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Nr. 16 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG, TEVENS EINDVERSLAG 
Vastgesteld 30 augustus 1984 

De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken1 heeft op donderdag 30 
augustus 1984 over bovengenoemde voorstellen mondeling overleg 
gevoerd met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Hiervan is door 
de Stenografische Dienst onderstaand woordelijk verslag gemaakt. 

De commissie acht met de uitkomsten van het overleg de openbare 
beraadslaging over het voorstel - Brandweerwet genoegzaam voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Faber 

De griffier van de commissie. 
Van der Knoop 

1 Samenstelling: 
Leden: Stoffelen (PvdA), Evenhuis (VVD), 
Hermes (CDA), Rienks (PvdA), Jacobse (VVD), 
Wessel-Tuinstra (D'66), ondervoorzitter, Faber 
(CDA), voorzitter, Hermans (VVD), Hennekam 
(CDA), Van der Burg (CDA), Schutte (GPV), 
Krajenbrink (CDA), Van Nieuwenhoven 
(PvdA), De Visser (PvdA), Hummel (PvdA), 
Wiebenga (VVD), Lauxtermann (VVD), Van der 
Heijden (CDA), Alders (PvdA), Ernsting (CPN), 
Vermeend (PvdA). 
Plv. leden: Van Kemenade (PvdA), Korthals 
(VVD), Borgman (CDA), Van Ooijen (PvdA), 
Linschoten (VVD), Engwirda (D'66), Aarts 
(CDA), Dijkstal (VVD), Mateman (CDA), Van 
der Sanden (CDA), Van Rossum (SGP), 
Buikema (CDA), Tommei (D'66), Vos (PvdA), 
Castricum (PvdA), Franssen (VVD), Nijhuis 
(VVD), De Kwaadsteniet (CDA), Dales (PvdA), 
Van Es (PSP), Niessen (PvdA). 
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VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN 

Verslag van een mondeling overleg, gehouden op donderdag, 30 augustus 
1984, te 11.00 uur 

Voorzitter: Faber 

Aanwezig zijn 7 leden der Kamer, te weten: Mateman, Hennekam, 
Jacobse, Wiebenga, Stoffelen, Schutte en Faber, 

en de heer Van Amelsvoort, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, die 
vergezeld is van enige ambtenaren. 

Aan de orde is de behandeling van de ontwerpen-Brandweerwet (16 695) 
en- Rampenwet (16 978). 

De Voorzitter: Ik open deze vergadering van de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken. Aan de orde is het mondeling overleg met staatsse-
cretaris Van Amelsvoort over de ontwerpen-Brandweerwet en "Rampenwet. 
Dit is een mondeling overleg met een bijzonder karakter. Zoals men weet, 
lopen wij in de tijd niet gelijk met beide wetsontwerpen. Wij hebben nu het 
voornemen het verslag van dit mondeling overleg te beschouwen als een 
eindverslag van de commissie, zodat binnen afzienbare tijd de wetsontwer-
pen kunnen worden afgehandeld in een plenaire vergadering. Met «afzien-
bare tijd» wordt gedacht aan de week voor of de week tijdens Prinsjesdag, 
dus de week van 11 of 18 september. Aan het eind van deze vergadering 
zal de commissie daarover moeten besluiten. Dan is ook bepalend in 
hoeverre de commissie vindt dat de beantwooording van de kant van de 
regering aanleiding is om het voornemen dat ik net formuleerde te effectu-
eren. 

Ik wil nu eerst de Kamer het woord geven en daarna de bewindsman op 
de opmerkingen laten reageren. Sommige leden hebben verplichtingen 
elders in dit Huis. 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Schutte (GPV): Meneer de Voorzitter! Ik zal straks de vergadering 
even moeten verlaten. Ik hoop echter het merendeel van het debat te 
kunnen meemaken. 

Ik zal, vooruitlopend op de besluitvorming na dit mondeling overleg, 
mijn inbreng zo houden alsof het een inbreng voor het eindverslag was. 
Dat betekent dat ik mij niet speciaal en alleen met de Rampenwet zal 
bezighouden. Ik zal wel spreken over een aantal verbanden in dit opzicht. Ik 
zal mijn betoog echter voornamelijk toespitsen op de Brandweerwet. 

In het algemeen heb ik waardering voor de memorie van antwoord die 
ons is voorgelegd. Met name heb ik daar waardering voor omdat daarin nu 
principieel afstand is gedaan van de gedachte van een provinciale brandweer, 
ook op termijn. Ik heb ook waardering voor het stuk omdat serieus gepoogd 
is een aantal centraliserende tendensen uit het wetsontwerp te verwijderen. 

Toch zijn er bij mij een aantal vragen overgebleven. De belangrijkste wil 
ik nog stellen. De eerste vraag raakt het verband tussen de Brandweerwet 
en de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de memorie van antwoord 
wordt gezegd dat de Brandweerwet in de procedure van totstandkoming 
van samenwerkingsgebieden stringenter is en - daarop wil ik de aandacht 
vestigen - een tijdelijk karakter draagt. Dat betekent, met name als de 
artikelen 3 en 4 na een korte tijd niet meer in werking zijn dat wij dan een 
Brandweerwet hebben waarvan enkele kernachtige, belangrijke artikelen 
niet meer functioneren. Volgens de planning zal dat zijn vanaf 1 januari 
1987 of zoveel later als de beroepsprocedures bij de Kroon nog aanhangig 
zijn. Uit een oogpunt van wetssystematiek lijkt mij dat toch wel een heel 
vreemde situatie. Ik zou graag zien dat de staatssecretaris op deze opmerking 
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reageerde. Welke situatie krijgen wij in 1987 of later ten aanzien van een 
Brandweerwet waarvan een aantal basisartikelen niet meer relevant zijn en 
waarvoor men moet kijken naar een andere wet, zijnde de Wet gemeen-
schappelijke regelingen? 

Er speelt nog een ander element dat naar mijn mening problemen kan 
opleveren. Dat is de spanning tussen de snelle totstandkoming van de 
brandweerregio's die met deze procedure wordt nagestreefd en het 
algemene streven naar bundeling krachtens de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, waarin daarvoor een langere tijd genomen wordt. Ik neem aan 
dat voor die snelle totstandkoming zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal 
worden bij bestaande brandweerregio's. Die regio's zijn na veel pijn en 
moeite tot stand gekomen en er zijn vaak aanmerkelijke investeringen 
gedaan om die regio's ook inhoud te geven. Alleen daarom al zou het voor 
de hand liggen daarbij aansluiting te zoeken. Mijn vraag is echter of de 
situatie die daardoor zal ontstaan niet sterk zal afwijken van de situatie bij 
de regio's die op langere termijn, krachtens de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, ontstaat. Met andere woorden: moeten wij niet aannemen dat 
deze procedure ertoe zal leiden dat het streven naar bundeling krachtens 
de Wet gemeenschappelijke regelingen wat de brandweerregio's betreft 
een wat theoretische zaak zal worden? Ik kan mij namelijk moeilijk voorstellen 
dat wanneer na 1 januari 1987 de brandweerregio's tot stand zijn gekomen, 
in de loop van 1987 of 1988 weer gewerkt gaat worden aan een aanpassing 
ten einde de bundeling meer inhoud te geven. 

Een ander oordeel waarover ik graag nog wat opmerkingen wil maken, 
betreft de bedrijfsbrandweer. De aanwijzing van bedrijven die verplicht 
zullen zijn een bedrijfsbrandweer in het leven te roepen, zal op provinciaal 
niveau plaatsvinden. Het is nog steeds mijn indruk dat wij hierbij te maken 
hebben met een restant van de provinciale verantwoordelijkheid die ook in 
het oorspronkelijke wetsontwerp was opgenomen. Deze taaktoedeling sluit 
naar mijn mening niet aan bij de normale taakverdeling tussen provincie 
en gemeente. Bij bedrijfsbrandweren staat het element van orde en 
veiligheid toch voorop en niet zozeer milieu-overwegingen. Op dat laatste 
terrein is wel een belangrijke taak van de provincie aanwijsbaar. De 
staatssecretaris noemt in zijn antwoord als argument hiervoor dat men 
anders zo'n vermenging van belangen verkrijgt. Als dat het argument is, 
kunnen wij ten aanzien van decentralisatie en van het overhevelen van 
taken naar gemeenten nog wel een aantal andere voorbeelden opsommen. 
In dat geval komen wij naar mijn mening met decentralisatie niet zo erg 
ver. Er is te meer niet veel reden om dit als een zwaar argument te be-
schouwen, omdat deze wet ook de inspecteur voor het brandweerwezen 
kent en er ten aanzien van de gemeenten bepaalde bevoegdheden zijn 
opgenomen. Ik kan mij voorstellen dat als echt een dergelijke vermenging 
van belangen dreigt, de inspecteur hierin een adviserende, verbindende of 
toezichthoudende rol kan spelen om dit, als het nodig is, te voorkomen. 

Ik kom nu toe aan een andere vraag ten aanzien van de bedrijfsbrandweer. 
Waarom wordt er negatief gereageerd ten aanzien van de mogelijkheid van 
een bijstandsplicht door de bedrijfsbrandweer? Ook ik ben van mening dat 
het niet voor de hand ligt dat daaraan het eerst gedacht wordt. Ik kan mij 
echter voorstellen dat er regio's zijn waar een grote industrie is met een 
uitstekend geoutilleerde bedrijfsbrandweer, terwijl de overige brandweer-
voorzieningen niet zo ver boven het minimum uitkomen. Het kan dan van 
groot belang zijn dat in concrete gevallen de mogelijkheid bestaat dat het 
bevoegd gezag een beroep doet op een bedrijfsbrandweer die daar 
aanwezig is. Het lijkt mij niet juist om deze mogelijkheid uit te sluiten. 

Mijn laatste hoofdpunt betreft de relatie tussen de brandweer en het 
optreden in buitengewone omstandigheden. Dit is een zeer omstreden 
punt. Ik ben nog niet geheel overtuigd van de argumenten waarom deze 
nauwe band via de Brandweerwet gelegd moet worden. Ik ben het eens 
met de opvatting dat er ook in buitengewone omstandigheden sprake is 
van een burgerplicht waaraan iedere burger zijn aandeel moet leveren, dus 
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zeker de brandweer. Ik kan dus wel achter de onderliggende gedachte 
staan. Ik vraag mij alleen af wat het effect hiervan zal zijn op het element 
van vrijwilligheid van de brandweer. Moeten wij er niet voor vrezen dat de 
animo om als vrijwilliger toe te treden zal afnemen, als men weet dat de 
aanmelding bij de vrijwillige brandweer tevens kan betekenen dat men een 
rol moet spelen bij buitengewone omstandigheden? Wat is de indruk van 
de staatssecretaris? Ik wil dit namelijk in mijn beschouwingen betrekken. 

Ten slotte stel ik nog een technische vraag die aansluit bij een vraag die 
ik in het voorlopig verslag heb gesteld ten aanzien van artikel 24. Het 
antwoord daarop was wat onduidelijk geformuleerd. Ik moet echter zeggen 
dat, ook nu het duidelijker geformuleerd is, ik nog niet tevreden ben. Het 
gaat in artikel 24 om regels vastgesteld krachtens artikel 17, die buiten 
toepassing blijven voor zover zij strijdig zijn met voorschriften vastgesteld 
krachtens andere wetten. Nu kan men de situatie krijgen - zie daarvoor ook 
de memorie van toelichting - dat voorschriften in de vorm van voorwaarden 
of van voorschriften verbonden aan een vergunning krachtens een of 
andere wet voorgaan boven bepalingen die rechtstreeks in een AMvB 
staan. Dat lijkt mij staatsrechtelijk een moeilijke constructie. Wil de staats-
secretaris mondeling of schriftelijk nog eens uit de doeken doen hoe dit 
precies zit? Het antwoord in de memorie van antwoord is zeer summier en 
naar mijn gevoel niet relevant, want het gaat er niet om of de Hinderwet al 
of niet van toepassing is. Er wordt namelijk zonder meer gesproken over 
'krachtens andere wetten'. Dat kan bij wijze van spreken ook de Woningwet 
zijn. Ik denk niet dat men dan via een voorschrift dat B. en W. verbinden 
aan een bepaalde vergunning, kan afwijken van een algemene maatregel 
van bestuur, ook al geeft deze wetsbepaling hiertoe de mogelijkheid. 

De heer Hennekam (CDA): Meneer de Voorzitter! Wij hebben ingestemd 
met de procedure om vandaag de Brandweerwet, de Rampenwet en de 
voortgangsrapportage tegelijk te behandelen. De samenhang is immers 
evident. Door deze procedure is een snelle plenaire behandeling mogelijk. 
Ik heb echter wel een vraag. Wij hebben bepaald dat de inhoud van het 
mondeling overleg misschien zal dienen als eindverslag voor de Brand-
weerwet. Mag daaruit worden begrepen dat het antwoord van de staatsse-
cretaris dan de nota naar aanleiding van het eindverslag is? 

De Voorzitter: Als de Kamer een eindverslag uitbrengt, betekent dit dat 
de Kamer de zaak voldoende heeft voorbereid voor de plenaire behandeling. 
Zo zit het formeel in elkaar. 

De heer Hennekam (CDA): Ik vroeg dit met het oog op de wenselijkheid 
om deze zaak snel plenair te behandelen. 

De Voorzitter: Aan het eind van deze vergadering komen wij bij elkaar 
om uit te maken of wij vinden dat de commissie - wellicht moeten wij 
volgende week ook nog naar het stenografisch verslag kijken - voldoende 
de kans heeft gehad om de zaak voor te bereiden. Een andere variant is dat 
wij alsnog aanvullende vragen aan de regering willen stellen. Wij komen 
dus voor de vraag te staan of wij een nieuwe vragenronde na dit mondeling 
overleg willen of dat wij vinden dat wij voldoende aan onze trekken zijn 
gekomen. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Meneer de Voorzitter! Ik begrijp de 
vraag van de heer Hennekam niet alleen procedureel, maar ook wat de tijd 
betreft. Daarom maak ik van de gelegenheid gebruik om toe te zeggen dat 
ik, als de commissie besluit om het verslag van dit overleg te beschouwen 
als het eindverslag, zeer spoedig de nota naar aanleiding van dat eindverslag, 
zal uitbrengen. Daar wordt dan morgen aan begonnen. 

De heer Hennekam (CDA): Meneer de Voorzitter! Buiten het specifieke 
beroepenveld en andere direct betrokkenen, is de belangstelling voor 
onderwerpen als deze - de volle tribune ten spijt - bij de gemiddelde 
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burger niet groot. Wij moeten toegeven dat ook politiek gezien niet van een 
warme belangstelling kan worden gesproken. Dat is misschien wel te 
begrijpen, maar daarom is het niet minder onjuist. Het is van het grootste 
belang dat de overheid regelend optreedt en de helpende hand biedt in de 
situaties waarin dat van de afzonderlijke burger of burgers niet kan worden 
gevergd. De legitimatie van de staat is daarbij rechtstreeks in het geding. 
Het CDA heeft die rol steeds sterk benadrukt. Wij nemen dat vandaag ook 
als vertrekpunt. 

Ik veroorloof mij nu een zijstapje door op te merken dat een paar weken 
terug in Alkmaar de situatie dreigde te ontstaan dat er door de brandweer 
voorrijkosten zouden worden berekend. Dat is een uiterst bedenkelijke 
zaak, waar gedeputeerde staten terecht een stokje voor hebben gestoken. 

Nadat de reorganisatie een lange tijd in een impasse leek te verkeren, is 
vandaag gelukkig een situatie bereikt waarin goed overleg plaatsvindt en 
waarin partijen tot een grote mate van overeenstemming komen. Dat is 
positief. Er valt echter nogal wat te regelen. In het voorlopig verslag was de 
kritiek van mijn fractie ten aanzien van de Brandweerwet tweeërlei. Ten 
eerste vroegen wij ons af of een regeling van taken in buitengewone 
omstandigheden wel in deze wet thuishoort. Ten tweede hadden wij kritiek 
op de vele algemene maatregelen van bestuur, ofwel de koorden van de 
centrale overheid. In de memorie van antwoord is de regering ons op het 
ene punt bijna geheel en op het andere punt slechts zeer gedeeltelijk 
tegemoet gekomen. 

Wij hebben echter nog weleen paar vragen. Wij beschouwende brandweer 
- ik denk dat de regering dat ook doet - primair als een lokale zaak met 
voor zekere gevallen een regionale component. De provinciale brandweer 
hadden wij al vriendelijk uitgewuifd. Dit wetsontwerp geldt voor gewone 
en buitengewone omstandigheden. Er is als het ware een glijdende schaal 
ontworpen, die naarmate de omstandigheden dat nodig maken een meer 
centrale gezagsstructuur mogelijk maakt. Ik wil graag nog eens de juiste 
argumenten horen om beide zaken in één wet onder te brengen. Wij zijn 
ons er zeer wel van bewust dat als men alsnog tot een splitsing overgaat, 
dit wellicht een onaanvaardbare vertraging zou betekenen. Dat neemt niet 
weg dat er mogelijk in beide wetsontwerpen correcties kunnen worden 
aangebracht, die een onwenselijke centrale sturing zo veel mogelijk 
terugdringen, zodat de wetsontwerpen meer inhaken op de normale 
staatsrechtelijke verhoudingen. 
Het is op zich zelf verheugend dat de staatssecretaris ons op vele punten 
tegemoet is gekomen ten aanzien van de algemene maatregelen van 
bestuur. Toch hebben wij nog een paar dringende wensen op dit vlak. Is 
het wel juist en nodig om de minimumsterkte bij algemene maatregel van 
bestuur vast te stellen, zowel ten aanzien van personeel als materieel? 
Immers, erkend - ook door de staatssecretaris - is, dat de brandweer een 
aanvaardbaar niveau heeft. Is dan het neerleggen van zulke bepalingen niet 
vooraf op te vatten als een motie van wantrouwen of tenminste te weinig 
vertrouwen? Het rijk geeft toch op andere terreinen, zoals sociale zaken en 
openbare werken, ook geen beheersrichtlijnen aan de lagere overheid? 
Waarom wordt hier de verantwoordelijkheid niet gelaten waar ze behoort 
te liggen? Iets dergelijks is ook het geval bij artikel 14a van de Brandweerwet 
(de opleidingen). Ook hier rijst de vraag, of er geen sprake is van een te 
vergaande centrale bemoeiing. De staatssecretaris krijgt door deze bepaling 
de ruimte om inhoudelijk-organisatorisch eisen te stellen. Weliswaar zal 
hij zich - zoals hij schrijft - terughoudend opstellen, maar toch krijgt hij 
deze ruimte. Waardoor is deze bepaling ingegeven? Toch niet door de 
huidige praktijk? De Amstelveen-groep heeft ons een verfijning van dit 
artikel aangereikt. Het is wellicht interessant het commentaar van de 
bewindsman daarop te vernemen. 

De heer Schutte heeft ook al gesproken over de brandweer in relatie tot 
de regio: de territoriale aspecten. Hoe staat het met die koppeling? Onze 
opvatting is dat brandweerregio's en algemene regio's zo enigszins 
mogelijk - wellicht is het niet altijd te handhaven - parallel moeten lopen. 
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Dat is nodig voor bestuurlijke integratie. Als de Wet gemeenschappelijke 
regelingen tot invoering komt en gebieden te zien gaat geven, verwachten 
wij - en wij hopen dat de staatssecretaris er zijn best voor zal doen - dat 
een en ander niet wordt doorkruist door brandweerregio's, en andersom. 
Immers, als later een aanpassing nodig blijkt, zal die zeer omslachtig zijn. 

De ruimte voor provinciegrenzen overschrijdende regio's is er en moet 
er ook blijven. Ik vermeld dit omdat, waar de Wet gemeenschappelijke 
regelingen dit toestaat, de ontwerp-Brandweerwet daar een stuk terughou-
dender in is. En het leven is, zeker bij deze zaken, sterker dan de leer. Het is 
gewoon logisch om hier en daar over provinciegrenzen heen te kijken, wil 
althans blussen niet worden tot nablussen. De voorbeelden zijn bekend: 
Tholen, Bergen op Zoom, Mook, Nijmegen, Drenthe enz. Ook hierop graag 
het commentaar van de bewindsman. 

Voorts de Rampenwet, Voorzitter. Veel kritiek is erop gekomen - en naar 
onze mening ten principale terecht - dat bepalingen voor gewone en 
buitengewone omstandigheden in één wet zijn ondergebracht. Ik zei daar 
zojuist al wat van. Daarom maak ik nog een paar kanttekenigen bij de 
artikelen 14 en 15 van deze wet. Dreigt niet het gevaar, dat al op voorhand 
een te centraliserende werking kan optreden van de kant van de centrale 
overheid in de richting van de lagere publiekrechtelijke lichamen? De wet 
lijkt naar onze smaak te veel te zijn geredigeerd met het oog op de buiten-
gewone omstandigheden. 

Vanuit het veld is ons de suggestie gedaan inzake een verplicht regionaal 
rampenplan. Hoe beoordeelt de staatssecretaris dit? Zou zo'n regionaal 
rampenplan in feite ook niet een stuk decentralisering kunnen bieden ten 
opzichte van de huidige systematiek (Rijk en provincie), zoals in het 
wetsontwerp neergelegd? 

Verder een paar vragen over de financiering. Hoe is die geregeld in 
buitengewone omstandigheden? Waarom kent de Rampenwet geen 
financiële paragraaf? Hoe is de financiering in het algemeen geregeld bij de 
rampenbestrijding? Waarom ontbreekt in de Rampenwet de rampverklaring, 
die er wél is in de wet rampenplannen? Is het niet logisch dat er een 
moment moet zijn waarop alle betrokkenen weten waar zij aan toe zijn? 

Het is denkbaar dat de buitengewone omstandigheden en de overdracht 
van bevoegdheden gelden in beperkte gebieden. Hoe moeten wij dit zien in 
het licht van de opmerkingen van de Raad van State met betrekking tot 
artikel 103, lid 3, van de Grondwet? 

Ik kom tot enkele opmerkingen over de voortgangsrapportage. Wij 
spreken waardering uit voor het feit, dat als gevolg van de motie-Mateman 
de regering overzichtelijk op een rij heeft gezet welke hindernissen en 
obstakels nog te nemen zijn: de BB, het Rode Kruis, KMC, de financiën enz. 
Toch zijn er een paar problemen die er nog uitschieten. Daar willen wij nog 
een enkele vraag over stellen. 

Wat betreft de financiën wil ik niet zozeer spreken over het bedrag - de 
toekomst zal leren of het bedrag van 105 min. gulden voldoende is; ik heb 
daarover zo mijn gedachten - als wel over de verdeling. Vanuit het veld zijn 
daarover verschillende opmerkingen gemaakt. Bij eerste lezing lijkt mij het 
KMC niet onderbedeeld. Dat kun je zeker niet zeggen van de brandweer. 
Ziet de staatssecretaris in commentaren vanuit het veld - ik noem weer de 
Amstelveen-groep - wellicht aanleiding hier nog eens naar te kijken en zo 
mogelijk een en ander bij te stellen? 

Ten slotte kom ik te spreken over de rampenbestrijdingsplicht, thans nog 
de noodwachtplicht. Wij hebben kennis genomen van het doorwrochte 
stuk van de staatssecretaris over het al dan niet handhaven van deze plicht. 
Wij zijn erkentelijk voor dat werkstuk. Juridische, financiële en praktische 
overwegingen brengen de regering tot de conclusie, dat handhaving van 
die plicht niet gerechtvaardigd is. Wij treden vandaag niet in alle facetten 
van de zaak. Wij onderschrijven dat de huidige noodwachtplicht wellicht 
niet kan worden gehandhaafd, gelet op de internationale bepalingen. Wij 
stellen ons echter in het algemeen de vraag of wij vandaag wel voldoende 
zicht hebben op hetgeen zich morgen aandient. Is het wel verstandig 
vandaag alle wegen af te sluiten naar een vorm van plicht, hoe dan ook? 
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Het definitieve «ja» of «nee» komt natuurlijk later, bij de intrekking van de 
wet, aan de orde, maar wij willen nu al gezegd hebben, dat het ons zeer 
redelijk voorkomt en aanbeveling verdient een soort van slapende bepaling 
te hebben. Hoe zal het immers straks zijn gesteld met de vrijwillige inzet! 
Uitslagen van enquêtes bieden in dat opzicht niet al te veel perspectief. Aan 
de andere kant is er de onvoorspelbaarheid van hetgeen ons mogelijk te 
wachten staat. 

Het CDA is er voorstander van, dat de benodigde wetgeving snel in het 
Staatsblad komt. Daarbij geldt dat de continuïteit van de dienstverlening in 
de praktijk van vandaag en morgen verzekerd moet zijn. Dat betekent dat 
de nieuwe organisatie een zodanige structuur en vastheid moet hebben 
bereikt, dat het verantwoord is, tot opheffing van de BB over te gaan. Voor 
wij iets wegdoen, zeker op dit vlak, waar de overheid eerstgeroepene is, 
moet duidelijk zijn dat er ten minste gelijkwaardige alternatieven voor in de 
plaats zijn getreden. Er mag in geen geval een gat vallen in de hulpverlening. 

De heer Jacobse (VVD): Meneer de Voorzitter! Ik breng de staatssecretaris 
en zijn ambtelijke medewerkers hulde voor de voortvarendheid waarmee 
zij in de afgelopen periode aan de slag zijn geweest. Het heeft onder meer 
geresulteerd in een vloedgolf van papier die over ons is gekomen. Er blijkt 
uit dat haast wordt betracht. 

Mijn fractie acht die haast terecht. De materie sleept al zolang dat er nu 
knopen moeten worden doorgehakt, in de eerste plaats om een einde te 
maken aan de onzekerheid die nog altijd voor erg veel mensen bestaat en 
in de tweede plaats omdat de reorganisatie nu een keer echt handen en 
voeten moet krijgen. Degenen die ermee bezig zijn behoren te weten 
waaraan zij toe zijn. Dat betekent niet, dat de VVD-fractie van mening is, 
dat wij op het ogenblik met het streven de nieuwe wetgeving 1 januari 
aanstaande in het Staadsblad te hebben de zaken op orde hebben tot het 
jaar 2000. Ik ben ervan overtuigd, dat in de komende jaren zal blijken, dat 
zich onvolkomenheden voordoen. Wij moeten erop geprepareerd zijn, tot 
aanpassingen te komen in een periode die niet kan worden overzien door 
het eenvoudig omdraaien van een schakelaar. Het is duidelijk een proces 
dat enkele jaren nodig zal hebben om tot exacte, concrete en werkbare 
vormen te komen. De VVD-fractie zal in ieder geval met genoegen meewerken 
aan een zo snelle procedure dat er 1 januari aanstaande een einde komt 
aan onzekerheden. 

Daarbij moet je je afvragen waarom het allemaal zo moeilijk is gegaan. 
Zie ik naar de papierproduktie van de afgelopen jaren rond de betrokken 
onderwerpen, dan moet ik concluderen, dat daarbij bijna sprake is van een 
ramp op zich zelf. Ik veronderstel dat de Nederlandse volksaard en de hang 
naar perfectionisme daarbij ook een rol hebben gespeeld. In Nederland is 
er naar mijn idee geen grotere neiging dan die om het onvoorspelbare tot 
in de perfectie te regelen. Daarvan is bij veel van de nieuwe wetgeving ook 
aanwijsbaar sprake. 

Er is ook sprake van de tendentie in de wetgeving in Nederland om te 
duiden op de verwevenheid van zo niet alle dan toch zeer vele dingen. In 
de kring, waarin men nogal beducht is voor bepaalde veranderingen, is het 
bijna modieus om te zeggen: je kunt dat wel aanpakken en het moet ook 
eigenlijk wel worden aangepakt, maar is het niet zinvol, te wachten totdat 
in de aanpalende sectoren de nodige regelingen zijn getroffen? Als je dit 
lang blijft volhouden, leidt het tot een enorme vertraging. Tegen die 
vertraging heb ik fundamentele en principiële bezwaren. Wij verkeren 
immers al in de maatschappelijke situatie, waarin de wetgever het tempo 
van de maatschappelijke veranderingen buitengewoon moeilijk kan 
volgen; ik zeg nog niet eens: kan voor zijn. Wanneer in die wetgeving dan 
nog nodeloos vertragende factoren optreden, dreigt de kloof tot hetgeen 
maatschappelijk aanvaard is en hetgeen de wetgever voorschrijft wel erg 
groot te worden. 
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Wij hebben te maken met de Wet gemeenschappelijke regelingen; wij 
hebben te maken gehad met de reorganisatie van het binnenlands bestuur; 
wij hebben te maken gehad met de samenhang tussen dat en de nieuwe 
organisatie van de politie; in dit kader hebben wij ook te maken met de BB, 
de brandweer, de rampenbestrijding, de basis gezondheidsvoorzieningen, 
het Rode Kruis en het korps militaire colonnes. De complicerende factor is, 
dat het allemaal ongelijksoortige organisaties zijn; wij hebben te maken 
met lage en hogere overheden, met particuliere organisaties en met het 
militaire apparaat. Steeds verwijzend naar die samenhang kan zich wel 
eens een zodanige vorm van vertraging voordoen, dat de wetgeving al te 
zeer achter komt te lopen. Ik vind dat wij ons daarvoor moeten hoeden. 

Over de opheffing van de BB hebben wij in de afgelopen jaren genoeg 
gediscussieerd. Die discussie is beëindigd. Ik wil deze gelegenheid nog 
aangrijpen om op te merken dat het frappant is dat, ondanks de geringe 
populariteit van deze organisatie, zij kans heeft gezien om een goed 
functionerend apparaat niet alleen uit de grond te stampen maar ook te 
onderhouden en paraat te houden. Ik vind dat daarmee een buitengewoon 
knappe prestatie is geleverd. Dat mag wel eens worden gezegd. 

Groot probleem bij de BB met de noodwachtplicht en alles wat ermee 
samenhing, was de motivatie Ik denk dat wij hiermee een buitengewoon 
belangrijk psychologisch element bij de kop hebben. De mens is weinig 
geneigd, met ambitie te zien naar vormen van risico. Verkopers van 
levensverzekeringen hebben al lang van verkooppsychologen te horen 
gekregen dat je niet tegen mensen moet zeggen: «U kunt morgen een 
auto-ongeluk krijgen en is uw gezin dan voldoende verzekerd?», want dan 
zegt de betrokkene: «Nee, ik ben erg voorzichtig en ik krijg morgen geen 
ongeluk». De verkooppsychologen raden aan te zeggen: «U had gisteren 
wellicht een ongeluk kunnen krijgen en zou het dan goed geregeld zijn 
geweest?» Dan is men bereid te luisteren. Dit speelt in deze sector natuurlijk 
ook een rol. Behalve een categorie van masochistische inwoners, die de 
neiging heeft wat te wentelen in fatale toekomstbespiegelingen, zegt men 
- en dat is een grote meerderheid - : wij kijken niet zo graag naar mogelijke 
rampen en andere vormen van ongerief. 

Motivatie van de mensen, die erop voorbereid moeten zijn om onder 
zeer onaangename en tamelijk onvoorspelbare omstandigheden te functio-
neren, is een buitengewoon belangrijke zaak naar ons oordeel. Mede 
daarom gaan wij er ook van ganser harte mee akkoord dat de kern van de 
toekomstige rampenbestrijding is gelegd bij de brandweer. De brandweer 
- ik spreek over de professionele, maar zeker ook over de vrijwillige 
brandweer - heeft laten zien dat het mogelijk is, mensen, ook vrijwilligers, 
gemotiveerd bij elkaar te krijgen op een hoog niveau van geoefendheid en 
competentie. Alleen is het beter mogelijk - enkele onderzoeken van de 
afgelopen jaren hebben dat glashelder gemaakt - dat te doen als er een 
stukje praktische inzet is. Onderzoekingen bij de vrijwillige brandweer 
hebben duidelijk gemaakt, dat een van de belangrijkste kicks om daaraan 
mee te doen is, wat men aldaar noemt: de uitruk. Zonder de uitruk zou de 
motivering aanzienlijk minder zijn. Dat is gebleken. Als men dit vertaalt in 
de zin van rampenbestrijding en zeker in buitengewone omstandigheden, 
zal men, als men probeert een vrijwilligersapparaat bijeen te brengen 
zonder dat men wezenlijk gelegenheid heeft, iets van het geoefende in 
praktijk te brengen, waarschijnlijk slecht uitkomen. 

Reguliere en zo mogelijk perfecte organisaties, die in het leven worden 
geroepen om te functioneren in zeer zeldzaam voorkomende situaties, 
welke zich waarschijnlijk nooit zullen voordoen, zijn gedoemd om ongemo-
tiveerd te werken. Wij zullen dit zorgvuldig in het oog moeten houden. 
Bovendien zijn dergelijke organisaties, ook weer psychologisch, altijd duur. 
Men zal zich afvragen, waarom men geweldig grote bedragen uitgeeft voor 
iets wat niet wordt gebruikt en waarvan een ieder ook hoopt dat het nooit 
zal behoeven te wordei. gebruikt. 
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Globaal kan de fractie van de VVD zich vinden, niet alleen in de procedure 
maarook in de inhoud van de nieuwe Brandweerwet en nieuwe Rampenwet. 

Moet de opzet centralistisch of decentralistisch zijn? Ik sluit mij aan bij de 
opmerkingen die de heer Hennekam hierover heeft gemaakt. Er zitten hier 
en daar centralistische trekjes in. De fractie van de VVD is van mening dat 
dit niet nodig is. Ik denk hierbij aan de aanwijzing van de minimumsterkte. 
Wij zijn voor een decentralistische opzet. Wij onderschrijven de opvatting 
in beide ontwerpen dat de kern en het accent behoren te liggen bij de 
gemeentelijke overheden. Er is echter een lacune. Deze is er, omdat 
bij grensoverschrijdende rampen de bevoegdheden van de betrokken 
burgerlijke besturen in deze ontwerpen niet of onvoldoende zijn geregeld. 
Dekken de brandweerregio's en datgene wat is voorzien in de Wet gemeen-
schappelijke regelingen elkaar in geografisch opzicht voldoende? Bestuurlijk 
is dit naar mijn gevoel nog niet het geval. Hoe staat de staatssecretaris 
tegenover een instituut dat niet is voorzien van verplichte regionale 
rampenplannen? Dergelijke plannen zouden kunnen voorzien in de lacune, 
die zich bestuurlijk voordoet. Ik wil een simpel voorbeeld geven. Als een 
ramp zich voordoet over twee aanpalende gemeenten, is het opperbevel 
van de burgemeester niet geregeld. De vraag is, welke burgemeester het 
opperbevel zal hebben. Ik vraag mij af of in dit opzicht een aanvullende 
regeling wenselijk is. 

Wat zullen de consequenties zijn van de opheffing van de BB? Wij weten 
het een en ander over de voorgestelde gunstige afvloeiingsregeling. Ik 
geloof dat daarop weinig kritiek is. Wij kennen ook het voornemen om een 
afvloeiingsregeling vanaf 55 jaar te realiseren. Wat is de positie van boven 
55-jarigen in de BB, die over een grote specialistische kennis beschikken? 
Deze kennis kan naar mijn mening in de nieuwe opzet niet worden gemist. 
Ik vraag mij af welke regelingen zijn voorzien om deze kennis voor de 
brandweer en de rampenbestrijding te behouden. 

Voor mij is ook kwestieus, wat zal moeten worden gedaan met de kennis 
en het materiaal dat voorhanden is in enkele BB-onderdelen, die zijn 
gespecialiseerd in de bestrijding van nucleaire en daarvan afgeleide 
rampen. Rotterdam heeft een specifieke regeling, in samenhang met de 
Keuringsdienst van Waren, als ik goed ben ingelicht. Amsterdam heeft ook 
voorzieningen getroffen. Deze gelden voor de hele provincie, met inbegrip 
van Petten. Arnhem en Zeeland hebben hun specialismen. De vraag is hoe 
in de toekomst die specialismen zullen passen in een nieuwe opzet. 

De volgende vraag betreft het beleid inzake de schuilgelegenheden in 
Nederland. Het klinkt misschien onvriendelijk, maar ik heb het afgelopen 
jaar sterk de indruk gekregen dat het beleid er op dit ogenblik niet is. Ik heb 
uit de kring van gemeentebestuurders nogal wat vragen gehad. Zij konden 
er niet achter komen wat op dit ogenblik de opvattingen bij het departement 
van Binnenlandse Zaken zijn. Ik heb dat zelf ook geprobeerd. Ik heb er ook 
geen helder beeld van gekregen. Ik wil daarop verder geen kritiek hebben, 
maar het lijkt mij wel van belang dat de bevolking en de betrokken bestuur-
ders glashelder duidelijk wordt gemaakt wat in dat opzicht het beleid van 
het kabinet de komende jaren zal zijn. Het gaat om voorzieningen die nu 
moeten worden getroffen en in de jaren '90 of zelfs daarna moeten worden 
geëffectueerd. Ook de financiële regelingen ter zake zijn van belang. Hoe 
staat men tegenover het treffen van voorzieningen die niet voor iedereen 
toegankelijk zijn? Ik meen dat dit in de publieke discussie een heel belangrijke 
factor is. Als wij een schuilgelegenhedenbeleid gaan voeren, moet dat er 
dan ook op gericht zijn dat die gelegenheden toegankelijk zijn voor ieder lid 
van de bevolking of zal het erop gericht zijn bepaalde groepen in buitenge-
wone omstandigheden soelaas te bieden? 

De volgende vraag komt voort uit mijn gebrek aan inzicht. Dat wil ik 
tevoren best bekennen. Ook bij lezing en herlezing van de stukken wordt 
mij niet voldoende duidelijk wat inhoudelijk het verschil is tussen «buiten-
gewone omstandigheden» en de «uitzonderingstoestand». Ik meen dat het 
scherp op een rij zetten van de verschillen c.q. de overeenkomsten zinvol 
is. 
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Ook het volgende kan op onwetendheid mijnerzijds stoelen. Ik heb al 
gezegd dat wij zijn overstelpt met papieren over de materie. Ik mis nog 
steeds, maar misschien is mij iets ontgaan, de toegezegde nota over de 
civiele verdediging. Die nota was toegezegd voor het zomerreces. Ik zie aan 
het gezicht van de staatssecretaris dat mij niets is ontgaan. Dat stelt mij 
enigszins gerust, maar misschien kunnen wij er iets over horen, omdat dit 
past in het totale beeld van de onderwerpen waarmee wij nu bezig zijn. 

Het bedrag van f105 min. is het resultaat van een forse financiële 
ingreep. Dergelijke ingrepen zijn nodig. Dat wordt door mijn fractie niet 
betwist. De vraag is of wij met dat bedrag van f 105 min. voldoende uit de 
voeten kunnen om wezenlijk te kunnen voldoen aan de eisen die aan 
diverse organisaties worden gesteld. Daaruit vloeit nog een vraag voort. 
Vindt de staatssecretaris dat de thans voorziene verdeling van het bedrag 
van f 105 min. redelijk is? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Anders zou ik die verdeling niet 
hebben gemaakt! 

De heer Jacobse (VVD): Dan zou ik toch graag de argumentatie voor die 
verdeling vernemen, want persoonlijk heb ik een andere indruk, namelijk 
dat bij voorbeeld de brandweer tekort komt, niet alleen om doelmatig te 
kunnen functioneren. De brandweer krijgt bepaald niet de middelen 
toebedeeld die zij nodig heeft voor de nieuwe taken die zij krijgt. Het is 
altijd impopulair om te moeten kiezen, maar ik wil het toch doen. Ik meen 
dat in de voorziene verdeling het KMC in verhouding tot de brandweer 
redelijk ruimhartig is bedeeld. 

De volgende vraag heeft zich steeds aan mij opgedrongen. In Nederland 
zijn wij nogal geneigd, steeds weer veel tijd te besteden aan het opnieuw 
uitvinden van het wiel. Wij bedenken niet alleen iets. In de ons omringende 
landen zijn, ook binnen het kader van bepaalde internationale bondgenoot-
schappelijke verplichtingen, regelingen getroffen. Wijkt de voorziene 
Nederlandse aanpak op belangrijke punten echt af van regelingen die zijn 
voorzien in pakweg Frankrijk, Duitsland en België? 

Er is al opgemerkt dat het kwestieus is of bijzondere omstandigheden en 
oorlogsomstandigheden moeten worden voorzien in normale wetgeving 
en of daarvoor geen aparte wetgeving nodig is. 

Ik zou echter toch nog eens willen wijzen op de kwestie van de doeluitke-
ringen voor die bijzondere omstandigheden. Ik herinner mij persoonlijk 
nogal wat discussies in een gemeenteraad, die jaarlijks bij de begrotings-
behandeling over de post BB werden gevoerd. Het waren vruchteloze 
discussies. Ik voorzie reeksen van dit soort discussies in gemeenteraden op 
dit punt. Ik wil mij dan heel duidelijk uitspreken. Ik ben een groot voorstander 
van decentralisatie, maar dan decentralisatie onder normale omstandighe-
den. Het is echter volstrekt duidelijk dat het in buitengewone omstandighe-
den, bij voorbeeld in geval van oorlog, gaat om de rijksverantwoordelijkheid. 
En als het gaat om rijksverantwoordelijkheid behoort het te gaan om 
rijksgelden. Als de regeling in deze zin zou kunnen worden aangepast, zou 
daarmee waarschijnlijk veel narigheid in de meer dan 700 gemeenteraden 
in Nederland kunnen worden voorkomen. 

Ik wil ten slotte nog één opmerking over de rampenbestrijdings- c.q. 
noodwachtplicht maken. De VVD-fractie onderschrijft van harte wat 
daarover in de laatste brief van de staatssecretaris staat. Er zijn belangrijke 
juridische belemmeringen. Er zijn belangrijke praktische belemmeringen. 
Er zijn ook principiële belemmeringen. De VVD-fractie is niet erg voor 
algemene regelingen die voor zeer weinigen worden getroffen. De VVD-
fractie kan ook van ganser harte instemmen met de beëindiging van de 
noodwachtplicht en het niet doen opvolgen door een rampenbestrijdings-
plicht. 

Ik denk dat men met de wetgeving op dit ogenblik op het goede spoor 
zit. Mijn fractie behoudt zich echter wel het recht voor om bij de behandeling 
in de Kamer nog op enkele punten te amenderen. 
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De heer Stoffelen (PvdA): Meneer de Voorzitter! Ik wil allereerst ingaan op 
het karakter van dit overleg. Ook wij zijn aan het begin van het jaar akkoord 
gegaan met een mondelinge en schriftelijke afronding van de voorbereiding. 
Een vierkante cirkel dus. Daarbij dachten wij niet alleen aan een eindverslag 
overde Brandweerwet, maarook aan een nader verslag over de Rampenwet. 
Dit om ieder misverstand te voorkomen. Wij zijn daarmee toen akkoord 
gegaan onder drie voorwaarden. De stukken moesten tijdig komen. 
Daarover kan men trouwens twisten. Er werd van uitgegaan dat uitvoering 
zou worden gegeven aan een motie van een andere VVD-er, die mij meer 
aansprak. Dat is namelijk de motie-Ploeg, waarin wordt uitgesproken dat er 
in ieder geval een vangnetconstructie moet komen ofte wel een vorm van 
handhaving van de noodwachtplicht althans rampenbestrijdingsplicht, 
zolang niet volstrekt zeker is dat voldoende vrijwilligers zich zullen aanmel-
den en dat er een afdoende regeling voor de financiën is. 

Waar gaat het ook in dit mondeling overleg over? Heeft de Kamer de 
zekerheid dat men zal komen tot een effectieve rampenbestrijdingsorgani-
satie, die kan optreden in vredestijd en bij ernstige calamiteiten? Ik denk 
dat de advertentiedeskundigen van de heer Jacobse geen bezwaar zouden 
hebben tegen de stelling, dat het zeer wel denkbaar is dat ernstige calami-
teiten zich in Nederland voordoen, bij voorbeeld bij het vervoer van 
gevaarlijke stoffen, bij chloortreinen en bij tal van industrieën. Dan moet er 
een rampenbestrijdingsorganisatie zijn die daartegen is opgewassen. Pas 
als die organisatie er is, kan men tot opheffing van de BB overgaan. 

De vraag is of die goede opzet nu gegarandeerd is. Als ik optimistisch 
ben, zeg ik dat wij er bijna uit zijn. Ik ben optimistisch, dus ik zeg dat wij er 
bijna uit zijn. Er moet echter nog wel een enkele kanttekening worden 
gemaakt. Allereerst hebben wij nu de zekerheid dat, wanneer zich een 
ramp van enige omvang voordoet, voldoende mensen aanwezig zijn om 
die ramp te bestrijden. Wij kijken dan naar de brandweer, de kern van de 
nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie. Wij kijken naar het Rode Kruis en 
naar het KMC. Het opvallende is dat de mensen in de praktijk het er geheel 
over eens zijn, dat degenen die willen uitgaan van het beschikbaar komen 
van voldoende vrijwilligers langs die weg fout zitten. Dit zal niet gebeuren. 

Laat ik dit behandelen in de vorm van vragen, ter wille van de duidelijkheid 
in de discussie. Hebben de mensen uit de praktijk gelijk als zij zeggen, dat 
bij voorbeeld het oproepen van het KMC ten minste 2 x 24 uur of 3 x 24 uur 
zal duren? 

Hebben zij gelijk, als zij zeggen dat de enquêtes door het Rode Kruis 
bepaald wat teleurstellend zijn? Hebben die mensen gelijk, als zij zeggen 
- ik denk bij voorbeeld aan de gemeente Amsterdam en haar voortreffelijke 
plan; ik kom daar nog op - dat het onverstandig en onverantwoord zou 
zijn, geen rekening te houden met de wenselijkheid van extra hulpkrachten 
bij de bestrijding van de ramp en van een voldoende regeling daarvan? 
Hoezeer had de heer Ploeg niet gelijk, toen hij in zijn vorige functie die 
motie indiende? Anders gezegd: de rampenbestrijdingsplicht. Een boeiende 
brief, die voor iedere oplossing tal van problemen aanreikt. Mijn compli-
menten daarvoor! 

Allereerst wordt de noodzaak van het aanwezig zijn van een extra 
potentieel ietwat buiten beschouwing gelaten, om niet te zeggen dat deze 
noodzaak geheel buiten beschouwing wordt gelaten. Vervolgens zijn er 
juridische bezwaren. Ter wille van de tijd wil ik ervan uitgaan dat de 
staatssecretaris ongetwijfeld op de hoogte is van de juridisch buitengewoon 
goed onderbouwde interpretatie van artikel 8 van het Verdrag van New 
York, dat zich geenszins verzet tegen een rampenbestrijdingsplicht. Zou de 
staatssecretaris het nog eens nader willen aanduiden, waarom een ram-
penbestrijdingsplicht niet zou kunnen? 

Er is voorts gezegd, dat het praktisch onmogelijk is. Ook hiervoor geldt: 
voor iedere oplossing een probleem. Laat ik het anders formuleren: wat is 
het commentaar van de staatssecretaris op degenen die uitvoerig hebben 
uitgelegd hoe dit praktisch realiseerbaar is, op een buitengewoon redelijke, 
praktisch werkbare en niet dure manier, waarbij ook gebruik gemaakt 
wordt van de nieuwe technologieën die er zijn? 
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Dan is er nog het punt van het al of niet discrimineren van vrouwen. In 
de eerste plaats ziet mijn fractie in het geheel niet in, waarom vrouwen 
zouden moeten worden uitgezonderd. Daar is geen enkele reden voor. In 
de tweede plaats is er het feit, dat er ook op dit moment noodwachtpersoneel 
van het vrouwelijke geslacht is, zoals de staatssecretaris weet. De staatsse-
cretaris weet dat er praktische aanduidingen zijn, hoe dit buitengewoon 
eenvoudig zou kunnen worden opgelost. 

Kort samengevat: de noodzaak is evident; juridische bezwaren zijn er 
onvoldoende of geenszins. Anders gezegd: mijn fractie heeft de overtuiging 
dat als dit niet wordt geregeld - de staatssecretaris kent ons standpunt - , 
de nieuwe opzet niet zal werken, behalve als de staatssecretaris de garantie 
kan geven, dat zich geen calamiteit zal voltrekken waarbij extra hulpkrachten 
nodig zijn om die ramp te bestrijden. Ik denk echter, dat hij die garantie niet 
kan geven. 

De tweede vraag betreft de opheffing van de BB. Wij hebben steeds 
gezegd dat de BB kan worden opgeheven, als die goede rampenbestrij-
dingsorganisatie er is. De wettelijke opheffing zal uiteraard later gebeuren. 
Is het waar, zo vraag ik de staatssecretaris, dat het regeringsbeleid er 
feitelijk - zij het wellicht onbedoeld - toe leidt, dat een buitengewoon 
snelle afbouw van de BB plaatsvindt, met het verloren gaan van buitenge-
woon veel deskundigheid, ervaring en inzet? De heer Jacobse heeft daar 
terecht voorbeelden van genoemd. Deelt de staatssecretaris de mening dat 
dit niet alleen strijdig is met kameruitspraken, maar bovendien buitengewoon 
onverstandig is? 

Graag verneem ik het commentaar van de staatssecretaris op de uitspraak 
dat het Rode Kruiskorps in de huidige constructie niet wordt ingezet voor, 
respectievelijk onttrokken wordt aan een taak waarvoor het nodig is en 
waartoe het goed kan functioneren, te weten de zorg achter het front, en 
dat het wordt ingeschakeld voor een taak die het niet goed aankan, zoals 
gewondenzorg onder rampomstandigheden en onder speciale, buitenge-
wone omstandigheden. Er vallen dus twee gaten tegelijk. Wat is het 
commentaar van de staatssecretaris op deze stelling van praktijkmensen? 

Ik maak nu enkele opmerkingen die meer op de wetsontwerpen zelf 
betrekking hebben; allereerst betreft dit de Brandweerwet. Het gaat daarbij 
om lokale brandweer - gelukkig zijn we verlost van die provinciale brand-
weer - met een verstandige vorm van regionalisatie. Ook wij zijn van 
mening, kort na de behandeling van de Wet gemeenschappelijke regelingen, 
dat het uitermate aanbevelenswaardig is, dat zoveel als mogelijk is, 
geprobeerd is om die regio's te doen samenvallen, zowel omdat de 
wetgever bij het tot stand brengen van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen dit heeft bedoeld, alsook omdat democratische controle op 
degenen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen in het kader van de 
Rampenwet, mogelijk moet zijn: een niet onbelangrijk vereiste. 

Dan wil ik een opmerking maken over de buitengewone omstandigheden. 
Ter wille van de beknoptheid stel ik in dit verband drie vragen. 

Kan de regering nader aanduiden waarom het - sprekende over vredes-
tijd - nodig is, een nieuw soort buitengewone omstandigheid in het leven 
te roepen, anders dan bedoeld is in de Noodwet op grond van artikel 103 
van de Grondwet? Wij kennen immers al een uitzonderingstoestand in 
vredestijd 

Aan welke situaties denkt de staatssecretaris voorts, die zodanig zijn dat 
tot een vrij uitzonderlijke vorm van noodwetgeving in het kader van de 
Rampenwet zou moeten worden overgegaan? Het betreft hier een nadere 
aanvulling op hetgeen al in de stukken staat, waarbij in het bijzonder gelet 
zij op de betekenis van de noodwetten die we al hebben. 

In de derde plaats zou ik graag het commentaar willen krijgen van de 
staatssecretaris op opmerkingen van bij voorbeeld de Amstelveen-groep 
over de artikelen 23 tot en met 23 c in de Rampenwet. Zijn die nodig na de 
artikelen 14 en volgende? Waarom moet het aldus worden geregeld? 
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Meneer de Voorzitter! Ik wil nog een opmerking maken van meer 
technische aard, die echter niet zonder betekenis is. Onnodige betutteling 
moet worden vermeden. Wij allen zijn voor decentralisatie maar laten wij 
dat dan ook waar maken. Ik wil hiervan twee voorbeelden aanhalen. Wat 
betreft de minimumsterkte zou ik graag een nadere aanduiding krijgen 
waarom dat nodig is en wat betreft de voorbereiding van de coördinatie 
van de rampenbestrijding heeft de VNG terecht opgemerkt, dat niet alleen 
de brandweer in de regio hiermee is belast, maar ook de politie. Misschien 
kan de staatssecretaris ons gelukkig maken door aan te duiden wat er 
gebeurt met het onzalige ontwerp van politiewet. 

De Voorzitter: Dat is buiten de orde! 

De heer Stoffelen (PvdA): Kan de staatssecretaris de ingangsdatum 
aangeven van die delen van de Wet voorzieningen gezondheidszorg die op 
de basisgezondheidsdiensten betrekking hebben? Hebben wij de zekerheid 
dat het gelijktijdig plaatsvindt? 

De verplichting bestaat om eens in de vier jaar rampenplannen opnieuw 
vast te stellen. De VNG merkt terecht op: hoe gelijk had Geelhoed niet! De 
Amstelveen-groep heeft gisteren een sterk betoog gehouden over de 
wenselijkheid van regionale rampenplannen. 

Meneer de Voorzitter! Ik was eerst geneigd nog eens de voortreffelijke 
argumentatie van de staatssecretaris van juni van het vorige jaar na te 
gaan. Hij legde uit, dat een aanzienlijk hoger bedrag dan de 150 min. 
absoluut noodzakelijk was voor een minimale opzet van het geheel. Het 
was een ijzersterk verhaal. Wil hij nu uitleggen waarom hij zich toen 
vergiste en ongelijk had en waarom die 150 min. wel helemaal toereikend 
zijn? Wat is het commentaar van de staatssecretaris op de opmerkingen 
van velen in de praktijk - ik heb geen behoefte aan eufemistische teksten -
die zeggen dat regionalisatie van de brandweer niet van de grond zal 
komen op basis van deze verdeling van het budgettarief en dat het dus 
uitermate verstandig is toch een iets andere opzet te kiezen, gelet bij 
voorbeeld op het korps mobiele colonnes? Daarmee kan regionalisatie van 
de brandweer wel worden gerealiseerd en kan een evenwichtige verdeling 
plaatsvinden in de richting van het KMC. Wat betreft de financiële argu-
menten van de staatssecretaris om de rampenbestrijdingsplicht niet door 
te voeren, merk ik op dat ook in dat kader een dermate relatief klein bedrag 
natuurlijk zeer wel is te vinden. 

Wat betreft het beleid ten aanzien van de schuilgelegenheid hoop ik mee 
te maken, dat op korte termijn redeneringen van gezond verstand in de 
praktijk worden toegepast, namelijk dat wij nu echt ophouden met het 
wekken van de illusie dat het mogelijk is de bevolking te beschermen in 
gevallen van een nucleaire oorlog, ten dele van partiële aard. Is het nog 
steeds zo, dat voor 1994 geen oorlog zich kan voltrekken, omdat nog niet 
eens 10% van de bevolking een schuilplaats kan vinden? Normaal gezegd: 
als wij werkelijk met ons allen een goede rampenbestrijdingsorganisatie 
willen vinden, valt ook in deze richting buitengewoon veel geld te vinden. 

Meneer de Voorzitter! Ik hoop dat het mogelijk is om op basis van dit 
mondeling overleg en hetgeen eventueel nog volgt voor de plenaire 
behandeling tot een echt goede opzet van de rampenbestrijdingsorganisatie 
te komen. Als ik optimistisch ben, zeg ik: wij zijn er bijna uit. Uit mijn 
opmerkingen is echter gebleken, dat enige kanttekeningen van meer dan 
marginale aard hierbij nog wel op hun plaats zijn. Gezien het karaktervan 
dit mondeling overleg ben ik vol vertrouwen over eventuele amendementen 
en moties, die bij de plenaire behandeling misschien noodzakelijk zijn. 

De Voorzitter: Ik wil twee opmerkingen maken. In de boezem van de 
commissie leeft het stille verlangen om het mondeling overleg rond 13.00 
uur af te ronden. Als de staatssecretaris in staat is om de vragen van de 
vier kamerleden in eerste instantie in een half uur a drie kwartier te beant-
woorden, kan die wens wellicht gerealiseerd worden. 
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Er heeft zojuist een discussie plaatsgevonden tussen de heer Hennekam 
en mij - ook de staatssecretaris maakte een opmerking - over het karakter 
van een mondeling overleg. De staatssecretaris zei op een gegeven 
moment: Morgen zetten wij ons aan het schrijven van de nota naar 
aanleiding van het eindverslag. Dat is niet nodig. Althans, dat hoeft niet 
nodig te zijn. Er zijn twee mogelijkheden. In de eerste plaats kunnen wij als 
commissie concluderen dat met de uitkomsten van dit overleg de openbare 
beraadslaging over de ontwerpen-Brandweerwet en "Rampenwet genoeg-
zaam heeft plaatsgevonden. Dat is verreweg de mooiste oplossing. In de 
tweede plaats is het mogelijk dat de commissie na het afsluiten van dit 
overleg zegt dat zij prijs stelt op beantwoording van bepaalde vragen. Op 
die vragen zal dan geantwoord moeten worden. De vragen worden 
dan geformuleerd door de commissie. 

Welnu, de interventie van de staatssecretaris zal dus in hoge mate 
bepalend zijn voor de conclusie die de commissie dadelijk gaat trekken! 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Mijnheer de Voorzitter! Een vraag 
beantwoorden duurt gemeenlijk langer dan een vraag stellen. Het stellen 
van de vragen heeft een uur geduurd. Niettemin zal ik proberen om in een 
uur te antwoorden. 

Ik begin met een belangrijk element, namelijk de vraag of bepalingen 
met betrekking tot buitengewone omstandigheden in deze wetgeving 
moeten worden neergelegd dan wel in andere wetgeving. Wij kennen 
immers in Nederland - zo zou men kunnen redeneren - noodwetgeving. 
De bepalingen die nu in deze twee wetsontwerpen staan, zijn van andere 
aard dan de bepalingen die men aantreft in de bestaande noodwetgeving. 
De noodwetgeving die wij kennen, doorbreekt de democratische orde en 
tast mensenrechten aan. Dit gebeurt niet met de bepalingen inzake buiten-
gewone omstandigheden in deze wetsontwerpen. Wij hebben hier dus een 
ander begrip «buitengewone omstandigheden» dan het begrip «uitzonde-
ringstoestand» waarop de Grondwet ziet. De vorm die wij hier hebben, is 
aanzienlijk lichter. De democratische orde wordt niet aangetast en er is ook 
geen grond om de mensenrechten aan te tasten. Aangezien de vorm 
aanzienlijk lichter is, kan een en ander in een gewone wet geregeld worden. 
Is het dan ook wenselijk om dat zo in een gewone wet te regelen? Mij dunkt 
van wel. 

De andere mogelijkheid is dat er in plaats van deze twee wetten, drie of 
vier wetten komen: twee brandweerwetten, een wet voor normale en een 
wet voor buitengewone omstandigheden, en twee rampenwetten, een wet 
voor normale en een wet voor buitengewone omstandigheden. Dit laatste 
lijkt mij zeer onwenselijk. De glijdende schaal in bevoegdheden, waarover 
de heer Hennekam sprak - zo zou men het systeem van het ontwerp-Ram-
penwet inderdaad kunnen typeren - is het complement van een glijdende 
schaal die zich kan voordoen in de ernst van optredende rampen. Daarom 
zijn in elk geval in de Rampenwet bepalingen nodig die op buitengewone 
omstandigheden slaan. Anders kun je niet het gehele veld van mogelijke 
rampen en de daarvoor benodigde bevoegdhedenstructuren in de wet 
behandelen. Het zou mij gekunsteld lijken om dat in een andere wet onder 
te brengen. Dan blijft de mogelijkheid over van een brandweerwet voor 
normale omstandigheden, een rampenwet voor alle omstandigheden en 
een brandweerwet voor bijzondere omstandigheden. Dan zijn er dus drie in 
plaats van twee wetten. Ik wijs erop dat dit ingewikkelder is. Het is minder 
helder, minder overzichtelijk en dus minder praktisch. 

Er is echter ook een meer principiële reden waarom ik ook de brandweer-
organisatie in buitengewone omstandigheden in één en dezelfde wet zou 
willen regelen als de taak van de brandweer in normale omstandigheden. 
Die reden betreft de integratiegedachte. Die gedachte wordt zowel door de 
Tweede Kamer als door het kabinet al jaren beleden. Het gaat daarbij om 
de integratie van de rampenbestrijding in alle omstandigheden. Men zou 
het ook het demilitariseren van de rampenbestrijding in buitengewone 
omstandigheden kunnen noemen, zij het dat het korps mobiele kolonnes 
dan nog wel ingeschakeld zal kunnen worden. 
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Er bestaat in deze commissie geen verschil van mening over de gedachte 
om die taak aan de brandweer op te dragen. Iedereen is van mening dat 
ook de rampenbestrijding in buitengewone omstandigheden door de 
brandweer behoort te geschieden, zij het met aanvullingen voor terreinen 
waarvoor de brandweer niet specifiek geschikt is. Welnu, laten wij het dan 
ook in dezelfde wet regelen. Dat is overzichtelijk. Iedereen weet dan waar 
hij aan toe is en het doet recht aan de integratiegedachte. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik herinner mij heel goed de klemmende woorden 
die namens de fractie van het CDA in het voorlopig verslag op het ontwerp 
van de Brandweerwet zijn opgenomen. Ik kan mij ook heel goed voorstellen 
dat in die ti jd, zo'n twee jaar geleden, die woorden neergeschreven 
werden. Toen wist immers nog niemand hoe de nieuwe rampenbestrijdings-
organisatie er zou gaan uitzien. Er bestonden daarover alleen nog maar 
vage ideeën en voornemens. Die situatie is nu grondig gewijzigd. Wij 
weten nu vrij nauwkeurig wat wij met de nieuwe rampenbestrijdingsorga-
nisatie willen. De heer Jacobse heeft het gehad over stromen van papier. 
Zonodig wil ik mij excuseren, mijnheer de Voorzitter, als er een woord te 
veel op papier is gezet. Ik ben overigens de leden van de vaste commissie 
buitengewoon erkentelijk voor de lovende woorden die zij gesproken 
hebben en voor het feit dat zij ook de ambtelijke medewerkers in hun 
waardering hebben betrokken. 

Kortom, wat die buitengewone omstandigheden betreft, vind ik dat wij 
noodwetgeving in de zin van de Grondwet tot het uiterste moeten beperken. 
Een lichtere vorm van noodwetgeving zouden wij dan bij voorkeur moeten 
opnemen in de wetten die het onderwerp waarop zij betrekking hebben 
regelen. Met noodwetgeving worden zaken geregeld die in vredestijd niet 
bestaan. Ik noem in dit verband een provinciale voedselcommissaris. Deze 
wetgeving heeft de bedoeling, ook bij de leden van de vaste commissie din-
gen te regelen, die in buitengewone omstandigheden moeten geschieden 
maar die ook in normale omstandigheden reeds bestaan en moeten 
geschieden. Ik vind het logisch de verschillende regelingen in één wet op te 
nemen. Gegeven ook het feit dat de voorbereiding voor een rampenbestrij-
dingsorganisatie in een vergevorderd stadium is, doe ik een beroep op de 
leden van de commissie met mijn voornemen in te stemmen. 

De heer Hennekam heeft nog gevraagd waarom in de Rampenwet de 
rampverklaring ontbreekt. Die komt wel voor in de Wet rampenplan. Ik wijs 
er allereerst op dat een rampverklaring geen voorwaarde is voor het 
uitoefenen van het opperbevel door de burgemeester. Een rampverklaring 
is ook geen voorwaarde voor het van kracht worden van een bepaalde 
rechtstoestand. Dat zou nogal onpraktisch zijn. Er is een juridisch bezwaar 
tegen een bepaling over de rampverklaring. Zo'n bepaling zou niet aansluiten 
bij de artikelen 219 en 220 van de Gemeentewet, die immers de burgemeester 
de bevoegdheid geven alle bevelen te geven die hij voor het handhaven 
van de openbare orde of voor de beperking van gemeen gevaar nodig acht, 
ook in geval van een ernstige ramp of bij de vrees voor het ontstaan van 
een ernstige ramp. 

Een tweede bezwaar is dat zo'n bepaling de aanwijzingsbevoegdheid van 
de commissaris van de Koningin in artikel 14 van het wetsvoorstel zou 
kunnen frustreren. 

Een derde bezwaar, dat in mijn ogen niet zo zwaar telt, maar toch 
bestaat, is dat het verwarring kan geven met de uitzonderingstoestand als 
bedoeld in artikel 103 van de Grondwet. 

Er is nogal wat kritiek gekomen op de bepalingen inzake de minimum-
sterkte van de gemeentelijke brandweer. Men heeft zich afgevraagd of het 
wel in het decentralisatiebeleid, dat tot mijn vreugde door de leden van 
deze commissie van harte wordt onderschreven, past om daarvoor een 
algemene maatregel van bestuur voor te stellen. De regering wenst de 
lagere overheden zoveel mogelijk ruimte te geven voor hun eigen beleid. 
De ontwerp-Brandweerwet is met zorg doorgenomen op decentralisatie-
mogelijkheden. Ik ben de leden erkentelijk dat zij hun vreugde betoond 
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hebben voor de schrapping van tal van bepalingen die een algemene 
maatregel van bestuur mogelijk maakten. Bij deze bijstelling is ook artikel 
1, derde lid, betrokken. Dat artikel is ook bijgesteld, want er stond eerst 
«algemene voorschriften voor de sterkte». Nu staat er «voorschriften voor 
de minimumsterkte». Dat is dus een aanzienlijke terugtreding van de 
centrale overheid ten opzichte van de lagere overheden. Ik hecht er wel 
waarde aan dat de minimumsterkte voorgeschreven kan blijven worden, 
want brandweerzorg is primair een gemeentelijke taak, maar is niet 
uitsluitend een gemeentelijke zaak. Een basisniveau voor gemeentelijke 
brandweerkorpsen lijkt mij noodzakelijk om bijstand te kunnen verlenen en 
om regionaliserend te kunnen optreden, ledere gemeente moet naar 
vermogen daaraan kunnen bijdragen. De bijstandsverlening in en buiten de 
regio drijft op een evenredige inbreng van de deelnemende gemeenten. 
Gemeenten die te zwak zijn toegerust, zouden andere gemeenten in dat 
opzicht belasten. 

De heer Hennekam heeft zich afgevraagd of artikel 14a, eerste lid, niet 
te ver gaat. Ik beoog niet meer dan de mogelijkheid te openen om enkele 
elementaire eisen te stellen aan de opleidingen. Deze kunnen dan neergelegd 
worden in een AMvB. Het doel daarvan is ook weer het verzekeren van een 
overal aanwezig gelijk kwaliteitsniveau. Dat is het enige. Dit is overigens 
niet ongebruikelijk in de Nederlandse onderwijswetgeving. De inhoud van 
het onderwijs en de uitvoering van de opleidingen blijven geheel en al 
overgelaten aan de opleidinggevenden in dit wetsvoorstel. 

De heer Hennekam heeft commentaar gevraagd op het voorstel van de 
Amstelveen-groep op artikel 14a. Ik ben van mening dat op bepaalde 
punten de reactie van de Amstelveen-groep juist verder gaat dan wat ik 
beoog. Ik wil bij voorbeeld geen regels stellen aan de leerplannen. Het lijkt 
mij wel goed dat in algemene zin wordt bepaald hoe het opleidingspakket 
voor bepaalde groepen eruit moet zien. Dat bevordert het kwaliteitsniveau 
en versterkt dus de inzetbaarheid. 

Ik wil enkele opmerkingen maken over de financiële kant. In het bijzonder 
de heer Jacobse is daarop ingegaan. Er zijn drie categorieën van kosten, 
namelijk 1) het in stand houden, 2) het daadwerkelijke rampen bestrijden 
en 3) het voorbereiden. Ik wil over alle drie enkele woorden zeggen. De 
kosten van het in stand houden zijn aanwezig bij de brandweer, maar ook 
bij de basisgezondheidsdiensten, bij het Rode Kruis en het korps mobiele 
colonnes. Het is niet nodig om aan de gemeenten ten behoeve van de 
werkzaamheden van brandweer en basisgezondheidsdiensten in normale 
omstandigheden een extra financiële tegemoetkoming toe te kennen. 

De kosten van het in stand houden zijn aanwezig bij de brandweer, bij de 
basisgezondheidsdiensten, bij het Rode Kruis en bij het korps mobiele 
colonnes. Het is niet nodig om in normale omstandigheden financiële 
tegemoetkoming toe te kennen aan de gemeenten voor de werkzaamheden 
van brandweer en basisgezondheidsdiensten. De kosten die gemaakt 
moeten worden om het Rode Kruis en het KMC geschikt te maken en te 
houden voor de nieuwe taken, worden geheel gedragen door het Rijk. De 
kosten die voor basisgezondheidsdiensten voortvloeien uit hun werkzaam-
heden ten aanzien van de rampenbestrijding buitengewone omstandighe-
den, worden ook door het Rijk vergoed. De regionale brandweren krijgen 
extra middelen met het oog op de buitengewone omstandigheden. In het 
voortgangsrapport staat het normbedrag daarvoor, namelijk 22 min. 

De kosten ter bestrijding van de daadwerkelijke rampenbestrijding 
kunnen wij natuurlijk niet begroten. Daarom leek het mij niet goed om 
daarover een passage in een wetsontwerp op te nemen. De opvang van de 
financiële gevolgen van een ramp zal geheel en al - daarover wil ik geen 
enkele twijfel laten bestaan - een zaak van het Rijk behoren te zijn. Dit zal 
uiteraard gebeuren in goed overleg met de lokale en provinciale besturen. 
Wij hebben daar, hoewel zich al lange tijd geen echte rampen meer hebben 
voorgedaan in Nederland, wel ervaring mee. Ik wijs hiervoor op de gang 
van zaken in Lekkerkerk. 
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Ik heb toegezegd dat ik aan de hand van onderzoek zal bezien of er 
aanleiding is voor een al dan niet structurele bijdrage aan de gemeenten 
voor de voorbereidingskosten van rampenplannen en rampenbestrijdings-
plannen. Met dat onderzoek is een begin gemaakt. De resultaten zal ik om 
te beginnen voorleggen aan de Raad voor de Gemeentefinanciën. Wij 
moeten wel bedenken dat het bezuinigingselement een element in dit 
geheel van voorstellen is. 

De heer Jacobse wees op de tijdelijkheid van de doeluitkering. Ik heb in 
dit kabinet de specifieke opdracht om de wetgeving voor de rampenbestrij-
ding voor te bereiden. Ik heb echter ook de algemene opdracht om het 
aantal doeluitkeringen te beperken. In dit conflict heb ik ervoor gekozen 
een tijdelijke doeluitkering in deze wet op te nemen, die gedurende vier 
jaar, met de mogelijkheid van een uitloop nadien, kostendekkend is. De 
overgang te zijner tijd van die doeluitkering naar de algemene middelen is 
een onderdeel van het beleid van dit kabinet om het aantal specifieke 
uitkeringen terug te dringen ten gunste van de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds. Ik vind het in dit geval ook verantwoord omdat na verloop 
van het aantal jaren dat daarvoor gegeven is, de voorbereiding grotendeels 
voltooid kan zijn. De taak die de brandweer op dat moment nog heeft, 
behoort te kunnen worden gefinancierd uit de algemene middelen, die uit 
de aard der zaak vergroot zullen worden met het bedrag dat nu aan de 
doeluitkering wordt besteed. 

De heer Jacobse heeft verder gevraagd of het budget voor de brandweer 
wel toereikend is. Hij voegt daar de pikante suggestie aan toe dat het korps 
mobiele colonnes te ruim wordt bedeeld. Ik herinner er nogmaals aan dat 
het budget aanzienlijk is teruggebracht, namelijk van 137 min. naar 105 
min. De heer Stoffelen heeft de prikkelende vraag gesteld hoe het mogelijk 
is dat ik in juni 1983 de commissie voorhield dat het budget niet lager dan 
137 min. kon zijn en dat ik nu verdedig dat het verlaagd kan worden tot 105 
min. Bij de verlaging van 137 naar 105 min. speelt het bezuinigingselement 
een rol. Bepaalde dingen worden niet meer gedaan. Dat is echter niet het 
belangrijkste. Het belangrijkste is dat die 105 min. ten opzichte van de 
eerder verdedigde 137 min. alleen verdedigbaar is bij een versnelde 
opheffing van de organisatie Bescherming Bevolking. Dat is een nieuw 
element in het geheel van de voorstellen. 

Bovendien is het, bij versnelde opheffing van de BB, alleen mogelijk 
indien de wachtgelden niet uit het budget van 105 min. betaald behoeven 
te worden. En dat is ook niet het geval. Voor de wachtgelden die daardoor 
zullen moeten worden betaald, is een aparte post in de begroting opgeno-
men. 

Verder wijs ik erop dat het budget van 137 min. beschikbaar was voor het 
jaar 1983 en dat het voor de jaren daarna volledig onzeker was. Dat is nu 
veranderd. Het bedrag dat wij nu hebben is weliswaar lager, maar het staat 
vast. Er kan niet meer aan getornd worden door verdere bezuinigingen, 
ook niet in de komende jaren. 

Ik keer terug tot de heer Jacobse en de kosten van het KMC. Die kosten 
betreffen de hele organisatie van het KMC. Het bedrag dat de brandweer 
uit het budget van 105 min. krijgt, is een aanvullend bedrag. Dat is niet 
voor de bestrijding van de kosten van dé brandweer als geheel. Dat zou ook 
onmogelijk kunnen. Dit bedrag is bedoeld om de brandweer geschikter te 
maken voor de vervulling van taken in alle omstandigheden. In dat verband 
wijs ik erop dat in het budget van 105 min. ook een bedrag is opgenomen 
voor investeringen en dat die investeringen ten dele ten goede komen van 
de brandweer. 

Ik wijs de heer Jacobse er ook op dat de brandweer landelijk gezien 
beschikt over voorzieningen voor het optreden bij branden en ongevallen 
met gevaarlijke stoffen, ook radioactieve. Amsterdam en Zeeland maken 
daarop een uitzondering, omdat die taak daar vervuld wordt door de 
Bescherming Bevolking. Men heeft daar afspraken over gemaakt tussen 
brandweer en Bescherming Bevolking. Overigens kan dag en nacht een 
beroep worden gedaan op de OGS (ongevallenbestrijding gevaarlijke 
stoffen) van de inspectie voor het brandweerwezen. 
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Ik kom aan een ander onderwerp, dat de leden ook vrijwel allen bezighoudt, 
te weten de spanning die er bestaat tussen de regio-indeling volgens de 
Brandweerwet en de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Ik heb in 
de memorie van antwoord al uiteengezet dat het mogelijk zal zijn dat straks 
zal blijken, dat die twee indelingen niet geheel gelijk zijn. Maar er zijn 
belangrijke verschillen tussen dit wetsontwerp betreffende de brandweer 
en de Wet gemeenschappelijke regelingen. Als de Brandweerwet - zoals 
wij hopen - per 1 januari a.s. in het Staatsblad staat, kunnen en zullen de 
regio's binnen twee jaar nadien ingesteld zijn. Bij de Wet gemeenschappe-
lijke regelingen is het naar ik meen een periode van vijfjaar na 1 januari 
a.s. De brandweerregio's lopen voorop. Ik hoop dat dit enige invloed zal 
hebben op de regio-indeling in het algemeen te zijner tijd. In elk geval zal 
er een tijdlang een verschil zijn tussen beide indelingen, maar ik neem aan 
dat de leden daar niet op gedoeld hebben. Daarna zal er in een bijzonder 
geval ook een afwijking kunnen voorkomen. De nieuwe Wet gemeenschap-
pelijke regelingen laat die mogelijkheid open. Ik streef er wel naar om, indien 
er afwijkingen moeten zijn - als daar in de praktijk gron voor aanwezig is 
en men dat met goede redenen bepleit - , de buitengrenzen van de grotere 
regio te laten samenvallen met buitengrenzen van de kleinere regio's. 
Overigens is het dezelfde instantie die de regio's vaststelt, namelijk 
provinciale staten. Dat zal ook al een neiging oproepen om de regio's 
zoveel mogelijk te laten samenvallen. 

Zijn, zo vraagt de heer Jacobse, in het bijzonder de bevoegdheden bij 
provinciegrensoverschrijdende rampen wel voldoende geregeld? De 
Rampenwet biedt naar mijn mening voldoende mogelijkheden om in de 
sfeer van de bevoegdheden adequaat te reageren. Ik wijs op de rol van de 
commissaris van de Koningin. Hij is de geschikte figuur om de betrokken 
burgemeesters bij elkaar te brengen. 

Wat betreft de organisatie van diensten als de brandweer kan in de 
gemeenschappelijke regeling een voorziening worden getroffen die leidt 
tot een soort van regionaal plan. Het regionale plan is dus niet uitgesloten. 
De wettekst sluit het nergens uit. Een regionaal plan is echter ook niet 
voorgeschreven. Dat is ook moeilijk omdat er geen bestuurslaag bestaat 
waartoe dat voorschrift zich zou kunnen richten. Het moet allemaal in 
vrijwilligheid gebeuren. 

De heer Stoffelen (PvdA): Er is toch een Wet gemeenschappelijke 
regelingen? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Daarover heb ik zoeven uitvoerig 
gesproken. 

De heer Stoffelen (PvdA): Dan is uw conclusie dus, dat er wel een 
bestuurslaag is. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Neen, dat is mijn conclusie niet. In die 
fuik zwem ik niet. Wij blijven het verlengd lokaal bestuur noemen. 

Een belangrijke vraag is een psychologische vraag die in het bijzonder 
door de heer Schutte is gesteld. Zal het moeten werken in buitengewone 
omstandigheden geen averechts effect hebben op de vrijwilligers bij de 
brandweer? Ik denk dat dit niet het geval is. In de eerste plaats geeft de 
praktijk in het geheel geen aanwijzing in die richting. Ook nu nog hebben 
duizenden vrijwilligers een verbandakte getekend bij de BB. In het verleden 
is dat ook altijd zo geweest. Er is mij in het geheel geen aanwijzing bekend 
op grond waarvan ik die vrees zou moeten koesteren. Wij hebben die vraag 
herhaaldelijk expliciet aan betrokkenen gesteld en hebben er nooit een 
ander antwoord op gekregen. 

De heer Schutte heeft ook een vraag gesteld over de bedrijfsbrandweer. 
De aanwijzing van bedrijven door het provinciaal bestuur verdient voorkeur, 
in het bijzonder omdat bij de bedrijven waarom het hier gaat en die een 
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bijzonder gevaar opleveren voor de openbare veiligheid de provincie de 
nodige vergunningen verleent in het kader van de Hinderwet en de Wet op 
de luchtverontreiniging. Bedrijfsbrandweren zijn niet verplicht bijstand te 
verlenen buiten het bedrijf. Dat zou naar mijn mening ook een te zware last 
leggen op de bedrijfsvoering. Dat zou ook problemen geven in het kader 
van de aansprakelijkheid voor het personeel bij ongevallen. Uiteraard 
kunnen op vrijwillige basis wel afspraken worden gemaakt. De stringentheid 
van die afspraken bepaalt dan in hoeverre ertoch op basis van die afspraken 
een plicht is voor de bedrijfsbrandweer. 

De heer Schutte heeft een zeer interessante vraag gesteld over artikel 24. 
Met dit artikel wordt beoogd te voorkomen, dat doorkruising plaatsvindt 
van bouwvoorschriften of van hinderwetvoorschriften door brandweerbe-
veiligingsvoorschriften. De brandweerbeveiligingsvoorschriften zijn 
uitdrukkelijk van aanvullende aard. Zonder deze bepaling zou er verwarring 
kunnen ontstaan over de verhouding tussen de verschillende voorschriften. 
Dat betekent dat bij voorbeeld ook bepalingen van gemeentelijke overheden 
kunnen voorgaan, zoals de heer Schutte terecht opmerkt. Zonder artikel 24 
zou dat niet mogelijk zijn in verband met de hiërarchie in de wettelijke 
voorschriften waarop hij wees. Ik zie niet dat er iets tegen is om in dit 
specifieke geval een uitzondering te maken en wel bij wet. 

Dan kom ik bij de vraag over de al of niet centralistische opzet van de 
Rampenwet, waarover in het bijzonder de heer Hennekam heeft gesproken. 
Het wetsvoorstel is helemaal opgezet vanuit de vredesomstandigheden en 
kent daarom een beperkte aanwijzingsbevoegdheid. Er kunnen zich 
omstandigheden voordoen, waarin verdergaande bevoegdheden nodig 
zijn. Die mogen alleen worden gebruikt met instemming van de Staten-
Generaal. 

Voorzitter! Ik heb de algemene antwoorden gegeven en ik constateer tot 
mijn verbazing dat ik pas een half uur nodig heb gehad. Ik zal de sprekers 
nu op de voet volgen om na te gaan of ik alle vragen heb beantwoord. 

Ik heb het al gehad over de Wet gemeenschappelijke regelingen. Ik wil er 
aanvullend nog het volgende over zeggen. De heer Schutte heeft zijn 
verwondering uitgesproken over het tijdelijke karakter van deze regeling. 
De WGR is èn algemeen èn blijvend. Dat is logisch. De Brandweerwet is 
specifiek en kan daarom tijdelijk zijn. De tijdelijke regeling in de Brandweer-
wet met betrekking tot de regio-indeling heeft een stimulerend karakter, 
beoogt de regio-indeling daar op gang te brengen, voordat de algemene 
regio-indeling op gang komt. Daarom kan zij, dunkt mij, ook tijdelijk van 
aard zijn. Ik denk ook niet dat de bundeling dan een theoretisch ideaal zal 
blijven, zoals de heer Schutte vreest. 

De heer Schutte (GPV): Hoe wordt de situatie dan vanaf zeg maar 1987 of 
1988 als die totstandkoming een feit is? Wij hebben dan nog de Brandweerwet, 
waarvan de artikelen 2, 3 en 4 geen enkele functie meer hebben. De 
staatssecretaris heeft gezegd: daarvoor geldt in het vervolg hetgeen staat 
in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dat vind je nergens in de wet 
terug. Als je de Brandweerwet opslaat om na te gaan hoe de regio's tot 
stand komen, kan je alleen zien hoe zij ooit tot stand zijn gekomen, maar 
moet je constateren dat er geen relatie is met de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. Dat is toch een wat vreemde situatie. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: De feitelijke beschrijving van de heer 
Schutte is juist, Voorzitter. Ik vind het echter helemaal niet vreemd. De 
bepaling, die betrekking heeft op de regio-indeling in de Brandweerwet, is 
een overgangsbepaling. Wij kennen in allerlei wetten overgangsbepalingen. 
Deze expireren na het eind van de overgangsfase. Dat is op zich zelf 
helemaal niet vreemd. 

Het feit, dat men straks niet meer in de Brandweerwet kan vinden hoe de 
regio-indeling opgezet moet worden, is op zich zelf ook niet zo vreemd. Dat 
zal men op allerlei terreinen aantreffen, waar specifieke wetgeving bestaat 
en waar een belang door een gemeenschappelijke regeling wordt gediend. 
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De Wet gemeenschappelijke regelingen is algemeen, zoals ik al zei. Dit 
betekent dat zij zich in beginsel kan uitstrekken tot alle voorwerpen van 
zorg van de lagere overheid. Hetgeen zich ten opzichte van de brandweer 
zal kunnen voordoen, zal zich dus ook kunnen voordoen ten opzichte van 
alle andere terreinen. 

Voorzitter! Ik ben uiteraard blij dat de heer Hennekam mij uitdrukkelijk is 
bijgevallen. Eigenlijk heeft hij dat niet gedaan. Hij heeft zich uitgesproken 
over de opvatting van GS van Noord-Holland over het in rekening brengen 
van voorrijkosten in de gemeente Alkmaar. Hij is GS bijgevallen. Daarmee 
is hij impliciet ook mij bijgevallen, want ik heb in eerdere gevallen geweigerd 
goedkeuring te hechten aan het in rekening brengen van voorrijkosten 
binnen de gemeente. 

De heer Hennekam heeft gezegd: de brandweer is een lokale aangele-
genheid; toch zie je in het wetsvoorstel, dat ik al heb genoemd, de glijdende 
schaal in de bevoegdhedenstructuur. Ik heb uiteengezet dat deze parallel 
loopt met en complementair is op de glijdende schaal in de rampen, die 
zich kunnen voordoen. 

Hij heeft eraan toegevoegd: wij moeten centrale sturing zoveel mogelijk 
vermijden. Ik ben dat geheel met hem eens. Ik heb ook beoogd, dit in het 
wetsvoorstel tot uitdrukking te brengen. 

Hij heeft erkend dat in de schrapping van vele algemene maatregelen 
van bestuur even zovele tegemoetkomingen aan de Kamer zijn te vinden. 
Hij vindt het toch nog wat ver gaan, wat de minimum-eisen aan de oplei-
dingen betreft. Ik heb uiteengezet dat dit in mijn ogen juist ook een tege-
moetkoming is, namelijk van algemene eisen naar minimum-eisen, en dat 
ik die minimum-eisen nodig vind vanwege het nodige kwaliteitsniveau, in 
het bijzonder met het oog op de bijstand. 

De heer Hennekam heeft gelijk: de brandweer is primair gemeentelijk, 
maar haar taak kan zich ook uitstrekken buiten de gemeente. Dat moet dan 
ook mogelijk zijn. Daarvoor zijn minimum-eisen nodig. 

Hij heeft verder gezegd dat het wetsontwerp Rampenwet wel geredigeerd 
lijkt naar buitengewone omstandigheden. Misschien bevat die opmerking 
een kern van waarheid. In dat wetsvoorstel hebben wij ons namelijk de 
beperking opgelegd dat wij in het bijzonder voor grootschalige rampen 
regels stellen. Alleen daarvoor zijn bijzondere regels en een bijzondere 
bevoegdhedenstructuur nodig. Daarmee is men inderdaad «gefocussed» 
- om dat lelijke woord nu eens te gebruiken - op omstandigheden die van 
de normale afwijken en die kunnen uitmonden in omstandigheden die wij 
hebben getypeerd als «buitengewone». In die zin onderschrijf ik wat hij 
heeft gezegd. Dit is dus een sequeel van een beperking die wij ons bij de 
redactie van de ontwerp-Rampenwet hebben opgelegd. 

De heren Hennekam en Stoffelen zijn niet overtuigd van het nut of de 
noodzaak van het uitblijven van een rampenbestrijdingsplicht. Een dergelijke 
plicht is niet buiten de orde, Meneer de Voorzitter!, omdat u dit punt niet 
buiten de orde hebt verklaard. Een rampenbestrijdingsplicht wordt echter 
niet geregeld in één van deze twee wetsontwerpen. Wij zullen hierover nog 
uitvoerig van gedachten kunnen wisselen bij de behandeling van de 
intrekkingswet. 

In dit verband heeft de heer Hennekam een interessante suggestie 
gedaan, namelijk die van het opnemen van een «slapende bepaling». Bij de 
invoering van de nieuwe organisatie zullen wij erop letten of de praktijk 
aanwijzingen geeft dat er wellicht toch een soort rampenbestrijdingsplicht 
nodig zal zijn. Ik ben bereid, deze kwestie opnieuw te overwegen indien 
mocht blijken dat de huidige regeling niet toereikend is. Voorshands meen 
ik echter dat een aanvulling niet nodig is en dat zij daarom, gezien de 
beperkte financiën, ook niet verantwoord is. Het financiële argument is 
onmisbaar in het betoog. 

Ik ben de heer Jacobse erkentelijk voor zijn bereidheid, mee te werken 
aan een snelle procedure. Ik betreur evenals hij de lange duur van de 
voorbereiding tot nu toe. Daarvoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen, 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 16695 en 16978, nr. 16 20 



onder meer kabinetswisselingen. Ik zal mij niet begeven in bespiegelingen 
daarover. Ik meen dat wij een methode hebben gevonden om aan de 
traagheid in de voorbereiding te ontsnappen, namelijk doordat wij hiervan 
een project hebben gemaakt. Daardoor is geleidelijk en in toenemende 
mate helderheid voor alle betrokkenen ontstaan, ook voor degenen die 
hieraan moesten werken. Ik heb al gezegd dat ik mij gaarne aansluit bij de 
lovende woorden die de heer Jacobse en anderen aan het adres van mijn 
medewerkers hebben gesproken. Ik sluit mij nu ook graag uitdrukkelijk aan 
bij de lovende woorden die de heer Jacobse heeft gericht aan de mensen 
die werkzaam zijn geweest en nog steeds zijn in de Bescherming Bevolking. 

Ook verder heeft de heer Jacobse behartigenswaardige opmerkingen 
gemaakt, onder andere over de motivatie van de mensen en over de 
noodzaak van oefeningen. Dat ben ik geheel en al met hem eens. Ik heb zelf 
één van de eerste grootschalige oefeningen mogen bijwonen, en wel in 
Apeldoorn. Alle relevante diensten waren daarbij betrokken: de brandweer, 
het KMC, het Rode Kruis en de basisgezondheidsdiensten. Dat is daar heel 
goed, zelfs indrukwekkend, verlopen. 

Ik mag aannemen dat de heer Jacobse zich geantwoord acht in hetgeen 
ik heb gezegd over de minimum-sterkte. 

Ik meen dat de grensoverschrijdende bevoegdheden wel afdoende ziin 
geregeld. Ik heb er al iets over gezegd. . 

Ik wijs erop dat provinciale coördinatiebepalingen zijn opgenomen in de 
gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot de rampenplannen. 

Gespecialiseerde BB-ers boven de 55 jaar mogen ook een beroep doen 
op de regeling, waardoor zij vervroegd met wachtgeld kunnen gaan. Het is 
dan aan het bevoegd gezag om te bepalen of het verantwoord is het 
ontslag te verlenen. Daarin kan en wil ik niet treden. Kunnen deze mensen 
solliciteren? De heer Jacobse drukte zich heel sterk uit. Hij sprak over 
specialisten die niet kunnen worden gemist. Zij kunnen solliciteren en ik 
denk dat zij dan een goede kans op aanstelling maken. 

De heer Jacobse heeft gevraagd, hoe het bijzondere materieel in de 
wetgeving past. Dat is een moeilijke vraag, omdat alle specialisten in dit 
wetsvoorstel passen, aangezien het generiek is opgezet. 

Hij heeft ook vragen gesteld over toekomstvoorzieningen, in het bijzonder 
over schuilgelegenheden. De heer Stoffelen heeft hierover in heel andere 
zin gesproken. De zorg voor schuilgelegenheid in buitengewone omstan-
digheden en in het bijzonder in oorlogsomstandigheden is naar de mening 
van het kabinet in de allereerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van 
de burger. Hij bepaalt of hij in zijn omstandigheden voorzieningen moet 
treffen, waardoor hij in zekere mate wordt beveiligd voor oorlogsgeweld. 
Wij weten dat niet iedereen daartoe in staat is. Dat heeft te maken met de 
woonomstandigheden. Wij streven ernaar om voor degenen die niet in 
staat zijn zelf voor schuilgelegenheid te zorgen schuilgelegenheid te 
creëren. Ik ben mij er pijnlijk van bewust, met de heer Stoffelen, hoewel 
zijn opmerkingen een andere teneur hadden, dat dit niet allemaal ineens 
kan. Dat gebeurt meer met investeringen. 

De schuilgelegenheden voor degenen die deze zelf niet kunnen verzorgen, 
behoren voor een ieder toegankelijk te zijn. 

De heer Jacobse heeft voorts gevraagd of ik het verschil tussen gewone 
en buitengewone omstandigheden uiteen wil zetten. 

De heer Jacobse (VVD): Uitzonderingstoestanden. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Was dat de bedoeling? Ik zal dan eerst 
antwoorden wat ik had willen antwoorden.De redactie van het wetsvoorstel 
is zodanig, dat de vraag of buitengewone omstandigheden aanwezig zijn 
van feitelijke aard is. De feiten bepalen of het bevoegd gezag - bestuurder, 
burgemeester - van mening is of de omstandigheden die zich op een 
bepaald ogenblik in een gemeente voordoen buitengewoon zijn. Er is een 
aanduiding gegeven van water aan de hand moet zijn. Dat zijn buitengewone 
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omstandigheden die nog geen uitzonderingstoestand in de zin van artikel 
103 van de Grondwet inhouden. Het bijzondere verschil is hierin gelegen, 
dat de uitzonderingstoestand inbreuken maakt op de democratische orde 
en inbreuken mogelijk maakt op aantasting van de rechten. 

Voor de Nota Civiele Verdediging, waarover de heer Jacobse verrassen-
derwijze sprak, is het vierde concept intussen gereed. Wij zijn er nog niet 
helemaal tevreden over, maar binnen 1 a 2 maanden kan de Kamer deze 
nota tegemoet zien. 

Wij gaan ook in andere landen kijken hoe de rampenbestrijding daar 
geregeld is. Ik heb overigens alleen nog maar reisplannen en nog geen 
ervaringen. Iemand heeft mij eens verteld dat de bescherming van de 
burgerbevolking in België aan de padvinderij is opgedragen. Ik zal nagaan 
of dat waar is. 

De heer Stoffelen pleitte voor het zogenaamde vangnet, een woord dat 
als ik het mij goed herinner het eerst door minister Wiegel is gebruikt. Hij 
heeft een zeer genuanceerd betoog gehouden over de waarde van de 
wetsvoorstellen die ter tafel liggen. Hij sprak zijn algemene tevredenheid 
uit, maar gaf ook aan dat de kanttekeningen die hij maakte van meer dan 
marginale betekenis waren. Ik ben natuurlijk blij met zijn instemming en zal 
goede nota nemen van zijn kritiek. 

De heer Stoffelen vroeg of het waar is dat het korps mobiele colonnes 48 
uur nodig heeft voor zijn inzet. Ik heb al «ja» geknikt toen hij de vraag stelde. 
Het duurt 48 uur omdat de betrokkenen allen reservisten zijn die eerst 
moeten worden gemobiliseerd. Zij moeten worden opgeroepen en in de 
kazerne in de kleren worden gestoken. Achterhaald moet worden wat het 
peil van hun geoefendheid is, zodat eventueel nog een spoedoefening 
kan worden gehouden. Dan pas kunnen zij naar de plaats des onheils. Juist 
omdat daarvoor tijd nodig is, heb ik steeds met zoveel klt-m betoogd, dat 
de rampenbestrijdingsorganisatie een lokaal fundament moet hebben. Een 
ramp doet zich nu eenmaal onverwacht voor. De mensen die de ramp moeten 
bestrijden en de slachtoffers moeten helpen moeten ter plaatse wonen. 
Daar moet het eerste werk gebeuren. Bij de rampenbestrijding en nog 
meer bij de redding van slachtoffers is wat in het allereerste begin gebeurt 
ook het allerbelangrijkst. Het werk van het KMC is derhalve aanvullend, 
maar daarom ook nog wel erg belangrijk, juist vanwege de mobiliteit en de 
inzetbaarheid over het hele land. Het nadeel is de gecentraliseerdheid van 
het KMC. Er zijn plannen om tot een zekere deconcentratie te komen. 

Uit alles wat mij uit het Rode Kruis gewordt, blijkt dat daar voldoende 
animo aanwezig is. Ik mag een opmerking van de heer Stoffelen over 
noodwachtplichtigen en eventueel rampbestrijdingsplichtigen bij het KMC 
niet vergeten. Welke bepalingen wij ook maken en welke opzet wij ook 
kiezen, altijd zal gelden dat ongeveer 48 uur nodig is om dergelijke mensen 
inzetbaar te maken. Op het ogenblik is het ook zo. Het kost naar schat-
ting 48 uur voordat de mensen die bij grootschalige rampen moeten 
worden ingezet inzetbaar zijn. Wij hebben het nooit echt meegemaakt. Dat 
blijft zo, ook als wij een noodwachtplicht in het leven roepen. Het kan nu 
eenmaal niet anders. 

De heer Stoffelen (PvdA): De staatssecretaris is toch op de hoogte van 
praktische berekeningen van de gemeente Amsterdam, dat het gaat om 
termijnen van drie uur of vijf uur? De praktijk denkt er kennelijk anders 
over dan hij. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort:: Ik ben er zelfs van op de hoogte dat de 
Amsterdamse brandweer binnen twee minuten bij een brand in de binnenstad 
is. Zij heeft daarvoor ook speciale smalle wagens. De becijferingen die mij 
vanuit Amsterdam hebben bereikt hebben betrekking op vrij kleinschalige 
gebeurtenissen. Over grootschalige gebeurtenissen zijn mij geen bereke-
ningen bekend, waar dan ook vandaan, in uren in plaats van in dagen, 
tenzij men met veelvouden van twaalf uren rekent. 

Om wille van de tijd zal ik niet herhalen waarom ik vind dat de rampen-
bestrijdingsplicht niet nodig is en gegeven de financiën die beschikbaar zijn 
ook niet verantwoord is. 
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Ik moet er nog wel op wijzen dat er één colonne is in het KMC die altijd 
onmiddellijk inzetbaar is. Ik zal nu niet ingaan op de rampenbestrijdingsplicht. 
Wij kunnen daarover nog uitvoeriger spreken. Ik hoop uiteraard dat ik de 
leden nog zal weten te overtuigen. 

Ik ben het met de heer Stoffelen eens dat de begrenzing van de brand-
weerregio's zoveel mogelijk moet samenvallen met die van andere regio's. 

De heer Stoffelen (PvdA): Komt u nog toe aan mijn feitelijke vraag over 
het leeglopen van de BB? Ik heb gevraagd of het waar is, wat in de praktijk 
wordt gezegd, dat het feitelijke beleid ertoe leidt dat de BB nagenoeg 
opgeheven wordt. Is het waar dat alle verhalen over het pas vervangen van 
de constructie van de BB als er een goede rampenbestrijdingsorganisatie 
is, niet opgaan? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Dat gevaar dreigt altijd als men een 
organisatie opheft. Als men aankondigt dat men voornemens is een 
organisatie op te heffen, dan gaan mensen in die organisatie kijken of zij 
ergens anders een plek kunnen vinden. Dat is niet te vermijden. Dat kunnen 
wij dus ook niet bij de BB vermijden. Het gevaar is in die zin minder 
ernstig, dat men weet dat een andere organisatie de taak van de BB zal 
overnemen. Men weet dat dit de brandweer is. Als er dus mensen uit de BB 
naar de brandweer gaan, vind ik dat in het geheel geen verlies voor de 
rampenbestrijdingsorganisatie. Het is alleen een verlies als zij naar andere 
organisaties dan de brandweer gaan en daar moeilijk gemist kunnen 
worden. Wij moeten ons echter ook realiseren, dat het aantal mensen dat 
nu in de BB werkzaam is, in de toekomst niet werkzaam zal kunnen zijn bij 
de brandweer. Het zullen er in aantal minder zijn. 

Belangrijker vind ik de ervaring die wij op het ogenblik stapsgewijs 
opdoen met de opbouw van de nieuwe organisatie. Die geeft mij veel 
moed. Daarvoor is een speciale deskundige aangesteld, zoals ik heb bericht 
in eerdere stukken. Deze trekt door het gehele land. Over het overleg dat op 
gang komt, bereiken mij goede berichten uit diverse bronnen. De vrees die 
de heer Stoffelen heeft, is bij mij dus niet afwezig, maar in veel mindere 
mate aanwezig. Die is in zo geringe mate aanwezig, dat ik met een gerust 
hart durf door te gaan met de nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie. 

De heer Stoffelen (PvdA): Het regeringsbeleid is erop gericht het de BB 
mogelijk te maken haar wettelijke taak te vervullen zolang de BB niet 
opgeheven is? 

De heer Van Amelsvoort: Dat zijn vragen die ik dacht beantwoord te 
hebben in brieven, bij voorbeeld die van 16 september van het vorige jaar, 
en in de opzet van de nieuwe organisatie die ik de Kamer heb toegestuurd. 
Het antwoord op de principiële vraag van de heer Stoffelen is dus «ja». Ik 
kan dit echter niet nader uitwerken. Ik vind dat ook niet nodig, omdat ik dit 
allemaal al vrij uitvoerig heb geschreven. 

De heer Stoffelen vraagt waarom een nieuw soort bijzondere omstandig-
heden nodig zou zijn. Ik vind dat een buitengewoon belangrijke vraag die 
wij ons behoren te stellen. Ik heb aangegeven waarom naar mijn mening 
een nieuw begrip, een lichter, eenvoudiger begrip «buitengewone omstan-
digheden» wenselijk is, dat niet zover gaat in het inbreuk maken op de 
bestaande orde als het grondwettelijk begrip en dat toch de mogelijkheid 
biedt zodanige veranderingen in de structuur van de hiërarchie aan te 
brengen, als nodig is om bepaalde zaken van de grond te krijgen in 
abnormale omstandigheden. Ik wijs erop dat het krachtens het wetsontwerp 
ook mogelijk is die voor een deel van het land te laten gelden. Als je dit 
voor ogen houdt, doet dit meteen het verschil tussen het grondwettelijk 
begrip en dit begrip in het oog springen. Het is natuurlijk ondenkbaar dat 
de uitzonderingstoestand voor een deel van het land afgekondigd zou 
worden. Het is echter zeer wel denkbaar dat buitengewone omstandigheden 
feitelijk worden vastgesteld in een deel van het land. Het land is nu eenmaal 
niet overal even gevaarlijk. Er zijn gevaarlijke streken in ons land en minder 
gevaarlijke streken. 
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De Voorzitter: Kunt u dat specificeren? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Zeker, Voorzitter! 

De heer Wiebenga (VVD): Friesland, bij voorbeeld! 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik zou Friesland tot de minder gevaarlijke 
streken rekenen. Ik reken Zuid-Limburg, met name de mijnstreek, bepaald 
tot de gevaarlijke streken van het land. Ook het gebied rond de Nieuwe 
Waterweg en dat rond de Oosterschelde (met vijf kerncentrales in de buurt) 
vind ik gevaarlijker streken dan bij voorbeeld West-Brabant. 

Voorzitter! Ik loop even mijn aantekeningen na, om te zien of ik alle 
vragen heb beantwoord. Ik denk dat ik daarmee een heel eind ben gekomen. 
De heer Stoffelen heeft nog gevraagd naar de wetgeving inzake de basisge-
zondheidsdiensten. Het lijkt mij een illusie om te denken dat wij deze 
tegelijk klaar kunnen hebben met de rest van de wetgeving. Ik moet eerlijk 
bekennen dat wij hier nog maar in het beginstadium zijn van de voorbereiding 
van dat stuk wetgeving. De principebesluiten zijn genomen en dat betekent 
dat het naar alle waarschijnlijkheid tot een aparte wet voor de basisgezond-
heidsdiensten komt. Overigens gaat het om een hele reeks wetsontwerpen. 
Deze twee zijn nu in de fase, waarin de plenaire behandeling in het zicht 
komt. Het ontwerp van wet op de brandweerraad zal vermoedelijk het 
eerstvolgende zijn, dat de Kamer bereikt. Het daaropvolgende zal vermoe-
delijk zijn het ontwerp van een intrekkingswet. Dan zal er nog wetgeving 
moeten komen om de rechtspositie te regelen van degenen die eventueel 
straks, in rampsituaties, als vrijwilliger of als beroepskracht bij de brandweer 
zullen moeten optreden. Het zou wel eens kunnen zijn dat de wetgeving 
inzake de basisgezondheidsdiensten het sluitstuk gaat vormen. Misschien 
heb ik in deze opsomming nog iets overgeslagen, maar dit is toch zo'n 
beetje het wetgevingspakket dat te komen staat. 

Ten slotte zou ik de heer Stoffelen willen bijvallen als hij zegt, dat wij ons 
geen illusies moeten maken over de beschermkracht van schuilgelegenhe-
den in een nucleaire oorlog. Ik zou daaraan nog willen toevoegen, dat dit 
ook geldt in een oorlog met gebruikmaking van chemische wapens. Die 
illusies koester ik in genen dele. Ik koester wel de mening dat de overheid 
een plicht heeft om het maximale te doen ter bescherming van haar 
burgers, juist in omstandigheden waarin die burgers zich zelf niet meer 
kunnen beschermen. Dit is het geval in een conventionele oorlog. Het kan 
ook het geval zijn in een oorlog waarin weliswaar nucleaire wapens 
worden gebruikt - God verhoede dat het ooit gebeure - , maar dan op 
zodanige afstand dat in Nederland alleen maar een beperkt gevolg daarvan 
te merken zou zijn. Het is technisch mogelijk om dit te doen en dan vind ik 
dat de overheid ook de plicht heeft om het te doen. Ik wil daarmee in het 
geheel geen illusies wekken. Ik denk dat de Nota Civiele Verdediging 
daarover wat meer uitgewerkte ideeën zal bevatten. 

Tot slot merk ik op dat ik met bijzondere belangstelling de amendementen 
tegemoet zie, waarop de heer Stoffelen zinspeelde. Ik sluit af, Voorzitter, 
met het uitspreken van de hoop dat ik de vragen naar tevredenheid heb 
beantwoord.... 

De heer Stoffelen (PvdA): U kunt de twee amendementen voorkomen 
door nog de vragen te beantwoorden die ik te dien aanzien heb gesteld. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Dan wordt het saai! 

De heer Stoffelen (PvdA): We kunnen efficiënt werken, als u die vragen 
beantwoordt. De eerste betreft artikel 3, lid 2, sub 1, van het ontwerp van 
de Brandweerwet. De VNG vraagt hier, waarom de brandweerregio belast 
is met het voorbereiden van de coördinatie van de rampenbestrijding. De 
tweede vraag betreft artikel 3, lid 1, van het ontwerp van de Rampenwet. Ik 
heb gevraagd, waarom daar bij de verplichting betreffende het vaststellen 
van rampenplannen de termijn van éénmaal per vier jaar is genoemd. 
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Staatssecretaris Van Amelsvoort: Rampenplannen worden vastgesteld 
met het oog op de omstandigheden en die omstandigheden kunnen 
veranderen. Er is hier een verband met de activiteiten van de commissie-
Geelhoed. Deze commissie had wel aarzelingen bij dit voorschrift, maar zij 
heeft uiteindelijk niet geadviseerd om die plicht te schrappen. De commissie 
heeft overigens ook geconcludeerd dat uit dit oogpunt niets op het wets-
ontwerp was aan te merken. Wat wil de heer Stoffelen eigenlijk? Wil hij dat 
het minder vaak gebeurt dan éénmaal per vier jaar of wil hij juist dat het 
vaker gebeurt? 

De heer Stoffelen (PvdA): Het is misschien vragen naar de bekende weg, 
maar is het nodig om de gemeentebesturen en de regio's erop te wijzen, 
dat rekening moet worden gehouden met gewijzigde omstandigheden? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ja, precies! Zo kan ik mij de formulering 
indenken! Met het oog op de gelijke gang van zaken in de verschillende 
gemeenten is het mijns inziens toch wel wenselijk om inderdaad de 
bestuurders daarop attent te maken. Ik geef echter toe, dat het niet nodig 
zou moeten zijn in de plaatsen waar men zich van de gevaren bewust is en 
waar men op het ogenblik al veel doet aan voorkoming en bestrijding. 

De heer Stoffelen (PvdA): Waarom werd ingevolge artikel 3, lid 2, sub 1 
de brandweerregio belast met het voorbereiden van de coördinatie van de 
rampenbestrijding? De VNG is van mening, dat dit ook de politie en de 
basisgezondheidsdiensten betreft. 

Staatssecretaris Van Ameslvoort: Hierop moet het antwoord iets klem-
mender zijn. De coördinatie is alleen mogelijk als dergelijke bepalingen 
worden opgenomen. Ik zie niet goed hoe het regionaal gecoördineerd kan 
worden als er niet zo'n voorschrift voor de regio is. Het lijkt mij nogal voor 
de hand liggend. Wij moeten onze realiseren, dat het improvisatie is wat de 
klok slaat als een ramp optreedt. Natuurlijk! Er zijn zelfs mensen die 
beweren, dat het ondenkbaar is dat de overheid dan rationeel reageert. Er 
is improvisatie maar het is mijns inziens een plicht van de overheid om die 
improvisatie tot het minimum te beperken en zo snel mogelijk over te gaan 
naar goed voorbereide actie. Voor zo'n actie is ook coördinatie nodig en 
daarom zijn deze voorschriften opgenomen. 

De heer Hennekam (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft de systema-
tiek van de wetgeving heeft de staatssecretaris in een interessant betoog 
een scheiding getrokken tussen de uitzonderingstoestand en wetgeving 
zoals wij die vandaag bespreken. Op zich zelf mag dit een rechtvaardigings-
grond zijn voor het bijeen brengen van «gewoon» en «buitengewoon» in 
één wet, maar het dwingt de wetgever des te meer om wat betreft de plaats 
van de glijdende schaal in de wet een zoveel mogelijk centraliserende en 
centrale werking uit te stellen dan wel verre te houden. Dit geldt in het 
bijzonder ten aanzien van de hiërarchie. Deze mag niet te veel bepalend 
zijn, omdat wij deze in het staatsrechtelijke stelsel in feite ook niet zo 
kennen. De vraag is daarom - zij behoeft vandaag echter niet te worden 
beantwoord - of de «betutteling» van de artikelen 14 en 15 te dien aanzien 
straks wellicht door ammendering wat kan worden teruggenomen. 

De Voorzitter: Wilt u deze vraag voorde plenaire behandeling beantwoord 
zien? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Of tijdens de plenaire behandeling? 

De heer Hennekam (CDA): Tijdens de plenaire behandeling. 
Het betoog van de staatssecretaris over de minimumsterkte vond ik niet 

overtuigend. Hij zei, dat enkele elementaire eisen moeten worden gesteld. 
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Ik spreek de staatssecretaris niet aan wanneer ik zeg, dat dit verlangen ook 
vaak omgekeerd speelt. De lagere overheid zegt ook wat zij elementair zou 
willen hebben. De praktijk wijst niet uit, dat zo'n bepaling noodzakelijk is. 

Wat betreft de financiën deel ik de opvattingen van de staatssecretaris en 
dus niet die van de heer Jacobse. Als wij optimaal het vertrouwen geven 
aan de lagere overheid om al het mogelijke in te vullen, is daarvan een 
pendant dat ook daar de toewijzing van de middelen plaatsvindt. Ik ken ook 
die discussies in de gemeenteraad, zij het dat mijn gemeenteraad toen wat 
gouvernementeier was ingesteld dan die van de heer Jacobse. Dat zal 
echter het geval zijn met de meeste gemeenteraden in vergelijking met 
Amsterdam. Als het vertrouwen en de eerste verantwoordelijkheid bij de 
lokale overheid worden gelegd, is ook de betaling bij de lokale overheid. 
Blijkt dat vertrouwen te worden beschaamd en de lagere overheid een 
regeling indirect over zich afroept, dan zien wij het wel. 

Dan kom ik nu bij de regio-indeling. Vandaag is weer eens gebleken dat 
de parallelliteit bij de regio's van belang is. Het gaat dan over de brandweer, 
de voorzieningen gezondheidszorg, de algemene bestuurlijke regio's 
etcetera. Met in het achterhoofd de discussie die wij de laatste jaren 
hebben gevoerd over de bestuurlijke reorganisatie, moet wellicht thans in 
1984 worden gezegd - dit is een persoonlijke noot - dat 20 jaar geleden het 
ontwerp-Gewestwet van de heer Beernink niet de aandacht heeft gekregen 
die het verdiende. Wij komen immers nu via allerlei gekunstelde constructies 
toch tot een regio, omdat het nu eenmaal om een samenhangend gebied 
gaat. 

Ik ben blij met de toezegging van de staatssecretaris om onze suggestie 
inzake slapende belangen met betrekking tot de rampenbestrijdingsplicht 
te overwegen. Ik dank de staatssecretaris ten slotte voor het aanwijzen van 
Wést-Brabant als niet-gevaarlijk gebied. Ik zal daarom met nog meer plezier 
dan normaal vanavond het Hollands Diep oversteken in zuidelijke richting! 

De heer Jacobse (VVD): Meneer de Voorzitter! Ik attendeer de heer 
Hennekam erop dat ik hier niet spreek als woordvoerder en oud-bestuurder 
van de souvereine en onafhankelijke republiek Amsterdam! 

De staatssecretaris heeft gezegd dat het begrijpelijk is dat het kabinetsbe-
leid erop is gericht, het aantal doeluitkeringen terug te brengen. Ik vind dit 
streven in algemene zin zeer verstandig. Echter, het gaat hier om een 
specifiek geval. Bij een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden 
inzake normale omstandigheden en buitengewone omstandigheden c.q. 
oorlogsomstandigheden, moet men de consequentie aanvaarden dat de 
daarop gerichte kosten in rijkshanden dienen te blijven. De praktische kant 
hiervan is dat op de lange termijn veel narigheden in de gemeenten en 
gemeenteraden worden voorkomen. Het kan zijn dat ik op dit punt nog met 
nadere suggesties kom. Dat kan het geval zijn bij de behandeling van deze 
kwestie in de Kamer. 

Ik heb vanzelfsprekend niet willen suggereren dat het KMC financieel 
ruim bemeten was. Het laatste waarvan ik het kabinet verdenk, is het 
financieel ruim bemeten van bepaalde zaken! De budgettaire middelen 
zijn uiteraard beperkt. Ik heb vergelijkenderwijs gezegd dat de brandweer 
er, gelet op de extra taken die zij toebedeeld heeft gekregen, enigszins 
«schraal» van afkomt. Wat de verdeling betreft, wil ik enige mogelijkheden 
open laten. 

Het beleid inzake de schaalgelegenheden is mij duidelijk geworden. De 
financiële regelingen die het rijk daarbij voor ogen heeft, vormen echter 
wel een noodzakelijk aanvullend gegeven. Ik weet niet of de staatssecretaris 
op dit moment de exacte informatie ter beschikking heeft. Het is echter wel 
noodzakelijk dat hierover vóór de behandeling in de Kamer volkomen 
duidelijkheid bestaat. 
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Staatssecretaris Van Amelsvoort: Mijnheer de Voorzitter! Ik neem nota 
van de opmerkingen van de leden. Ik zeg toe dat ik zal zorgen voor de 
gevraagde gegevens, vóór of tijdens de plenaire behandeling. Wat de 
schuilgelegenheden betreft, merk ik op dat hieromtrent al een en ander is 
vermeld - ook in financieel opzicht - in de Voortgangsnota. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik dank de staatssecretaris en zijn medewerkers voor de 
verstrekte inlichtingen. 

Sluiting 13.08 uur. 
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