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Onderwerp: Keuze niveau van voorbereiding op grof en extreem geweld

Beste collega's,

ln het najaar van 2018 is de 'Brancheopvatting brandweer extreem en grof geweld' opgesteld. Deze
brancheopvatting ziet op verschillende vormen van grof en extreem geweld, waaronder terrorisme. ln
dit document zijn verschillende niveaus van voorbereiding gedefinieerd: basis(brandweer)zorg, basis+,
basis++ en specialisatie. Voor het hoogste niveau 'specialisatie' is een onderzoek naar nut en
noodzaak van specialistische teams verricht, dat moet leiden tot een visiedocument ter bespreking
voor de RDVR en RBC.
Recent is de brancheopvatting besproken in de stuurgroep Terrorismegevolgbestrijding. ln deze
stuurgroep zijn de verschillende kolommen binnen de veiligheidsregio's, maar ook bijvoorbeeld de
politie en het ministerie van J&V vertegenwoordigd. Tijdens de bespreking heeft de stuurgroep
vastgesteld dat het goed zou zijn als iedere veiligheidsregio expliciet die keuze voor het niveau van
voorbereiding maakt. Wel is het daarbij van belang om die keuze enerzijds met het bestuur van de
veiligheidsregio te maken, anderzijds daarover ook afstemming te zoeken met andere crisispartners.
Het is voor deze partners belangrijk om te weten welk niveau wordt gekozen, zodat bijvoorbeeld ook
duidelijk voor hen is van welke persoonlijke beschermingsmiddelen de brandweer is voorzien en of de
brandweer in de betreffende regio kan optreden in de zogenaamde cold en warm zone.

Namens de stuurgroep Terrorismegevolgbestrijding adviseren wij u dan ook om binnen uw eigen
veiligheidsregio zowel met het bestuur als met uw crisispartners af te stemmen over de keuzè van het
niveau van voorbereiding.

Met vriendelijke groet,

Arjen Littooij, voorzitter stu u rg roep
Mede namens Hans Zuidijk, vertegenwoordiger brandweer in de stuurgroep


