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Geachte heer B roertjes,  

 

Onderstaand treft u aan de zienswijze van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden 

op het jaarplan en de begroting 2022 van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).   

  

Allereerst dank voor het jaarplan en de begroting IFV 2022, waaruit de ambitie naar voren komt om 

als IFV een significante bijdrage te willen leveren aan de veiligheidsregio’s. Het Algemeen Bestuur van 

de Veiligheidsregio Haaglanden wil hier graag zijn waardering voor uitspreken. Daarnaast willen we u 

enige aandachtspunten meegeven.  

 

Als organisatie van en voor de veiligheidsregio’s levert het IFV grote bijdragen aan de (fysieke) 

veiligheidszorg in Nederland. Ook het bestuur van de VRH heeft veel waardering voor de 

ondersteuning die het IFV op dit vlak biedt.  

 

Hoewel recente incidenten en crises duidelijk hebben gemaakt dat het landelijk stelsel van 

crisisbeheersing verbetering behoeft, is het van belang om voor ogen te houden dat het werk van 

veiligheidsregio’s voor het overgrote deel wordt bepaald door incidenten op lokaal of regionaal 

niveau. Deze conclusies zijn ook getrokken in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s. Het is 

daarom van belang dat het IFV naast de landelijke opgaven, ook de regionale opgaven van de 

brandweer en GHOR blijft ondersteunen. Graag verzoekt het bestuur van de VRH u de balans tussen 

deze beide aspecten nadrukkelijker te borgen in uw jaarplan en begroting.  

 

Graag ontvangt het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden een schriftelijke reactie van het 

bestuur van IFV op deze zienswijze.  

 

Namens het Algemeen Bestuur van de VRH,  

 

  

 

  

 

Jan van Zanen  

Voorzitter VRH 

Instituut Fysieke Veiligheid 
T.a.v.: de voorzitter van het dagelijks bestuur 

Datum: 8 december 2021 

Onderwerp: Zienswijze VRH op jaarplan/begroting IFV 2022 

  


