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Met deze brief informeer ik u in vervolg o mijn brief van 12 mei 2015 (kenmerk
629864). In laatstgenoemde brief reageerde ik op uw melding dat het uitfaseren
van het Waarschuwings- en AlarmeringsSysteem (WAS) op termijn bespreekbaar
Is. Dat uitfaseren moet, zo geeft u aan, afhankelijk zijn van de beschikbaarheid
van een volwaardig alternatief. Een nadere uitwerking van het door mij genoemde
pakket aan crisiscommunicatiemiddelen is naar de mening van het
Veiligheidsberaad nodig. Over en weer hebben we de wens uitgesproken dat In
gezamenhijkheid op te pakken. Graag ga ik hier op een aantal punten nader in.

Gezien de inspanningen die wij nog moeten verrichten en de zorgvuldigheid die ik
wil betrachten en waarvoor ook u en de Tweede Kamer (motie Wolbert1)de
aandacht hebben gevraagd, ben ik voornemens de per 1 jnuari 2018 aflopende
beheerscontracten WAS te verlengen en actualiseren met 1 januari 2020 als
nieuwe einddatum. Met deze periode wordt tijd en ruimte gecreëerd om in
gezamenlijkheid verdere ontwikkeling van en vertrouwen in het pakket van
crisiscommunicatiemiddelen te bewerkstelligen.

Uw brief van 20 maart 2015 (V014) zie ik, zoals vermeld in mijn brief van 12 mei
2015, als steun voor mijn voornemen om het WAS op termijn uit te faseren.
U vraagt in deze brief onder andere aandacht voor de alarmering van kwetsbare
groepen. Het belang daarvan onderschrijf ik. Nadere definiëring van wat
kwetsbare groepen zijn, binnen de specifieke context van alarmeren en
informeren, Is daarvoor nodig. Maar ook is het wenselijk meer duidelijkheid te
verkrijgen in hoeverre en hoe voorzieningen kunnen worden getroffen om de
veiligheid van deze groepen te vergroten. Het WODC van mijn ministerie is
inmiddels een onderzoek daarnaar gestart; de uitkomsten van het onderzoek
verwacht ik in het voorjaar van 2017.

De aandachtspunten die u in uw brief van 20 maart 2015 heeft geformuleerd met
betrekking tot NL-Alert als landelijk alarmmiddel maken deel uit van de verdere
ontwikkeling van NL-Alert. Het doel daarbij is concrete uitwerking van alternatieve
mogelijkheden om NL-Alertmeldingen een bredere verspreiding te geven; onder
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Motie Woibert (Kamerstuk 2015-2016, 29628 nr. 529): verzoek de regering de alarmering door middel van sirenes niet
te beëindigen voordat NL-Alert een zeer ruim bereik heeft, stabiel functioneert en door gebruikers vertrouwd wordt, en er
voor kwetsbare groepen alternatieven zijn en voorts om het voornemen tot beëindiging van het gebruik van sirenes aan de
Kamer voor te leggen voordat er een definitieve beslissing wordt genomen. -
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meer de faculteit vaste telefonie wordt onderzocht. Voor de financiering van de
verbreding kan ik deels putten uit een subsidie van het Interrial Security Fund
(1SF) van de Europese Commissie. Deze ISF-subsidie is aanvullend aan middelen
van mijn eigen ministerie voor de doorontwikkeling van NL-Alert.

NL-Alert Is overigens sinds de Introductie in 2012 bij meer dan 110 noodsituaties
ingezet door de veillgheidsregio’s. In de inzet van NL-Alert zit nog steeds een
stijgende lijn: de laatste maanden is NL-Alert zes of meer keer per maand
ingezet. Ook groeit het directe bereik van NL-Alert gestaag. Tijdens het laatste
landelijke controlebericht van 6 juni 2016 bereikte NL-Alert 55% van de bevolking
van 12 jaar en ouder.

Nadrukkelijk noemt u ook als element van de uitwerking heldere afspraken over
het gebruik waarbij het gezag zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Graag
bespreek ik nader met u welke specifieke aandachtspunten u daarbij voor ogen
hebt. Onverlet latend de bevoegdheid van het lokale gezag heb ik met brief d.d.
17 decemberjl., kenmerk 717780, via de veiligheidsregio’s de burgemeesters
verzocht om het Inzet- en Beleidskader NL-Alert aan te passen. Gezien het wel
heel specifieke karakter van de twee Incidenttypen —zware schietincidenten en
(dreigende) terroristische aanslag— waarop dit betrekking heeft, heb Ik daarbij
aandacht gevraagd voor de mandaatregelingen met betrekking tot de eventuele
Inzet van NL-Alert waar het die incidenttypen betreft.

Met u ben ik van mening dat inzake het WAS de betekenis en de planning van het
uitfaseren en het onderhouden goed in beeld moeten worden gebracht. Met het
IFV dat voor mij het beheer van het WAS verzorgt, onderhoud ik daarover al
Intensief contact. Daarbij wordt ook gekeken naar de afspraken die zijn gemaakt
met gemeenten die voor eigen rekening WAS-pIen in gebruik hebben genomen,
waarvoor u In het bijzonder ook de aandacht vragt. De daadwerkelijke
uitschakeling en ontmanteling van het WAS krijgt, gezien de Inspanningen die ik
nog wil verrichten, daarmee een nieuwe voorgenomen Ingangsdatum van 1
januari 2020. Met het oog daarop worden door het IFV in overleg met VenJ
middels een businesscase opties in beeld gebracht voor ontmanteling.

Een volwaardig pakket aan eigentijdse crisiscommunicatiemiddelen, rekening
houdend met ook budgettaire mogelijkheden, waarmee de bevolking in het geval
van een noodsituatie adequaat gealarmeerd en geïnformeerd kan worden, is onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Veel belang hecht ik aan een gezamenlijk optrekken op dit dossier door mijn
ministerie en de veiligheidsregio’s. Vanuit mijn ministerie zal worden gezorgd voor
een goede afstemming van nadere uitwerkingen met onder meer de Raad van
Directeuren Veiligheidsregio als basis voor nadere besluitvorming.
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