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De vestigingsplaats voor de Meldkamer Midden-Nederland is de Groest in 

Hilversum. De totstandkoming van de samengevoegde meldkamer maakt 

geen deel uit van de scope van het programma. Het samenvoegings-

proces wordt op landelijk niveau begeleid door de Landelijke Meldkamer 

Samenwerking (LMS) met een geplande oplevering in het eerste kwartaal 

van 2022. Wel wordt de harmonisering van de werkprocessen van de drie 

veiligheidsregio’s onder de scope van het programma geplaatst. De reden 

hiervoor is het bestuurlijke belang om zicht te houden op de voortgang 

van dit traject en de nadrukkelijke wens tot eenduidigheid. 

Programma Drieslag 
 

Opdracht programma Drieslag 

Het programma Drieslag bevordert de interregionale samenwerking tussen de 

veiligheidsregio’s Gooi & Vechtstreek, Flevoland en Utrecht ter verbetering van de 

regionale crisisorganisatie voor een betere veiligheidsgarantie voor burgers en bedrijven. 

 

Aanleiding 

Als specialistische expertise in een bepaalde veiligheidsregio kwetsbaar of duur 

is, zoeken we interregionale samenwerking. Dit sluit aan bij onze ambitie uit 

het beleidsplan 2016-2019 om actief de samenwerking op te zoeken met 

andere veiligheidsregio's. Besloten is om op de schaal van Midden-Nederland 

de crisisorganisatie te verbeteren op drie onderwerpen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderdeel veiligheidsbureau betreft de realisatie van interregionale 

crisisbeheersing. Professionalisering van de crisisbeheersingsorganisatie is 

noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Dit 

doen wij door gezamenlijk toe te werken naar één geïntegreerde, 

interregionale crisisorganisatie op de schaal van Midden-Nederland die 

optreedt zodra er een crisis of ramp plaatsvindt. De Veiligheidsregio 

Utrecht heeft de regie en is verantwoordelijk voor het instellen en in 

stand houden van het veiligheidsbureau Midden-Nederland, waarvan de 

hoofdvestigingsplaats in Utrecht gesitueerd is. 

Het onderdeel Kenniscentrum Vakbekwaamheid is gericht op het 

realiseren van een opleidings-, trainings- en oefenfaciliteit in 

Veiligheidsregio Flevoland. Alle elementen van vakbekwaam blijven 

(oefenen) en vakbekwaam worden (opleiden) worden hierin 

meegenomen. Indien gewenst maakt het multidisciplinair oefenen van de 

warme crisisorganisatie hier onderdeel van uit. De regierol is belegd bij de 

Veiligheidsregio Flevoland.  
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Programmadoelen 

 Versterken van continuïteit dienstverlening en taakuitvoering; 

 Borgen en versterken kwaliteit van te leveren producten en diensten; 

 Beheersbaarheid van kosten voor een interregionale crisisorganisatie en 

vakbekwaamheid. 

 

Governance 

De governance wordt ingericht met een programmadirecteur en een bestuurlijke en 

ambtelijke stuurgroep. De heer Rob Frek wordt per 1 april 2019 programmadirecteur 

Drieslag. Hij is op dit moment directeur Crisisbeheersing & GHOR en plaatsvervangend 

algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht. Om de functie onafhankelijk te 

kunnen bekleden neemt hij afstand van deze posities.  

 

De komende tijd wordt een programmaplan opgesteld waarin de verschillende onderdelen 

verder worden uitgewerkt. Het programma kent een doorlooptijd van drie jaar.  

 

Programmadirecteur De heer Frek 

Bestuurlijke stuurgroep De heer Van Bochove, mevrouw Adema, de heer Bolsius 

Ambtelijke stuurgroep De heer Van der Zwan, de heer Verdam, de heer Bos 

 

 

 


