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Geachte heer Van Lieshout,

Naar aanleiding van uw brief d. d. 13 juli jl, waarin u namens de Raad
Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's, na afstemming met de
voorzitter van het Veiligheidsberaad, verzoekt om de verplichte jaarlijks
systeemtest voor alle veiligheidsregio's te laten vervallen voor 2020 wegens de
aanpak van COVID-19 pandemie, kan ik u het volgende mededelen.

De veiligheidsregio's hebben in de afgelopen maanden een grote inspanning
gepleegd om de COVID-19 pandemie te beheersen. De recente ervaringen
hebben ons geleerd hoe belangrijk het is om adequaat voorbereid te zijn op
crises. Goede geoefendheid is voor de veiligheidsregio's essentieel om goed
voorbereid te zijn op de taakuitvoering, waarvoor het bestuur van de
veiligheidsregio verantwoordelijk is. De systeemtest op grond van artikel 2. 5. 1.
van het Besluit veiligheidsregio's is hiervoor een zeer belangrijk instrument.

Omdat alle veiligheidsregio's tijdens de COVID-19 pandemie zijn opgeschaald
naar GRIP-4, zijn belangrijke onderdelen van de hoofdstructuur getoetst. De
verplichte jaarlijks systeemtest voor alle veiligheidsregio's kan voor het jaar 2020
vervallen onder de voorwaarde van het uitvoeren van een evaluatie per
veiligheidsregio. De evaluatie bevat zoveel mogelijk elementen van een
systeemtest maar heeft bij voorkeur een bredere scope.

Het is namelijk essentieel dat de ervaringen die tijdens de opschaling zijn
opgedaan door de veiligheidsregio's worden verzameld in de vorm van een
evaluatierapport om leren in het verlengde van evalueren, zowel binnen de
veiligheidsregio's als tussen de veiligheidsregio's onderling, mogelijk te maken.
Nadat het bestuur van de veiligheidsregio het evaluatierapport heeft vastgesteld,
wordt het rapport aangeboden aan de Inspectie JenV. Bovendien biedt deze
evaluatie belangrijke input in het kader van de lopende evaluatie van de Wet
veiligheidsregio's.
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Ik heb zeer veel waardering voor de intensieve inzet van de veiligheidsregio's in
de aanpak van COVID-19 pandemie. Deze aanpak heeft ons doordrongen van de
noodzaak om de crisisbeheersing op kwalitatief hoog niveau voor langere tijd te
kunnen laten functioneren.

Het is dan ook van groot belang om de lessen hieruit te borgen en toe te passen
ter verdere versterking van de crisisbeheersing. Ik wens u veel succes met de
verdere aanpak van COVID-19 pandemie.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

namens deze,
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ir. P.Th. Gelton

Directeur Veiligheidsregio's, Crisisbeheersing en Meldkamer
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