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 Ministerie van Justitie en Veiligheid 
T.a.v.: de Minister 
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag 

 

Datum 23 september 2019   

Onze referentie P19.001038 E-mail peter.kessels@vrhm.nl / 
bart.yedema@vrh.nl Uw referentie 2694861  

Uw brief van 6 september 2019   

Bijlage(n) Geen. Directie Directie 
 

Onderwerp Bestuurlijke reactie Hollands Midden en Haaglanden op rapport ‘Continuïteit van meldkamers’  

 

 

 

Zeer geachte Minister, 

 

Op 6 september jl. heeft u het rapport ‘Continuïteit van meldkamers’ van de Inspectie Justitie en 

Veiligheid en het Agentschap Telecom aangeboden aan de Tweede Kamer.  

 

Bij uw aanbieding van dit rapport schrijft u als voornaamste conclusie dat “de verantwoordelijken 

voor de taakuitvoering van de regionale meldkamers nauwelijks maatregelen hebben genomen om 

de continuïteit van personeel, locatie en techniek voldoende te waarborgen. De landelijke 112-

centrale heeft dat wel in voldoende mate gedaan”. 

 

De algemeen besturen van de veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden – 

medeverantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Den Haag – herkennen zich  

niet in uw conclusie. De GMK Den Haag is, net als het merendeel van de GMK’s in Nederland, niet 

betrokken geweest bij het onderzoek van uw Inspectie en het Agentschap. Uw conclusie doet dan 

ook geen recht aan de vele inspanningen en investeringen die op regionaal niveau zijn gedaan om 

de continuïteit van de GMK Den Haag op het huidige betrouwbaarheidsniveau te brengen en te 

houden. Mede dankzij dit soort inspanningen is de GMK Den Haag ook in staat om andere GMK’s 

bij drukte te ondersteunen. Dit heeft zijn nut bewezen bij impactvolle incidenten zoals de aanslag 

in Utrecht, de recente liquidatie van een advocaat en de voetbalwedstrijd Ajax – Lille, beide in 

Amsterdam. Het is naar onze mening onjuist om dit soort algemene conclusies te trekken op basis 

van bevindingen in slechts een beperkt aantal meldkamers en veelal gedateerde informatie. 

Ondanks het feit dat dit onder de aandacht is gebracht van uw ambtenaren en Inspectie, heeft dit 

kennelijk niet geleid tot een meer genuanceerd beeld.  

 

Het rapport lijkt zich vrijwel volledig te richten op regionale kwetsbaarheden. Knelpunten op 

landelijk niveau lijken er op basis van dit rapport nauwelijks te zijn, terwijl de GMK Den Haag juíst 

op dit vlak kwetsbaarheden in de continuïteit heeft ervaren. Dit betreft onder andere knelpunten in 

de landelijke ICT-infrastructuur. Zo heeft de GMK Den Haag reeds meerdere malen alle 112-

meldingen voor de GMK Rotterdam – na aansluiting van de GMK Rotterdam op de nieuwe 

landelijke ICT infrastructuur –  moeten overnemen. Een ander voorbeeld is het verouderde, 

landelijke Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) waarmee GMK’s moeten werken. Hoewel regio’s 

al jaren geleden een programma van eisen voor vernieuwing hebben opgeleverd, is het tot op 

heden niet tot een landelijke aanbesteding gekomen.  
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Bovenstaande maakt duidelijk dat de continuïteit niet alleen regionaal, maar ook nationaal dient te 

worden geborgd. Met de naderende overdracht van het regionale beheer van de meldkamers en 

de aansluiting op één ICT-infrastructuur vernemen wij graag van u hoe invulling wordt gegeven 

aan deze nationale borging, zodat het huidige betrouwbaarheidsniveau van de GMK Den Haag ook 

na de overdracht van het beheer gewaarborgd blijft. 

 

Gelet op bovenstaande, vertrouwen wij op een spoedige reactie.  

 

Met de meeste hoogachting, 

Namens de besturen van de Veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. H.J.J Lenferink    Ch. B. Aptroot 

Voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden Plv. voorzitter Veiligheidsregio Haaglanden 

 

 

 

 

 

 

 


