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Concept-contourennota Wet veiligheidsregio’s
Analyse VRU op contourennota
Reactie RCDV en NIPV op contourennota Wet veiligheidsregio’s
Reactie Veiligheidsberaad op contourennota Wet veiligheidsregio’s

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.

kennis te nemen van de concept-contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg, het (landelijk) proces
en de analyse van de VRU.

Toelichting
Nadat de commissie Muller in december 2020 haar rapport over de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s heeft
opgeleverd, heeft het ministerie het programma ‘Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’ ingesteld om opvolging te
geven aan de aanbevelingen uit het evaluatierapport. Vanuit dit programma is een concept-contourennota opgeleverd
(bijlage A), met daarin een beschrijving op hoofdlijnen van het toekomstig stelsel crisisbeheersing en brandweerzorg. De
minister JenV heeft begin oktober met het Veiligheidsberaad gesproken over de concept-contourennota. Vanuit de VRU is
een eerste analyse uitgevoerd (bijlage B). De verwachting is dat de minister Justitie en Veiligheid (JenV) de contourennota
eind 2022 aan de Tweede Kamer aanbiedt. In de brief van het
In voorbereiding hierop is vanuit de RCDV een taskforce ingericht om de visie voor de nieuwe wet verder vorm te geven. Er
zijn themasessies georganiseerd, om zo tot verdere verdieping en uitwerking van de standpunten van het Veiligheidsberaad
te komen. Deze drie themasessies hadden betrekking op brandweerzorg, crisisbeheersing en informatievoorziening. Dit
heeft geleid tot een gezamenlijke reactie vanuit de RCDV en het NIPV (bijlage C). Ook heeft het Veiligheidsberaad schriftelijk
gereageerd (bijlage D).

Inhoudelijk
De concept-contourennota is herkenbaar en sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld. In het stuk wordt
rekening gehouden met het veranderende landschap van crisisbeheersing, het onderscheid in de diverse crises waar
veiligheidsregio’s betrokken bij zijn en de rol van veiligheidsregio’s bij deze crises. Ook sluit de concept-contourennota goed
aan bij het beleid van de VRU, waaronder de doorontwikkeling van de crisisbeheersing en de hoofdlijnen van de nieuwe
bestuursagenda.
In de concept-contourennota lijkt het kabinet af te zien van een zelfstandige sturende rol van het Veiligheidsberaad in de
warme fase, hoewel de RCDV daar wel voor gepleit had. Hiermee is tegemoetgekomen aan het bestuurlijke standpunt van
de VRU, dat bij brief van 6 september 2021 kenbaar is gemaakt aan de minister JenV. De motie bij de VNG door de
gemeente Utrechtse Heuvelrug, met steun van andere Utrechtse gemeenten, lijkt dan ook succesvol te zijn geweest.
Desondanks blijft dit een punt van aandacht in de herziene versie van de contourennota.
In de concept-contourennota is opgenomen dat een andere financieringssystematiek onderzocht gaat worden, maar dat
een gescheiden financiering voor brandweerzorg en crisisbeheersing niet voor de hand ligt. De RCDV had hier vooraf juist
voor gepleit, om recht te doen aan beide domeinen als professioneel vak.
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Het grootste aandachtpunt ligt in het feit dat de concept-contourennota op veel punten geen concrete uitwerking geeft of
stelt dat dit nader uitgewerkt moet worden. Dat maakt het lastig om ons volledig achter de inhoud te scharen. Dit punt
komt ook terug in de gezamenlijke reactie van de RCDV, het NIPV en het Veiligheidsberaad.

Financiële consequenties
Op dit moment zijn nog geen financiële consequenties bekend, deze volgen later bij de definitieve uitwerking.
Via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is structureel extra geld toegezegd aan de veiligheidsregio’s. Het
Veiligheidsberaad pleit ervoor om deze extra middelen aan te wenden voor het borgen en professionaliseren van
crisisbeheersing, gezien de ervaringen met de crises van de afgelopen jaren. De VRU maakt zich daarnaast hard voor extra
middelen vanuit het Rijk voor versterking van de brandweerzorg.

Verdere behandeling
2 november 2022 Bestuurlijke conferentie Programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg
7 november 2022 Vergadering algemeen bestuur VRU
Eind 2022
Definitieve contourennota naar de Tweede Kamer
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