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Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De voorzitter van Reddingsbrigade Nederland,
de heer). Rijpstra
Dokweg 149
1976 CA Ijmuiden

Datum 25 oktober 2016
Onderwerp Reactie op uw brief van 23 september 2016

Geachte heer Rljpstra,

In uw brief d.d. 23 september 2016, kenmerk 2016-133LD/AvP, gaat u in op de
activiteiten die Reddingsbrigade Nederland ontplooit om de samenwerking met de
veillgheldsregio’s en andere partijen te verstevigen. Ook geeft u aan gehoor te
hebben gegeven aan mijn verzoek van 4 juli 2016 om, gezien het belang dat
Reddingsbrigade Nederland heeft bij structurele afspraken met de
veiligheidsregio’s, medewerking te verlenen aan het onderzoek dat de Raad
Directeuren Velligheldsregio in opdracht van het Velligheidsberaad uitvoert.
Daarnaast meldt u achter het onderzoek te staan en het te zien als een begin van
een nieuwe samenerking tussen de Reddingsbrigade, de veiligheidsregio’s en
andere partners zoals de KNRM.

Het onderzoek richt zich op de wijze waarop waterhuipverlening binnen de
velligheldsreglo’s georganiseerd Is, of de regio’s hierin een aanvullende behoefte
hebben (ten aanzien van bijstand van waterhulpverleners) en zo ja, welke. De
scope van het onderzoek is daarmee breder dan waar u in uw brief vanuit gaat.

U vraagt aandacht voor een mogelijke uitkomst van het onderzoek, waarbij niet
alle veillgheidsreglo’s bereid zijn bij te dragen aan de financiering van uw
vlettenvfoot. Ik onderschrijf het belang van adequate waterhuipverlening bij
rampen en crises. Zoals ik u in eerdergenoemde brief heb gemeld, zijn de
veillghèidsregio’s wettelijk verantwoordelijk voor de waterhuipverlening bij
rampen en crises en de wijze waarop zij hier invulling aan geven.

Met uw verzoek aan mij om meetjarig garant te staan voor de financiering van uw
vlettenvloot gaat u voorbij aan de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s.
Na beëindiging van de overeenkomst in 2015 heb ik de bijdrage voor het jaar
2016 verlengd en tevens aangevuld met de vervallen bijdrage die door het
Nationaal Rampenfonds werd verstrekt. Voor 2017 heb ik mij bereid verklaard om
nog eenmaal € 500.000,= beschikbaar te stellen. Dat is het laatste jaar van mijn
bijdrage. Ik vertrouw erop dat de uitkomst van het onderzoek de basis zal vormen
voor afspraken tussen de veiligheldsregio’s en Reddingsbrigade Nederland over de
wijze waarop Reddingsbrigade Nederland een bijdrage kan leveren aan de
waterhuipverlening bij rampen en crises.
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De komende maanden blijf Ik het proces volgen. Ik zie uit naar een afsluitende
bijeenkomst in het komend voorjaar met u en het Veiligheidsberaad.
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