
1. Biedt de wet voldoende ruimte om adequaat om te gaan met nieuwe crises? 

Nieuwe crises hebben betrekking op de toenemende verwevenheid en complexiteit in de samenleving, 

waardoor de kans toeneemt dat een crisis in één sector domino-effecten heeft in andere sectoren.  

Risico’s die dusdanig complex en (inter-)nationaal verweven zijn, vragen primair een rol van de 

rijksoverheid. Deze rol wordt nu gemist, terwijl de wet op zich deze ruimte wel biedt (gelet op de 

wettelijke (systeem-)verantwoordelijkheden die bij de ministers zijn belegd).  

 

2. Voldoet de huidige reikwijdte van de veiligheidsregio’s? 

De huidige Wet Veiligheidsregio’s geeft regionale besturen vrijheid om de organisatie van 

veiligheidsregio’s in te richten op de wijze die past bij (het profiel van) de desbetreffende regio. Ook de 

invulling van de wettelijke taken staat de regionale besturen in dit kader vrij. 

In de praktijk betekent dit dat besturen minimaal moeten zorgdragen voor dagelijkse brandweerzorg en 

regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen het fysieke domein. Bovenop dit wettelijke 

minimum hebben regionale besturen de ruimte om naar behoefte de rol en het taakveld van 

veiligheidsregio’s te verbreden, zoals naar het sociale domein (maatschappelijke onrust, 

vluchtelingenopvang etc.) en/of naar digitale veiligheid/cyberdreigingen.  

In Haaglanden is expliciet niet gekozen voor een verbreding; sociale veiligheid is hier namelijk het 

primaire domein van lokale afdelingen OOV en/of de politie. De verantwoordelijkheden voor digitale 

veiligheid/ cyberveiligheid zijn reeds over meerdere departementen verdeeld en zijn – mede gelet op de 

complexiteit en internationale verwevenheid – primair een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid.  

Landelijk wordt sinds enige tijd voorgesorteerd om de rol en het takenpakket niet meer naar behoefte te 

verbreden, maar om deze verbreding op te leggen aan (de besturen van) veiligheids-regio’s. Dit is dus 

niet conform de wens van het bestuur van Haaglanden. 

 

3. Regionale autonomie in relatie tot samenwerking. 

In het AB is onlangs nog geconstateerd dat er een neiging naar centralisatie zichtbaar is, terwijl de Wet 

Veiligheidsregio’s ervoor heeft gezorgd dat veiligheidsregio’s – dichtbij gemeenten waar de regierol ligt – 

de zaken goed op orde hebben.  

 

Verlengd lokaal bestuur en lokaal gezag vormen de uitgangspunten van de Wet Veiligheidsregio. Dit 

vraagt van de veiligheidsregio om binnen de regio – daar waar mogelijk – lokaal maatwerk te bieden. 

Bovenregionaal moet vooral worden geregeld dat regio’s operationeel met elkaar kunnen samenwerken. 

In dit kader zijn er genoeg zaken die kunnen worden geüniformeerd, maar deze uniformering moet geen 

belemmering vormen om lokaal gezag/maatwerk in de praktijk te kunnen doorvoeren. Een recent 

voorbeeld van een spanningsveld in dit kader is de vorming van de landelijke meldkamer (spanningsveld: 

lokaal gezag versus landelijk beheer).  

 

  



4. Is de democratische legitimiteit van de veiligheidsregio’s voldoende geborgd? 

Veiligheidsregio’s zijn een vorm van verlengd lokaal bestuur. Dit brengt met zich mee dat regio’s op een 

zekere afstand staan van gemeenten en hun raden. Daarbij spreken de wettelijke planfiguren Regionaal 

Risicoprofiel en Beleidsplan – vanwege hun abstractieniveau – vaak niet tot de verbeelding in raden (de 

aandacht gaat vooral uit naar brandweerzorg). Naarmate regio’s zich meer zouden moeten gaan focussen 

op ‘ongekende crises’ (m.b.t. digitale ontwrichting, klimaatverandering etc) zal het abstractieniveau 

alleen maar toenemen.  

 

In de praktijk zijn er (naar tevredenheid) mogelijkheden om ook buiten wettelijke verplichtingen om 

democratische legitimiteit te organiseren. Zo werkt de VRH met een Financiële Adviescommissie. In deze 

commissie heeft per gemeente één gemeenteraadslid en één plaatsvervanger zitting, die door de 

desbetreffende gemeenteraad uit zijn midden worden gekozen. De commissie heeft tot taak om aan de 

hand van de jaarrekening, het jaarverslag, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de 

begroting het algemeen bestuur  van de VRH te adviseren over het financiële beheer en beleid. Daarnaast 

adviseert de commissie het Algemeen Bestuur over uit te voeren doelmatigheids-onderzoeken.   

 

De democratische legitimiteit komt vooral onder druk wanneer in het Veiligheidsberaad besluitvorming 

plaatsvindt die financieel en/of beleidsmatig effect heeft op individuele regio’s en gemeenten. Immers, 

het Veiligheidsberaad is als het ware een vorm van ‘verlengd-verlengd lokaal bestuur’. 

 

5. Schurende wettelijke bevoegdheden. 

Deze schuring is inherent aan de samenwerking tussen verschillende (overheids-)organisaties. Dit moet in 

de praktijk vooral worden ondervangen door het maken van goede afspraken. Interessant is wel waar de 

bevoegdheden van de burgemeesters/voorzitter beginnen en eindigen en in welke mate de wet dit 

aspect faciliteert.  

 

6. Ruimte voor juiste maatvoering veiligheidsregio’s. 

Haaglanden is – met ruim een miljoen inwoners – van voldoende omvang en gewicht om invulling te 

geven aan de taken. Naar behoefte wordt samengewerkt met andere regio’s; hiervoor wordt geen 

wettelijke beperking ervaren.  

Vanwege het relatief beperkte aantal gemeenten (in Haaglanden) blijft de veiligheidsregio voor deze 

gemeenten herkenbaar en wordt voorkomen dat deze op te grote afstand van gemeenten komt te staan. 

Deze schaal draagt bij aan de borging van de democratische legitimiteit (zie punt 4).  

 

  



7. Financiële verhoudingen. 

De VRH wordt voor het grootste deel gefinancierd door gemeenten (in Haaglanden: 86%) en slechts in 

beperkte mate door het Rijk (in Haaglanden: 8%). Met het bestuur is een financieel verdeelmodel 

afgesproken. Het gemeentefonds zit hierin verwerkt, maar dit is niet de enige factor omdat dit (net als de 

Bdur1 overigens) te weinig rekening houdt met de daadwerkelijke risico’s die samenhangen met het 

(risico-)profiel van de regio (en gemeenten). Daarom wordt in de systematiek van gemeentelijke 

bijdragen ook rekening gehouden met factoren als solidariteit (daadwerkelijke zorgvraag en couleur 

locale), continuïteit (ontwikkelingen bevolkingsgroei en risico’s) en flexibiliteit (mogelijkheid tot 

aanvullend maatwerk). 

 

Het feit dat Haaglanden voor het overgrote deel door gemeenten wordt gefinancierd, betekent dat 

onderwerpen die landelijk worden opgelegd (zoals bijvoorbeeld een evt. taakverbreding van de 

veiligheidsregio) worden afgewenteld op deze gemeenten. Wanneer veiligheidsregio’s dit soort zaken 

moeten opvangen binnen het huidige budget, komt de uitvoering van de huidige taken in verdrukking. 

Concreet gaat het in dit geval met name om de uitvoering van de dagelijkse brandweerzorg (de 

brandweer is nl. het grootste onderdeel van elke veiligheidsregio; in Haaglanden vormt dit zo’n 85% van 

de begroting). 

 

In Haaglanden heeft de veiligheidsregio een goede verhouding met de gemeenten, ook over de 

financiering. Er zijn echter ook regio’s waar het veel ‘gedoe’ is. Voor dergelijke regio’s zou het een optie 

kunnen zijn om alles via het Rijk te financieren. Haaglanden is hier echter geen voorstander van en heeft 

dus de voorkeur voor de huidige financiering (“grotendeels door gemeenten”). Deze financiering sluit 

beter aan bij de regierol van gemeenten op het gebied van veiligheid; gemeenten blijven zo beter “aan 

het stuur” (‘wie betaalt, bepaalt’).  

 

8. Informatievoorziening van de veiligheidsregio. 

Voorzieningen als NL Alert en LCMS zijn goede voorbeelden van voorzieningen die landelijk het beste 

kunnen worden georganiseerd.  

 

9. Is de rol van het Rijk bij rampenbestrijding en crisisbeheersing voldoende duidelijk? 

De wet biedt voldoende basis om in de voorbereiding goede onderlinge afspraken te maken. Zie 

bijvoorbeeld de afspraken over terrorismegevolgbestrijding.  

Echter, een structurele rol van de rijksoverheid in de voorbereiding op landelijke risico’s wordt in de 

praktijk gemist. Dit soort risico’s (zie bijvoorbeeld: digitale ontwrichting) moeten de veiligheidsregio’s nu 

gezamenlijk oppakken2 (via het Veiligheidsberaad), terwijl hier nadrukkelijk een primaire rol voor de 

rijksoverheid ligt (ook gelet op de verantwoordelijkheden die bij de verschillende departementen liggen). 

Gemeenten betalen hiermee feitelijk niet alleen voor de invulling van het regionale risicoprofiel, maar 

ook (mede) voor het nationale risicoprofiel.  

                                                           
1 In sommige regio’s is de bijdrage van het Rijk (Bdur) hoger vanwege specifieke risico’s, zoals 

Schiphol of de Rotterdamse haven. Haaglanden ontvangt een dergelijke extra bijdrage niet, 

hoewel de aanwezigheid van het bestuurlijk centrum in deze regio ook (unieke) risico’s met zich 

mee brengt.  

2 Waarschijnlijk ligt hieraan ten grondslag dat bij de rijksoverheid (JenV) de afgelopen jaren de 

vakinhoudelijke kennis op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing 

grotendeels verloren is gegaan.  


