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Excellentie, 

 

Dank voor uw brief van 16 juni jongstleden. Hierin reageert u op het voorstel van het 

Dagelijks Bestuur (DB) Veiligheidsberaad inzake de ontstane situatie bij Reddingsbrigade 

Nederland (zie brief 9 juni 2016, kenmerk V020). Naar aanleiding van uw brief heeft het 

DB Veiligheidsberaad telefonisch contact gehad met de directeur weerbaarheids-

verhoging van de NCTV. In deze brief beschrijf ik de uitkomsten van dit overleg.  

 

Er is gesproken over de rol van veiligheidsregio’s in de waterhulpverlening. De 

veiligheidsregio’s zijn wettelijk gezien verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en de 

crisisbeheersing in hun regio. Vanzelfsprekend valt hieronder ook de waterhulpverlening 

bij hoogwater en overstromingen. De wijze waarop veiligheidsregio’s deze 

verantwoordelijkheid invullen, is volledig aan hen. Deze afweging is mede afhankelijk van 

het risicoprofiel per veiligheidsregio en daarbij is het aan individuele regio’s om, indien 

nodig, afspraken te maken met samenwerkingspartijen. Dit kan Reddingsbrigade 

Nederland zijn, maar net zo goed Defensie, de Koninklijke Nederlandse Redding 

Maatschappij (KNRM) of andere (internationale) partners. Iedere veiligheidsregio heeft 

hierin zijn eigen bevoegdheid. De veiligheidsregio is immers een vorm van verlengd 

lokaal bestuur. Ik hecht eraan dit nogmaals te benadrukken. 

 

Vanuit bovenstaand perspectief gaat de Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR) een 

onderzoek doen naar de wijze waarop de waterhulpverlening binnen de veiligheidsregio’s 

georganiseerd is, of de regio’s hierin een aanvullende behoefte hebben (ten aanzien van 

bijstand van waterhulpverleners) en zo ja, welke? Deze vraag gaat uit van een 

behoeftestelling per veiligheidsregio. Reddingsbrigade Nederland wordt betrokken bij de 

uitvoering van bovenstaand onderzoek, als zijnde één van de aanbieders van 

waterhulpverlening. Overigens wordt in het onderzoek ook gekeken naar de rol van 

andere potentiële aanbieders in de waterhulpverlening (KNRM, Defensie et cetera). De 

reeds verleende opdracht aan de RDVR wordt ten aanzien hiervan aangescherpt. 

Daarnaast blijft het onderzoek naar het realiteitsgehalte van de financiële vraag van 

Reddingsbrigade Nederland onverkort staan. Het is aan een veiligheidsregio om op basis 

van aard van de behoefte, kwaliteitseisen en kosten al dan niet te kiezen voor een 

bepaalde externe aanbieder.  
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Reddingsbrigade Nederland kan met betrekking tot de continuïteit van hun crisistaken, 

geen enkele garantie afdwingen voor wat betreft de uitkomsten van het onderzoek. De 

continuïteit van Reddingsbrigade Nederland behoort niet tot de verantwoordelijkheid van 

de veiligheidsregio’s.  

 

De resultaten van het onderzoek van de RDVR worden begin 2017 verwacht. Deze 

worden besproken in het Veiligheidsberaad en vervolgens wordt u alsmede de voorzitter 

van Reddingsbrigade Nederland geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.  

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mr. G.H. (Geke) Faber 

Voorzitter Veiligheidsberaad 


