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 Datum 14 februari 2012 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32841 

Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut 

Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 14 februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD,  SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.  

 

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

 

Artikelen AB en AC 
18 à 25 (Van der Staaij en Slob) 

De indiener beoogt met dit amendement binnen het geregionaliseerde bestel de 

brandweerzorg lokaal beter te verankeren. 

In de eerste plaats regelt dit amendement de betrokkenheid van de gemeenteraad bij de 

brandveiligheid en de brandweerzorg binnen de gemeente door lokale doelen vast te 

stellen die het uitgangspunt zijn bij de bij de vaststelling van het beleidsplan van de 

veiligheidsregio. Het ligt hierbij voor de hand dat de gemeente hierbij gebruikt maakt van 

de beschikbare expertise bij de professionals (zowel beroepsbrandweer als vrijwillige 

brandweer). 
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In de tweede plaats waarborgt dit amendement dat in het beleidsplan uitdrukkelijk komt te 

staan hoe de aanwezigheid van lokale brandweerposten in de gemeenten wordt 

gegarandeerd, zodat mede via het ontwerpbeleidsplan de gemeenteraad ook na de 

regionalisering van de brandweer bij dit thema betrokken blijft.  

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP, ChristenUnie en CDA 

 

 

Artikel I, onderdeel B 
13 (Slob) 

Het overgrote deel van de brandweerorganisatie bestaat uit brandweervrijwilligers. Deze 

vrijwilligers leveren in gevaarlijke situaties een professionele bijdrage aan de 

brandweerzorg. Dit amendement beoogt de invoering van tekens van bijzondere 

verdiensten in aanvulling op het stelsel van rangen. De introductie van deze tekens op het 

uniform naast de rangtekens voor de rangen zou een belangrijke uiting van waardering en 

erkenning voor het uitvoerende werk van de brandweer kunnen zijn. 

Met dit amendement wordt aangesloten bij een vergelijkbaar amendement dat is 

aangenomen bij de behandeling van de Vaststelling van een nieuwe Politiewet 200. 

(Kamerstukken II, 2011/12, 30 880, nr. 51). 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

Artikel I, onderdeel M 

Artikel II, onderdeel B 
14 à 15 à 19 (Van der Staaij en Slob) 

Het is belangrijk dat bij de besluiten inzake onder meer de examens en het te gebruiken 

materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen draagvlak is bij de gebruikers. Dit 

amendement beoogt te waarborgen dat zowel beroepskrachten als vrijwilligers betrokken 

worden bij de eisen waaraan zij moeten voldoen en de materialen waarmee ze moeten 

werken. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

Artikel I, onderdelen M en N 

10 ( Slob en Van Bochove) 

Dit amendement regelt een evaluatiebepaling voor het Instituut Fysieke Veiligheid. Het 

eerste onderdeel regelt dat het IFV verplicht is alle benodigde informatie te verstrekken 

aan de minister. Het tweede onderdeel regelt dat de evaluatie vijf jaar na de 

inwerkingtreding van de artikelen betreffende het IFV aan de Kamer moet zijn gezonden. 
Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

Artikel VI 

20 (Van Bochove) 

Het ontvlechtingsproces moet zorgvuldig gebeuren. De termijn van drie maanden in het 

wetsvoorstel is daarvoor te kort. Dit amendement brengt die termijn op maximaal een jaar 

voor het opheffingsbesluit door het college van burgemeester en wethouders en biedt tot 
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1 januari 2014 tijd voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling en het treffen 

van de nodige voorzieningen. Op deze manier wordt enerzijds bewerkstelligd dat de 

gewenste doelstelling (volledige regionalisering) is vastgelegd en anderzijds dat de 

gemeenten tijd krijgen om via een zorgvuldig tijdpad zo nodig de gewenste stappen voor 

te bereiden en te nemen. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdelen A en G 
11 à 22 (Slob en Kooiman) 

De lokale gemeenschap heeft altijd gezorgd voor draagvlak en bemensing van de 

brandweerkazernes. Het is van groot belang dat de betrokkenheid van de burgers bij de 

lokale  brandweer permanent gestimuleerd en blijvend geborgd wordt. Immers de lokale 

samenleving moet de vrijwilligers «leveren» om de bezetting overdag, ’s avonds en in het 

weekend voor de uitruk te garanderen. 

Door de organisatorische schaalvergroting in de afgelopen decennia en de verdere 

schaalvergroting in dit wetsvoorstel dreigt de binding tussen de brandweer en de lokale 

samenleving van wijk, buurt, stad, dorp of landelijk gebied verloren te gaan. 

Naast de grotere afstand als gevolg van de schaalvergroting is er sprake van een kleinere 

overheid die meer van haar burgers gaat verwachten. De zelfredzaamheid, 

burgerparticipatie en het organiseren van lokale veerkracht moeten om die reden versterkt 
en gestimuleerd worden. De lokale brandweer binnen de regionale brandweerorganisatie 

speelt hierin een belangrijke rol, vooral op het gebied van brandveilig leven, 

woningveiligheid en het beredderen tijdens en na een calamiteit of ramp. 

Om de sociale binding met en de betrokkenheid bij de lokale gemeenschappen te vergroten 

regelt dit amendement de instelling van een brandweerburgerraad, bemand met de 

belangrijkste lokale stakeholders. Hierbij kan gedacht worden aan vertegenwoordigers 

namens bewoners en ondernemers. Hiermee wordt de sociale zeggenschap van lokale 

gemeenschappen georganiseerd en wordt ook de werf- en beeldkracht van 

vrijwilligerskazernes (ongeveer 900 van de circa 1000 kazernes) steviger verankerd in de 

sociale kracht van de lokale samenleving. 

Indieners hebben voor hogen dat er in elke gemeenten ten minste één 

brandweerburgerraad komt. Er is gekozen voor een kan bepaling om de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid hierin te benadrukken. Indien er in een gemeente meerdere kazernes 

zijn dan kunnen er meerdere brandweerburgerraden worden ingesteld. Elke 

brandweerburgerraad is dus gekoppeld aan één of meerdere kazernes. De 
brandweerburgerraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het kan dan bijvoorbeeld 

gaan om zaken als aanrijtijden, de werving van vrijwilligers en lokale activiteiten zoals 

voorlichting over brandpreventie. 

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld. 

Hierbij kan gedacht worden aan de verdere invulling van de taken, omvang en organisatie 

van de brandweerburgerraad. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, SGP, ChristenUnie en CDA  
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Artikel I, onderdeel AB 

16 (Kooiman en Slob) 

Dit amendement regelt de instelling van brandweerclusters die verantwoordelijk zijn voor 

basisbrandweerzorg. Tevens wordt een bestuurscommissie ingesteld, die het cluster 

bestuurt. 

Het is van groot belang om de betrokkenheid van de burgemeesters en daarmee die van 

de gemeenteraden te borgen en die van onderaf op te bouwen. De brandweerclusters 
geven hier invulling aan. De veiligheidsregio draagt zorg voor de uitvoering van een aantal 

wettelijke taken en voor de taken die op grond van de gemeenschappelijke regeling van de 

gemeenten naar de veiligheidsregio zijn overgedragen. De veiligheidsregio werkt 

ondersteunend naar de brandweerclusters, waar de praktische invulling plaatsvindt. 

De brandweerorganisatie kan op deze wijze nauwlettend de inzet van vrijwilligers borgen. 

Zonder deze grote groep van mannen en vrouwen zou de uitvoering van de 

basisbrandweerzorg en rampenbestrijding onmogelijk zijn. 

Hiermee wordt geregeld dat de vrijwilligers zich lokaal verbonden blijven voelen. De 

vrijwilligheid staat bij de uitvoering voorop en dient op alle mogelijke manieren te worden 

gefaciliteerd en ondersteund. Of het nu gaat om rechtspositie, verzekeringen, relatie met 

de hoofdwerkgever, opleidingen/oefeningen of het versterken van de onderlinge band; aan 

al deze elementen kan op deze manier vanuit de lokale verantwoordelijkheid voldoende 

aandacht worden besteed. 

Met de instelling van brandweerclusters en een daarbij behorende bestuurscommissie van 

de burgemeester(s) blijft het subsidiariteitprincipe gewaarborgd. De gemeenschappelijke 
regelingen kunnen dienaangaande worden aangepast wanneer deze hier niet in voorz ien. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks en ChristenUnie 

 

 

Artikel I, onderdeel F 

12 (Slob) 

Dit amendement versterkt de taak van de brandweer richting de burgers. De brandweer 

heeft al de taak de bevolking te waarschuwen (artikel 25 lid 1 onderdeel c) en overheden 

en organisaties te adviseren over onder meer brandpreventie en brandbestrijding. (artikel 

25 lid 1 onderdeel e). Dit amendement regelt dat ook de adviestaak richting burgers als 

taak van de brandweer wordt verankerd in de wet. In de meeste korpsen is advies over 

brandpreventie aan burgers al onderdeel van de reguliere taken. Zo worden er 

brandpreventieweken georganiseerd en checkt de brandweer op verzoek van burgers de 

brandveiligheid en de aanwezigheid van brandmelders en vluchtroutes. De adviestaak 

richting burgers draagt niet alleen bij aan brandpreventie, maar ook aan de binding van de 
brandweerorganisatie met de lokale gemeenschap. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, ChristenUnie en SGP 

 

 

Artikel I, onderdeel F 
17 à 26  (Slob) 

De Wet Veiligheidsregio’s regelt dat de Burgemeester (artikel 5) of de Voorzitter van de 

Veiligheidsregio (artikel 39) het opperbevel bij rampen en crises heeft. De wet laat open 
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wie bij een ramp of crisis de operationele coördinatie heeft. Doordat de voorbereiding op 

de coördinatie bij rampen en crises niet belegd is  kan er onduidelijkheid over  operationele 

coördinatie ontstaan als die ramp en crisis zich aandient.  

In de Brandweerwet 1985 stond in artikel 4 dat door de deelnemende gemeenten aan het 

bestuur van de regionale brandweer in elk geval als taak zou worden opgedragen “het 

voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen” (lid 1 

onderdeel 1 sub e) en “het regelen van de operationele leiding bij de bestrijding van 

rampen en zware ongevallen” (lid 1 onderdeel 1 sub f).  
In de praktijk van de laatste jaren was het zo geregeld dat de brandweer de operationele 

leiding had, tenzij in de voorbereiding vanuit het regionaal risicoprofiel duidelijk is dat een 

andere dienst de operationele leiding diende te hebben. De operationele leiding dient  in 

handen te  zijn van een operationele dienst. Bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing 

vormen drie operationele diensten de kern, te weten de politie, de GHOR en de brandweer. 

Aangezien de rampenbestrijding en crisisbeheersing een verantwoordelijkheid is van het 

college van Burgemeester en Wethouders (artikel 2 Wet Veiligheidsregio’s), ligt het niet 

voor de hand de coördinatie op de voorbereiding toe te kennen aan de politie; deze wordt 

immers nationaal georganiseerd. De GHOR is een kleine ‘regie’ organisatie, die een 

dergelijke taak moeilijk kan vervullen.  

Dit amendement regelt eenduidig de verantwoordelijkheid van de brandweer voor de 

voorbereiding van de operationele leiding  en de voorbereiding van de coördinatie bij de 

bestrijding van rampen en crises. De brandweer is een stevige organisatie, het dichtst bij 

de gemeente georganiseerd, die deze rol al decennia lang vervult. Het niet beleggen van 

deze taak zal leiden tot verwarring en uiteindelijk tot een tragere  voorbereiding en 
aanmerkelijk lagere kwaliteit van de (voorbereiding op de) multidisciplinaire 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, SGP en ChristenUnie  

 

 
Moties 
 

21 (Kooiman) over bijzondere ondernemingsraden voor brandweervrijwilligers 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks en ChristenUnie 

 

23 (Slob c.s.) over versterking van het brandpreventiebeleid 

Met algmene stemmen aangenomen 

 

24 (Berndsen c.s.) over de informatiehuishouding voor brand- en rampenbestrijding 

Aangehouden 
 


