
STRATEGISCH PROGRAMMA DRIESLAG

SAMEN KWALITATIEF STERKER

VEILIGHEIDSREGIO FLEVOLAND (LELYSTAD)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT (UTRECHT)

VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK (HILVERSUM)

ONZE MENSEN VAN DE 
VEILIGHEIDSREGIO’S BUNDELEN 

HUN KRACHTEN ÉN MAKEN 
GEZAMENLIJK HET VERSCHIL!

VERGROOT 
KWALITEIT

HOUDT KOSTEN
BEHEERSBAAR

VERMINDERT
KWETSBAARHEID

GEMEENTE

HARMONISEREN INTERREGIONALE 
MELDKAMERPROCESSEN BRANDWEER

RESULTATEN

DOELEN • Het zoveel mogelijk in het eerste contact helpen van 
de burger op basis van één landelijk kwalitetisniveau;

• Continue bereikbaarheid en beschikbaarheid 
alsmede een optimale informatie-uitwisseling tussen 
hulpverleningsdiensten en meldkamer.

DOELEN • Een slagvaardige crisisorganisatie voor onze drie regio’s;
• Het vergroten van24/7 beschikbaarheid, snelheid 

van inzet en kwaliteit van optreden onder 
crisisomstandigheden.

Regeling Informeren en Alarmeren (RIA) 

 Regeling Operationeel Mandaat (ROM)

 Protocol Waarschuwen en Alarteren (PWA) 

Regeling CaCo 

Notitie Interregionale 
Meldkamerprocessen Brandweer

Template Landelijke 
Meldkamerclassificaties (TLMC)

Beoordelingsprotocol Openbaar Meld Systeem
automatische brandmeldingen (BOMS)

Alarmeringsregeling basis brandweerzorg (ARBB) 
en specialistische brandweerzorg (ARSB)

 Alarmeringsregeling specifieke procedures (ARSP)

VERVOLG Verdere borging vindt plaats binnen het project meldkamer 
Midden-Nederland met de activiteiten:
• Aansluiting van de meldkamers Lelystad en Utrecht op de 

landelijke infrastructuur (LMS) in het voorjaar 2022;
• Governance meldkamer Midden-Nederland;
• Meldkamer Midden-Nederland 2025 operationeel.

2021 2025

VERVOLG Verdere borging vindt plaats bij de crisisorganisatie, 
de meldkamer(s) en het VIC. Samenwerking in aanloop naar de 
meldkamer Midden-Nederland:
• Implementatie IPC;
• Organisatie en positionering CaCo, OL en VIC;
• Doorontwikkeling naar gezamenlijk crisisplan multidisciplinair.

2021 2025

Uniforme en eenduidige bestrijding en opschaling

INTERREGIONAAL PROCEDURE 
CRISISBESTRIJDING (IPC)

1
2

3
4

5

Standaard procedure 
(landelijk GRIP-model)

Maatwerk procedure

DOELEN • Het doorvoeren van eenzelfde manier van werken voor de 
brandweer;

• Voor de uitwisselbaarheid personeel en effectiviteit van de inzet.

VERVOLG De komende periode wordt een nadere verkenning verricht naar de 
mogelijkheid om aanvullende participerende overheidspartij(en) te 
betrekken bij het proces in verband met de haalbaarheid naar een 
gezamenlijk centrum. Afhankelijk van de uitkomst wordt een nieuw 
project opgezet.

Geharmoniseerde interregionale 
meldkamerprocessen

GEZAMENLIJK (INTERREGIONAAL) OPLEIDINGS-, TRAININGS- EN 
OEFENBELEID EN BASISOEFEN- EN TRAININGSCENTRUM (BOTC)

Businesscase gezamenlijk basisoefen- en 
trainingscentrum voor de brandweer

Gezamenlijk (Interregionaal) 
Opleidings-, Trainings- en 

Oefenbeleid (IOTO-beleid)


