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8ij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Per brief van 22 oktober 2014 werd u, de voorzitters van de veiligheidsregio’s,
verzocht de toekomst van het Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in
de regio te bespreken. Dit naar aanleiding van het besluit om het WAS uit te
faseren met 1januari 2018 als voorgenomen ingangsdatum (brief kenmerk
575066). Dit besluit is in lijn met de brief van mijn ambtsvoorganger. Deze heeft
in 2006 de Tweede Kamer gemeld het WAS tot en met 2017 te handhaven en
onderhouden (kenmerk 2005-0000213165).
Ik ben u erkentelijk dat u als Veiligheidsberaad heeft besloten tot een
gezamenlijke reactie namens de 25 besturen van de veiligheidsregio’s, die ik op
25 maart jI. heb mogen ontvangen.
Burgeralertering is een belangrijk aspect binnen het stelsel van rampenbestrijding
en crisisbeheersing. Gezien de verantwoordelijkheden binnen dit stelsel, is het
beheer en (door)ontwikkeling van een samenhangend pakket aan
crisiscommunicatiemiddelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Veiligheidsregio’s. Om die reden ben ik
dan ook verheugd met uw reactie, die ik zie als steun voor het op termijn
uitfaseren van het WAS. Ik ga de komende tijd graag het gesprek met u aan over
dit gezamenlijke traject.
Het WAS is een onderdeel van het totale pakket van crisiscommunicatiemiddelen
met en voor de bevolking. Naast het WAS bestond dat lange tijd voornamelijk uit
de regionale calamiteitenzenders via radio en tv. Inmiddels is dit pakket
uitgebreid en de relatief nieuwere instrumenten in dit pakket groeien de komende
periode nog verder door. Het bevoegde gezag kan nu voor het alarmeren én
informeren van de bevolking tevens gebruik maken van NL-Alert, de website
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www.crisis.nl en sociale media, eventueel aangevuld met middelen die regio’s zelf
ontwikkeld hebben.
Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit traject, wil ik de komende
tijd graag met u verder werken aan het (door)ontwikkelen en beheren van
bovengenoemd pakket aan crisiscommunicatiemiddelen. Zoals u zelf ook benoemt
in uw brief, moet dit pakket minimaal een gelijkwaardig niveau van
burgeralarmering bieden.
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Om die reden zullen ook de verder in uw brief genoemde aandachtspunten onze
inzet vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het bereik van kwetsbare groepen
en het bereik in grensgebieden. Tevens zal een nadere uitwerking van de planning
en kosten van de uitfasering WAS aandacht vragen. Ook de Landelijke Meldkamer
Organisatie (LMO) moet, als een van de organisaties die een rol speelt bij
burgeralertering, adequate toegang en middelen hebben om haar taken te
vervullen. Dit is onderdeel van de inrichting LMO.
Graag ga ik met u het gesprek aan over de borging en (door)ontwikkeling van
een volwaardig pakket van samenhangende, bestaande en moderne
crisiscommunicatiemiddelen.

van der Steur
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