B.7

1. Samenvatting
Vanuit het Veiligheidsberaad is aan alle veiligheidsregio’s advies gevraagd op het voornemen van het
ministerie van Veiligheid en Justitie om over te gaan tot het uitfaseren van het waarschuwings- en
alarmeringssysteem (WAS) per 1 januari 2018. Het Dagelijks Bestuur kan instemmen met dit
voornemen.
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3. Toelichting
Het Dagelijks Bestuur heeft op 29 januari jl. ingestemd met het advies van het Veiligheidsberaad over
de uitfasering WAS per 1 januari 2018 en dit besluit kenbaar gemaakt aan het Veiligheidsberaad.
Het ministerie van V&J heeft het voornemen geuit het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem
(WAS) per 1 januari 2018 uit de lucht te halen (uit te faseren). Het onderhoudscontract van het Rijk
eindigt op die datum. De portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad heeft
gevraagd een standpunt van onze regio te vernemen op dit voornemen.
Bij het opstellen van het advies zijn de volgende thema’s meegenomen:
• Het WAS wordt, landelijk gezien, één à twee keer per jaar ingezet.
de huidige onderhouds- en beheerskosten bedragen jaarlijks bijna vier miljoen euro.
• De drempel voor een daadwerkelijke inzet van het WAS blijkt hoog te zijn.
• Het WAS wordt door experts crisiscommunicatie als een te grof alarmeringsmiddel ervaren, met
modernere alarmerings -en communicatiemiddelen kan gerichter gealarmeerd en geïnformeerd
worden.
• Deze communicatiemiddelen zijn op dit moment nog onvoldoende bekend en/of afhankelijk van
internet en telefonie-infrastructuur om de WAS één op één te kunnen vervangen. In de periode tot
2018 moet hier aandacht voor zijn.
• Het WAS heeft slechts één vaststaand handelingsperspectief namelijk: Ga naar binnen, sluit
ramen en deuren, schakel mechanische ventilatie uit en luister naar de calamiteitenzender. Uit
onderzoek is gebleken dat burgers verkeerd gedrag vertonen na activering WAS: gaan buiten
kijken i.p.v. de impliciete boodschap van de WAS-alarmering op te volgen.
Op basis van het bovenstaande is het dagelijks bestuur van mening dat voldoende alternatieve
middelen voorhanden zijn om de bevolking te alerteren en informeren bij een calamiteit.

Wel vraag het bestuur bij de minister aandacht voor de conclusies van de halfjaarlijkse testen van NL
Alert waaruit blijkt dat de dekking en bekendheid van het communicatiemiddel nog aandacht
behoeven. Het uitbreiden van die test naar het maandelijks testen op de eerste maandag van elke
maand om 12.00 uur, conform de huidige testcyclus van de WAS-palen, kan hiervoor een goed
middel zijn.
Het dagelijks bestuur staat verder positief tegenover de door de minister in zijn brief genoemde
voorgenomen activiteiten om de nieuwe alertering- en communicatiemiddelen toekomstbestendig te
maken.

4. Implementatie en communicatie
Het Veiligheidsberaad is op de hoogte gebracht van het standpunt van het dagelijks bestuur.

5. Bijlagen
- Brief portefeuillehouder Informatievoorziening Veiligheidsberaad d.d.11 november 2014
- Brief VenJ d.d. 22 oktober 2014
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