Lijst van ingekomen en uitgegane stukken AB VRD 01-07-2020
Afzender: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Datum: 21 februari 2020 / Kenmerk: 2835265
Onderwerp: Nationaal Crisisplan Digitaal TLP: Amber
Inhoud:

Advies:
Vanuit de Veiligheidsregio Drenthe wordt dit jaar de eerste invulling
gegeven aan het vraagstuk digitale ontwrichting. We participeren in de
landelijke werkgroep digitale ontwrichting en Cyber, waarbinnen de
veiligheidsregio’s met elkaar spreken over dit onderwerp en hoe om te
gaan met de gevolgen van digitale verstoring. Inmiddels zijn er de
verscheidene plannen, handreikingen en rapportages verschenen die
richtinggevend zijn voor de aanpak op dit type crisis. In de landelijke
werkgroep digitale ontwrichting en Cyber worden deze plannen vertaald,
naar daar waar mogelijk een eenduidig format voor de veiligheidsregio’s.
Met herkenning en erkenning van de eigen karakteristieken binnen de
veiligheidsregio’s.
Het Nationaal crisisplan digitaal is een van de richtinggevende
documenten die de basis vormt voor het format t.b.v. van de
veiligheidsregio’s. Voor het jaar 2020 zal er geïnvesteerd worden in het
nader uitwerken van het cyberkwadrant bestaande uit: cyberveiligheid,
cyberweerbaarheid, cyberwaakzaamheid en cyber gevolgbestrijding.
Daarbij zal een vertaalslag worden gemaakt wat dit betekent voor de 12
Drentse gemeenten. Ook zal er geïnvesteerd worden in bewustwording
en nadere uiteenzetting van het onderwerp digitale ontwrichting en
cyber in Drenthe door middel van planvorming. In het jaar 2021 zullen
we ons nader gaan richten op het implementeren van de plannen en het
testen van de plannen.

Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid / Landelijk Operationeel
Coördinatiecentrum
Datum: 21 februari 2020 / Kenmerk: Onderwerp: Evenementen 2020 in relatie tot militaire bijstand
Inhoud:

Advies:
Ter kennisname.

Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Datum: 24 januari 2020 / Kenmerk: 2804618
Onderwerp: Reactie inspectierapport ‘De voorbereiding op hulpverlening na een
terroristische aanslag’
Inhoud:

Advies:
In de eindconclusie constateert de Inspectie dat alle veiligheidsregio’s
aandacht besteden aan de voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding
(TGB) maar dat er verschillen zijn in het tempo en de wijze waarop
regio’s hier invulling aan geven.
Het bestuur VRD is van mening dat dit past in het huidige stelsel met 25
veiligheidsregio’s, dat is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur. Het
bestuur van iedere veiligheidsregio stelt volgens de wet zelf het
regionale risicoprofiel vast en maakt daarin keuzes in de aanpak en
beheersing van risico’s die passen bij de lokale en regionale situatie. Dit
maakt dat in Drenthe de aandacht uit gaat naar cyber, de nieuwe crisis
en klimaat. Daarnaast bestaat ook aandacht voor TGB. In de schaarste
van middelen en capaciteit worden – op advies van het Directeurenoverleg Veiligheid - keuzes gemaakt ten aanzien van de voorbereiding op
deze risico’s.

Afzender: Meldkamer Noord-Nederland
Datum: 27 november 2019 / Kenmerk: Onderwerp: Jaarrekening 2018
Inhoud:

Advies:
Ter kennisname.

Afzender: Inspectie Justitie en Veiligheid
Datum: 11 juni 2020 / Kenmerk: 2922905
Onderwerp: Bluswatervoorziening
Inhoud:
Op 15 september 2018 brak brand uit in de Sint Urbanuskerk in Amstelveen,
waarbij een groot deel van de kerk werd verwoest. De brand bracht veel
beroering teweeg bij omwonenden en parochianen, met name omdat bleek dat
de brandweer moeite had met het vinden van brandkranen. De burgemeester
van Amstelveen en brandweercommandant van Amsterdam-Amstelland
verzochten de Inspectie onderzoek te doen naar de brandbestrijding en specifiek
aandacht te besteden aan de rol van de bluswatervoorziening.

Advies:
Ter kennisname.

De Inspectie richtte zich in haar onderzoek specifiek op de brand in de kerk in
Amstelveen. Het onderzoek was voor de Inspectie echter ook aanleiding de
voorzitters van de andere veiligheidsregio’s aan te bevelen de eigen
bluswatervoorziening nader in ogenschouw te nemen, waar nodig verbeteringen
aan te brengen en de Inspectie hiervan op de hoogte te stellen. Alle
veiligheidsregio’s hebben aan dit verzoek gehoor gegeven en de Inspectie
hierover schriftelijk bericht.
Conclusies
Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie concludeert de Inspectie dat
de bluswatervoorziening in alle veiligheidsregio’s zowel bestuurlijk als
operationeel op de agenda staat. De helft van het aantal veiligheidsregio’s heeft
de actualisatie inmiddels afgerond; de overige veiligheidsregio’s zijn hier nog
mee bezig of hebben hiervoor een planning opgesteld.
De brandweer werkt aan verbetering van de operationele informatievoorziening
over de bluswatervoorziening voor de eenheden op straat. Hiervoor is inmiddels
het systeem Geo4OOV beschikbaar. De Inspectie verwacht dat de
veiligheidsregio’s, die dit systeem nog niet (volledig) hebben geïmplementeerd,
hiermee voortvarend aan de slag gaan en dit voor de zomer van 2021 op orde
hebben.
Het kunnen voorzien in een adequate bluswatervoorziening is een
verantwoordelijkheid van gemeenten, veiligheidsregio’s en waterleidingbedrijven. Zij dienen het bestuur periodiek te voorzien in een overzicht van de
stand van zaken. Voor het inzichtelijk maken van de stand van zaken rondom de
bluswatervoorziening heeft de Inspectie een checklist opgesteld die hierbij als
hulpmiddel kan worden benut. Deze checklist is als bijlage bij deze brief
gevoegd.
Een goed functionerende bluswatervoorziening is een belangrijke
randvoorwaarde voor een effectieve brandweerzorg. De Inspectie gaat ervan uit
dat de veiligheidsregio’s de ingezette actualisering van de bluswatervoorziening
verder voortzetten.

De Inspectie zal de bluswatervoorziening in de veiligheidsregio’s kritisch blijven
volgen en zo nodig opnemen in haar toezichtsactiviteiten.

