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Staat van de Rampenbestrijding 2016

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de link naar de Staat van de Rampenbestrijding 2016 (hierna: Staat):
http://bit.lv/2hglYNY. Wijwijzen u met name op ons. De uitkomst van het onderzoek van de

lnspectie Veiligheid en Justitie (hierna: inspectie) is dat in de Veiligheidsregio Zaantreek-
Waterland de'basis op orde' is.

Met de'Staat' rapporteert de lnspectie aan de Minister van Veiligheid en Justitie hoe het is
gesteld met de rampenbestrijding in Nederland. Dit doen z¡ op basis van de Wet en Besluit
veiligheidsregio's. De Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's bevatten
echter weinig kwalitatieve elementen om de veiligheidsregio's te beoordelen. ln de Staat
van de rampenbestrijding 2016 heeft de lnspectie daarom een eerste aanzel gedaan tot
een meer kwalitatieve beoordeling van de prestaties van veiligheidsregio's. Op basis van
een door de inspectie opgesteld toetsingskader boordeelt zij of de regio op de onderzochte
onderdelen een onvoldoende (onvoldoende), zwak (voor verbetering vatbaar), voldoende
(basis op orde) of goed scoort (op niveau).

Door het gewijzigde toetsingskader van de inspectie zijn de resultaten lastig te vergelijken
met voorgaande rapportages. Ook is het maken van een vergelijking met andere regio's
lastig vanwege de weinig kwalitatieve elementen in de wet. Waarschijnlijk wijzigt het

toetsingskader ook bij de volgende rapportage van de Staat. Hierdoor leidt het oppakken
van verbeterpunten niet automatisch tot een hogere score in de volgende toetsing.

Er worden in de rapportage geen directe aanbevelingen ter verbetering gedaan. Wel wordt
er deels vermeld hoe je op niveau kan komen. De verbeterpunten in de rapportage hebben
vooral betrekking op nieuwe ontwikkelingen en de verdere uitwerking van bestaande
ontwikkelingen. Deze hebben al een plaats in planvorming of lopende projecten. De

rapportage levert daarmee geen verassingen op.
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Zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan veiligheid.


