Onderzoek Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS)
Inspectie Veiligheid en Justitie
21.0002820
13 oktober 2021
In oktober 2014 heeft de toenmalige minister het Veiligheidsberaad
geïnformeerd over het voornemen om het Waarschuwings- en
Alarmeringssysteem (WAS) uit te faseren. Namens het kabinet heeft de minister
zich recent uitgesproken voor de instandhouding van het WAS op risicolocaties,
waarbij het lokaal bestuur verantwoordelijk zal zijn voor het aanwijzen van deze
locaties en voor het beheer van de sirenes op die locaties. Een definitief besluit
over de toekomst van het WAS is nog niet genomen. Met deze brief informeert
de minister de VRU over een onderzoek naar het WAS en de brief waarmee dit
onderzoek is aangeboden aan de Tweede Kamer.
Niet van toepassing.
Evaluatie Wet veiligheidsregio's en kabinetsstandpunt
Inspectie Veiligheid en Justitie
21.0002860
12 oktober 2021
Met deze brief reageert de minister op de brief van de VRU van 7 september jl.
betreffende een reactie op het definitieve rapport van de Commissie evaluatie
Wet veiligheidsregio's (zie uitgaande stukken 21.0002295). Om de versterking van
het huidige stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg te realiseren wordt in
samenwerking met de crisispartners, waaronder de veiligheidsregio's via de Raad
van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) en het
Veiligheidsberaad en de gemeenten via de VNG, momenteel een programma
ingericht. Zodra dit programma nader is vormgegeven worden de crisispartners,
waaronder de VRU, hierover geïnformeerd.
Het bestuurlijke gesprek over dit onderwerp wordt voorbereid in het perspectief
van het nieuwe beleidsplan.
Landelijk LCMS als landelijke voorziening voor de crisisbeheersing
Ministerie van Justitie en Veiligheid
21.0002626
29 september 2021
Met deze brief informeert de minister de VRU en de andere gebruikers van het
Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) dat hij, mede op verzoek van het
Veiligheidsberaad, het LCMS als landelijke voorziening aanduidt: de Landelijke
Voorziening Crisisbeheersing (LVCb). Daarmee wordt aangegeven dat de LVCb de
centrale voorziening is die bij een ramp of crisis wordt gebruikt door de bij de
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bestrijding en beheersing van de ramp of crisis betrokken partners, om via de
doctrine1 Netcentrisch Werken (NCW) hun onderlinge informatiedeling en
gezamenlijke beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming te faciliteren. In
de komende periode zal de LVCb bij crisispartners onder de aandacht worden
gebracht met als doel een breed gebruik te bevorderen.
Niet van toepassing.
Evaluatie verdrinkingsongeval Lemmer en aanbieding evaluatieformat proces
Melding & Alarmering
Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ)
21.0002562
22 september 2021
Met deze brief biedt de SAMIJ het evaluatierapport van het verdrinkingsongeval
dat op 20 juni 2020 in Lemmer plaatsvond aan. Bij dit incident waren diverse
meldkamers (KWC, CMIJ, MKF, MKNN) en operationele diensten (KNRM,
Brandweer, Politie, Ambulance) betrokken. De VRU wordt verzocht om het
evaluatierapport bij de centralisten en caco’s van de meldkamer onder de
aandacht te brengen. De SAMIJ beveelt de VRU aan om de verbeter- en
aandachtspunten uit deze evaluatie ook tegen het licht te houden in
planvorming. De SAMIJ biedt daarnaast een ELO voor centralisten en caco’s aan
en een evaluatieformat, om eigenstandig evaluaties te kunnen maken gericht op
het proces melding & alarmering.
Niet van toepassing.
Validatiebrief dienstongeval Den Dolder
Ministerie van Veiligheid en Justitie
21.0002174
29 juli 2021
Op basis van het onderzoeksrapport heeft de Inspectie het incidentonderzoek
gevalideerd. Met deze definitieve validatiebrief wordt de VRU geïnformeerd over
de bevindingen. De Inspectie gaat ervan uit dat de VRU de aanbevelingen uit het
ingestelde onderzoek overneemt en opvolgt. De Inspectie zal de voortgang op de
aanbevelingen monitoren.
Niet van toepassing.
Concept-validatiebrief dienstongeval Den Dolder
Ministerie van Veiligheid en Justitie
21.0002126
22 juli 2021
Op basis van het onderzoeksrapport heeft de Inspectie het incidentonderzoek
gevalideerd. Met deze e-mail wordt de concept-validatiebrief voor wederhoor
aangeboden, met het verzoek om deze te controleren op feitelijke onjuistheden.
Ten aanzien van de openbaarmaking van het rapport gaat de Inspectie er van uit
dat de VRU het eigen onderzoeksrapport openbaar maakt en de Inspectie de
validatiebrief op haar website plaatst.
Zie uitgaande stukken 21.0002127.
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Reactie rapport Evaluatie Wet veiligheidsregio’s en bijbehorend
kabinetsstandpunt
Ministerie van Justitie en Veiligheid
21.0002295
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7 september 2021
Met deze brief reageert de VRU op het definitieve rapport van de Commissie
evaluatie Wet veiligheidsregio's. Het bestuur heeft met interesse kennisgenomen
van het evaluatierapport. De VRU is betrokken geweest bij de totstandkoming en
dit heeft ertoe geleid dat veel analyses en adviezen ook vanuit de praktijk worden
herkend, evenals de inzet van het Kabinet om de goede ontwikkelingen van het
laatste decennium in de veiligheidsregio’s te behouden. Het bestuur van de VRU
vraagt om een aantal aandachtspunten mee te nemen in het vervolgproces en is
graag bereid om hierover het gesprek aan te gaan.
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Reactie op concept-validatiebrief dienstongeval Den Dolder
Ministerie van Veiligheid en Justitie
21.0002127
28 juli 2021
Met deze e-mail reageert de VRU op de concept-validatiebrief van het
dienstongeval in Den Dolder. De VRU heeft kennis genomen van de inhoud en
geen feitelijke onjuistheden geconstateerd. De openbaarmaking van het rapport
en de validatiebrief zullen in afstemming met de Inspectie plaatsvinden.
Voorafgaand aan de publicatie is er overleg met de Inspectie en worden de
nabestaanden en betrokken brandweerposten geïnformeerd.
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