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Onderwerp Reactie op de brief inzake continuïteit meldkamers en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts een zaak in uw
brief behandelen.

Geachte voorzitters van de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden,

Samen met alle partijen in het meidkamerdomein werk ik toe naar een netwerk
van tien operationeel en beheersmatig met elkaar verbonden meldkamers.
Daarvoor beschouw ik het wetsvoorstel Wijzigingswet meldkamers noodzakelijk
om de continuïteit en ontwikkeling van meldkamers en meldkamerfuncties beter
te borgen.

Op 6 september 20191 heb ik het rapport ‘Continuïteit van meldkamers’ van de
Inspectie Justitie en Veiligheid en het Agentschap Telecom naar de Tweede Kamer
verzonden, vergezeld van een beleidsreactie. De Inspectie en het Agentschap
constateren dat de aanpak met de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)
steun geniet van betrokkenen en een positieve werking heeft op de
ontwikkelingen in het meldkamerdomein. Dat is belangrijk, want het is van groot
belang dat de meldkamers en de meldkamerfuncties optimaal functioneren en de
continuïteit hiervan is geborgd.

Uw brief van 25 oktober jI. heb ik in goede orde ontvangen en ik wil u danken
voor uw betrokkenheid. Hierbij ga ik graag in op de door u gemaakte punten.

In uw brief gaat u in op de voornaamste conclusie van de Inspectie en het
Agentschap. Er is voor mij geen reden te twijfelen aan de bevindingen van de
Inspectie en deze heb ik overgenomen. Uw brief raakt vervolgens aan twee
andere punten. Als eerst de scope van het gedane onderzoek door de Inspectie en
het Agentschap. Het is mij bekend dat hierover gesproken is binnen de
Veiligheidsregio’s. De inspecteurs hebben — in tegenstelling tot het onderzoek uit
2015 — zes van de zestien huidige meldkamers bezocht. De vraag is gesteld of
dan wel van een ‘landelijk’ beeld gesproken kan worden. De Inspectie en het
Agentschap hebben naar mijn overtuiging een gedegen onderzoeksrapport
opgeleverd, inclusief hoor en wederhoor. Ik zie het als onze gezamenlijke opgave
en verantwoordelijkheid om de uitdagingen die uit het rapport naar voren komen
op te pakken; niet slechts voor de zes meldkamers die bezocht zijn maar in den
brede. Een steekproef geeft een representatief beeld maar doet niet altijd recht
aan regionale meldkamers die het beheer goed op orde hebben. Ik begrijp uit uw
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brief dat u meer aandacht besteedt aan continuïteits- en risicomanagement dan
de gemiddelde Veiligheidsregio hetgeen ik bijzonder waardeer.

Ten tweede gaat u in op de bevindingen in het rapport ‘Continuïteit van
meldkamers’. U bent van mening dat er teveel wordt gekeken naar regionale
knelpunten en er te weinig oog is voor knelpunten op landelijk niveau. Onlangs
heb ik het Veiligheidsberaad een brief gestuurd naar aanleiding van de conclusies
en de gedane aanbevelingen om met hen in gesprek te treden over het
continuïteitsvraagstuk. In dit gesprek is er oog voor alle knelpunten die u ervaart,
zowel op landelijk als regionaal niveau en is er de nodige ruimte om de verschillen
per meldkamer inzichtelijk te maken. Inmiddels heb ik opdracht gegeven voor een
nadere analyse van de stabiliteit van de landelijke ICT-infrastructuur, de
aanbesteding van GMS en de verbetering van de techniek van 112. Daarnaast zal
binnenkort naar verwachting de vernieuwing van C2000 een feit zijn. Er wordt wel
geprioriteerd, omdat er beperkte expertise is en de meldkamerorganisaties in
staat moeten zijn de vernieuwingen door te voeren.

Ik wil in mijn gesprekken over de continuïteit van de meldkamers recht doen aan
de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen ten aanzien van de eigen
meldkamerfunctie en de aanstaande verschuiving van de
beheersverantwoordelijkheid. Het continuïteitsvraagstuk blijft echter een
gezamenlijke opgave van alle betrokken partijen, ongeacht de verdeling van
huidige of toekomstige verantwoordelijkheden.

Vanuit dit perspectief wil ik met alle betrokkenen ingaan op de concrete risico’s
voor de continuïteit die bij hen in beeld zijn en de te treffen dan wel te prioriteren
maatregelen. Dit is tevens van belang voor de eerste inventarisatie van
continuïteitsrisico’s die voor het einde van dit jaar, onder regie van de LMS, wordt
gedaan. Daarover zal ik de Inspectie en het Agentschap dit jaar nog informeren.
Daarnaast wordt er in 2020 gestart met een halfjaarlijkse rapportage om een
integraal beeld te krijgen van de aard en omvang van de risico’s.
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Onderwerp Reactie op de brief inzake conti nuïteit meldkamers en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts een zaak in uw
brief behandelen.

Geachte voorzitters van de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden,

Samen met alle partijen in het meidkamerdomein werk ik toe naar een netwerk
van tien operationeel en beheersmatig met elkaar verbonden meldkamers.
Daarvoor beschouw ik het wetsvoorstel Wijzigingswet meldkamers noodzakelijk
om de continuïteit en ontwikkeling van meldkamers en meldkamerfuncties beter
te borgen.

Op 6 september 20191 heb ik het rapport ‘Continuïteit van meldkamers’ van de
Inspectie Justitie en Veiligheid en het Agentschap Telecom naar de Tweede Kamer
verzonden, vergezeld van een beleidsreactie. De Inspectie en het Agentschap
constateren dat de aanpak met de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)
steun geniet van betrokkenen en een positieve werking heeft op de
ontwikkelingen in het meldkamerdomein. Dat is belangrijk, want het is van groot
belang dat de meldkamers en de meldkamerfuncties optimaal functioneren en de
continuïteit hiervan is geborgd.

Uw brief van 25 oktober jI. heb ik in goede orde ontvangen en ik wil u danken
voor uw betrokkenheid. Hierbij ga ik graag in op de door u gemaakte punten.

In uw brief gaat u in op de voornaamste conclusie van de Inspectie en het
Agentschap. Er is voor mij geen reden te twijfelen aan de bevindingen van de
Inspectie en deze heb ik overgenomen. Uw brief raakt vervolgens aan twee /
andere punten. Als eerst de scope van het gedane onderzoek door de Inspectie en
het Agentschap. Het is mij bekend dat hierovergesproken is binnen de
Veiligheidsregio’s. De inspecteurs hebben — in tegenstelling tot het onderzoek uit
2015 — zes van de zestien huidige meldkamers bezocht. De vraag is gesteld of
dan wel van een ‘landelijk’ beeld gesproken kan worden. De Inspectie en het
Agentschap hebben naar mijn overtuiging een gedegen onderzoeksrapport
opgeleverd, inclusief hoor en wederhoor. Ik zie het als onze gezamenlijke opgave
en verantwoordelijkheid om de uitdagingen die uit het rapport naar voren komen
op te pakken; niet slechts voor de zes meldkamers die bezocht zijn maar in den
brede. Een steekproef geeft een representatief beeld maar doet niet altijd recht
aan regionale meldkamers die het beheer goed op orde hebben. Ik begrijp uit uw
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brief dat u meer aandacht besteedt aan continuïteits- en risicomanagement dan
de gemiddelde Veiligheidsregio hetgeen ik bijzonder waardeer.

Ten tweede gaat u in op de bevindingen in het rapport ‘Continuïteit van
meldkamers’. U bent van mening dat er teveel wordt gekeken naar regionale
knelpunten en er te weinig oog is voor knelpunten op landelijk niveau. Onlangs
heb ik het Veiligheidsberaad een brief gestuurd naar aanleiding van de conclusies
en de gedane aanbevelingen om met hen in gesprek te treden over het
continuïteitsvraagstuk. In dit gesprek is er oog voor alle knelpunten die u ervaart,
zowel op landelijk als regionaal niveau en is er de nodige ruimte om de verschillen
per meldkamer inzichtelijk te maken. Inmiddels heb ik opdracht gegeven voor een
nadere analyse van de stabiliteit van de landelijke ICT-infrastructuur, de
aanbesteding van GMS en de verbetering van de techniek van 112. Daarnaast zal
binnenkort naar verwachting de vernieuwing van C2000 een feit zijn. Er wordt wel
geprioriteerd, omdat er beperkte expertise is en de meldkamerorganisaties in
staat moeten zijn de vernieuwingen door te voeren.

Ik wil in mijn gesprekken over de continuïteit van de meldkamers recht doen aan
de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen ten aanzien van de eigen
meidkamerfunctie en de aanstaande verschuiving van de
beheersverantwoordelijkheid. Het continuïteitsvraagstuk blijft echter een
gezamenlijke opgave van alle betrokken partijen, ongeacht de verdeling van
huidige of toekomstige verantwoordelijkheden.

Vanuit dit perspectief wil ik met alle betrokkenen ingaan op de concrete risico’s
voor de continuïteit die bij hen in beeld zijn en de te treffen dan wel te prioriteren
maatregelen. Dit is tevens van belang voor de eerste inventarisatie van
continuïteitsrisico’s die voor het einde van dit jaar, onder regie van de LMS, wordt
gedaan. Daarover zal ik de Inspectie en het Agentschap dit jaar nog informeren.
Daarnaast wordt er in 2020 gestart met een halfjaarlijkse rapportage om een
integraal beeld te krijgen van de aard en omvang van de risico’s.
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