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Inleiding
Naast de COVID-vergaderingen van het Veiligheidsberaad (VB), vond ook het reguliere VB
de afgelopen periode plaats met een gevulde inhoudelijk agenda. Een aantal onderwerpen
komt separaat terug op de agenda van het bestuur van de VRD. Deze memo schetst kort
wat de andere dossiers zijn die landelijk spelen.
Reflectie rol VB tijdens coronacrisis
Het VB heeft aan het lectoraat crisisbeheersing van het IFV opdracht gegeven om een
reflectie te maken op de eigen rol van het VB in de huidige crisis. Deze reflectie is begin
2022 klaar om in de vergadering van het VB in maart besproken te worden.
Brief vuurwerkverbod
Het VB heeft namens een (ruime) meerderheid van de voorzitters, directeuren en
brandweercommandanten van de 25 veiligheidsregio’s bij de Tweede Kamer gepleit voor
een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk. De weg
van de geleidelijkheid ligt daarbij voor de hand, vanwege het maatschappelijk draagvlak.
Wij VB roept de landelijke politiek in deze gezamenlijke verklaring op tot:

het nemen van initiatief voor een veilige jaarwisseling met minder branden, minder
slachtoffers, minder schade en minder geweld tegen hulpverleners;

het komen tot een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van
consumentenvuurwerk;

het nemen van voldoende maatregelen ten aanzien van de handhaving en ook in
Europees verband afspraken maken tegen illegale handel.
Stuurgroep uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg
Onder leiding van landelijk portefeuillehouder bevolkingszorg, Marco Out, is een
stuurgroep uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg ingesteld. Opdracht voor de
stuurgroep is te komen tot een landelijk beschreven kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg.
Uitgangspunten hierbij zijn de adviezen van de evaluatiecommissie Wvr en het
kabinetsstandpunt, de position paper van het Veiligheidsberaad t.a.v. de wetsevaluatie,
en de resultaten van eerdere projecten.
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Reactie Veiligheidsberaad op OvV-rapport stalbranden
Het VB heeft aan minister Schouten een brief gestuurd naar aanleiding van het OvVrapport over stalbranden. Dit rapport bevat ook een aanbeveling voor het Veiligheidsberaad en het Verbond van Verzekeraars:
“Verdiep de onderzoeken naar en analyses van stalbranden en benut de opgedane kennis
voor het terugdringen van het aantal landbouwhuisdieren dat omkomt door stalbrand.
Hierbij moeten in elk geval de volgende onderwerpen aandacht krijgen:
a. Brandoorzaak en het brandverloop.
b. Werking van brandveiligheidsmaatregelen.
c. Factoren en omstandigheden die de overlevingskansen van dieren hebben vergroot.”
Het Veiligheidsberaad onderschrijft het belang van het terugdringen van stalbranden en
van het aantal landbouwhuisdieren dat hierbij omkomt. Het Veiligheidsberaad is van
mening dat het terugdringen van het aantal dodelijke stalbranden om aanscherping
vraagt van beleid en wetgeving rond brandveiligheidseisen van veestallen. Om deze
aanscherping te kunnen voeden is aanvullend onderzoek nodig. Het is daarbij niet alleen
van belang om de brandoorzaak te kennen (want die kan niet altijd worden voorkomen),
maar ook om te weten wat na het ontstaan van brand heeft geleid tot omgekomen
dieren.
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) kan, om bovengenoemde aanscherping van beleid
en wetgeving te voeden, in samenwerking met de 25 veiligheidsregio’s onderzoek
uitvoeren naar de oorzaken van dodelijke stalbranden.
Voorgesteld is dat het IFV in samenwerking met brandonderzoekers van de
veiligheidsregio’s gedurende vijf jaar alle dodelijke stalbranden onderzoekt (gemiddeld 40
onderzoeken per jaar). Vanuit het oogpunt dat de huidige situatie rondom stalbranden
niet nog eens vijf jaar kan blijven bestaan, is daarbij een tussentijdse oplevering van
resultaten na twee jaar aan te bevelen. Financiering vindt logischerwijs plaats door het
Rijk, vanuit het doel de wet- en regelgeving aan te scherpen.
Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk (KCR2)
KCR2 moet een functionele en meetbare bijdrage gaan leveren aan het versterken van
het crisismanagement met als ultiem doel een veiliger Nederland. Dat is een
belangwekkende missie in een samenleving die wordt gekenmerkt door snelle
veranderingen, onzekerheid en complexiteit.
In brede zin versterkt KCR2 de samenwerking – en verkleint tegelijkertijd de afstand –
tussen veiligheidsregio’s, Rijkspartners alsmede de algemene en functionele kolom.
KCR2 is het centrale koppelvlak voor landelijke en nationale informatiestromen van onder
andere vitale ketens naar regio’s en andersom. Het onderhoudt en activeert benodigde
netwerken voor een eenduidig informatiebeeld, duiding en gezamenlijke coördinatie, en
draagt eveneens bij aan eenduidige communicatie richting burgers.
In de komende jaren staat KCR2 een zorgvuldig ontwikkelingsproces voor ogen om in
2025 op adequate wijze te kunnen voldoen aan de gezamenlijke ambitie van het
ministerie van Justitie en Veiligheid alsmede veiligheidsregio’s én andere partners zoals
Defensie: een schaalbaar samenwerkingsplatform dat op basis van een professionele
kennis- en netwerkstructuur mede richting geeft aan crisismanagement in ons land.
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Het ministerie van J&V en de RCDV maken een inrichtingsplan voor KCR2 met daarin de
uitwerking van de governance, financiën, organisatievorm en taakopvatting.

