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1. Voorwoord

1 januari 2023.
Deze datum markeert het eindpunt van een integraal bouwproces. Op 1 januari 2023 is de LMS uit de
steigers en staat er een beheerorganisatie met een eenduidige werking, een eenduidige besturing en met
één financiering. Het jaar 2023 wordt het eerste jaar waarin de LMS niet meer ‘in oprichting is’, maar
ingericht en klaar voor wat komen gaat.
De bouwfase die liep van sleutelmoment 1, Wijzigingswet Meldkamers (1 juli 2020), tot sleutelmoment 2
(1 januari 2023) is hiermee ten einde gekomen - ruim 13 jaar ná het kabinetsbesluit tot een andere
inrichting van het meldkamerveld.
De oorspronkelijk uitgestippelde koers ging uit van de realisatie van een netwerk van tien meldkamers
aangesloten op één IV/ICT-infrastructuur (één motorblok), met één beheer en één beheersorganisatie die
onderdeel uitmaakt van de politie. Het netwerk van tien meldkamerlocaties en het daarbij behorende
motorblok worden medio 2025 volledig afgerond. Op 1 januari 2023 zal, bij ongewijzigde
omstandigheden, circa driekwart van deze klussen geklaard zijn.
Na jaren van toenemende bestuurlijke, operationele en technische dynamiek ligt het niet in de lijn der
verwachting dat het meldkamer-speelveld in rustiger vaarwater zal belanden. De werking en inrichting
van de LMS is dan ook zowel gebaseerd op het hier en nu, ‘als elke seconde telt’, organiseren van de
vereiste meldkamervoorzieningen, als het vooruitkijkend inspelen op wijzigende verwachtingen,
behoeftes, mogelijkheden, verplichtingen en risico’s.
Ook in 2023 staat de LMS klaar, ditmaal zonder steigers, om samen met alle partners weer veel mogelijk
maken.
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2. Opbouw document

Conform de Regeling Hoofdlijnen Beleid en Beheer Meldkamers stelt LMS jaarlijks een beleids- en
bestedingsplan op: een jaarplan en een bestedingsplan inclusief meerjarig financieel kader. Dit Beleidsen Bestedingsplan 2023(-2027) bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Voorwoord
Hoofdstuk 2: Opbouw document
In het beleidsplan 2023 worden de reguliere of going concern werkzaamheden niet benoemd of
beschreven (zoals bijvoorbeeld het laten functioneren en continu verbeteren van 112, de meldkamers en
C2000). Het zoomt in op de extra ontwikkelopgaven - naast de reguliere taken van de LMS - waar in
2023 de focus op gelegd wordt. In het meerjarig bestedingsplan 2023-2027 worden de reguliere
werkzaamheden wel meegenomen.

Hoofdstuk 3: Opdracht, kaders en afhankelijkheden
In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens terug te lezen de opdracht van de LMS en het meldkamerveld, de
jaaraanschrijving vanuit het Ministerie van JenV, de beleidskaders SMB en de geprioriteerde
onderwerpen. Daarnaast wordt ingegaan op het proces en de uitkomst van de vraagarticulatie 2023 en
de wijze waarop aan de planning en verantwoording invulling wordt gegeven. Tenslotte worden de
afhankelijkheden, randvoorwaarden en risico’s in kaart gebracht bij het realiseren van het beleid.

Hoofdstuk 4: Planvorming vertaald naar de beleidsprioriteiten
Hierin wordt per prioriteit kort benoemd wat de realisatieplannen zijn voor 2023.

Hoofdstuk 5: Planvorming op de meldkamervoorzieningen
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de planvorming voor 2023 op de zes meldkamervoorzieningen
Spoedvraag, Spoedrespons, M, Ondersteunende informatie- en expertsystemen, IV- en ICTinfrastructuur en Huisvesting en facilitaire services.

Hoofdstuk 6: Planvorming op compliance
De planvorming voor 2023 op Continuïteit en Risicomanagement en Architectuur. (Financieel
management komt aan bod in hoofdstuk 8.)

Hoofdstuk 7: Overig
Tot slot enkele thema’s die niet één op één onder te brengen zijn onder de zes meldkamervoorzieningen
of een rechtstreeks effect hebben op de beleidsprioriteiten van de LMS, maar desondanks wel tijd,
capaciteit of financiële middelen vragen. Deze thema’s worden in dit hoofdstuk in vogelvlucht uitgelicht.

Hoofdstuk 8: Meerjarig bestedingsplan 2023 – 2027
Het laatste hoofdstuk is het financiële hoofdstuk: het bestedingsplan. Hoewel het beleidsplan slechts een
jaar omvat, is het bestedingsplan meerjarig. De grondslag hiervoor is het Financieel Bestemmingsplan
Meldkamervoorzieningen 2023 – 2027. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel is ervoor gekozen in het
bestedingsplan met bepaalde ontwikkelingen rekening te houden, ondanks dat in een aantal gevallen
zaken weliswaar nog niet zijn besloten, maar wel redelijkerwijs tot uitgaven kunnen of zullen leiden.
Landelijke Meldkamer Samenwerking
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3. Opdracht en kaders

3.1 De opdracht
De opdracht van de LMS en het multi-meldkamerveld is te komen tot een netwerk van tien operationeel
geschakelde meldkamers aangesloten op één IV/ICT-infrastructuur, waarop vier disciplines, Koninklijke
Marechaussee (KMar), de regionale ambulancezorg, de veiligheidsregio’s/brandweer (VR’s/brandweer)
en de politie hun meldkamerfunctie kunnen uitoefenen en waarbij de meldkamers elkaars taken kunnen
overnemen. De LMS faciliteert de multidisciplinaire samenwerking van de vier disciplines door o.a.
partijen samen te brengen, door middelen en voorzieningen te verschaffen aan de partijen die
samenwerking op de vloer mogelijk maken en door relevante ontwikkelingen te signaleren. De kerntaak
van de LMS is het handhaven van de continuïteit van de meldkamers, nu en in de toekomst, gezien het
vitale karakter van de voorzieningen en de daarbij passende beschikbaarheids- en kwaliteitseisen. De
continuïteit van de lifeline voor burgers en hulverleners staat voorop.
De LMS kan en doet dit niet alleen. Het is een gezamenlijke opdracht, waarin het gehele multidisciplinaire
meldkamerveld een rol speelt. Dit beleids- en bestedingsplan is met de input en de steun van het veld
gemaakt, en legt de focus op datgene wat de LMS en het veld moeten gaan doen in 2023, waarbij
betrokkenheid en participatie randvoorwaardelijk is vanwege de hoge mate van wederzijdse
afhankelijkheid.

3.2 Jaaraanschrijving
In de meerjarige aanschrijving politie 2023-2027 heeft de minister van Justitie en Veiligheid aan de
korpschef de wensen voor meldkamers kenbaar gemaakt:
De politie is via de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) verantwoordelijk voor de continuïteit van
de meldkamervoorzieningen waarvoor de LMS het beheer uitvoert. De afgelopen jaren is er ingezet op
het verstevigen van een multidisciplinair meldkamerdomein, waarbij wordt toegewerkt naar
gemeenschappelijk beheer van de meldkamervoorzieningen en naar de concentratie van tien
gemeenschappelijke meldkamers die zo nodig elkaars taken kunnen overnemen. Daarbij is de ultieme
opgave er zorg voor te dragen dat burgers en hulpverleners 24/7 worden bediend. Hiernaast is de politie
verantwoordelijk voor de uitoefening en ontwikkeling van de eigen meldkamertaak en maakt zij gebruik
van de meldkamervoorzieningen.
In de aanschrijving staat: “In de begroting en het beheersplan 2023-2027 aangeven hoe de doelstellingen
in 2023, met betrekking tot het verder ontwikkelen van het beheer van de gemeenschappelijke
meldkamervoorzieningen en de continuïteit van de meldkamervoorzieningen waarvan de LMS beheerder
is, behaald gaan worden.”

3.3 Beleidskader
Conform het in de Hoofdlijnen van Beleid en Beheer Meldkamers vastgelegde proces, vindt in de periode
december tot maart de vraagarticulatie voor het volgende jaar plaats. Hierbij is als kader aan het veld
meegegeven rekening te houden met het feit dat het op orde krijgen van de fundamentele zaken de
komende jaren nog steeds essentieel is voor het SMB. Het SMB besluit terughoudend ten aanzien van
nieuwe vragen die gesteld worden aan de LMS, wetende dat het op orde krijgen van de fundamentele
zaken en de geprioriteerde onderwerpen de komende jaren veel tijd, capaciteit en geld gaan vergen.
Landelijke Meldkamer Samenwerking
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3.4 Geprioriteerde onderwerpen
Voor 2023 zijn in dit kader de prioriteiten voor LMS (bij)gesteld, gebaseerd op de prioriteiten uit
voorgaande jaren, de verwachting over wat afgerond wordt in 2022 en de verwachting welke
onderwerpen (nog) aandacht en focus vragen in 2023 (lange lijnen).
Voor 2023 zijn de volgende prioriteiten voor LMS benoemd:
1. Het realiseren van het netwerk van tien meldkamers aangesloten op één landelijk IV- en ICTnetwerk;
2. Het verbeteren van de stabiliteit van de meldkamer infrastructuur;
3. Beheer C2000 en de opvolger ervan;
4. Verwerven en implementeren van het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS);
5. Verbeteren van de informatiepositie van centralisten door verrijking in de ondersteunende informatieen expertsystemen;
6. Continuïteit en risicomanagement, zowel fysieke als virtuele beveiliging (incl. cybersecurity en
informatiebeveiligingsbeleid).
De kernprioriteit van het realiseren van het netwerk loopt als een rode draad door alle voorzieningen en
expertises heen.
De directieteams van de meldkamers hebben een brief van de voorzitter van het SMB ontvangen waarin
werd verzocht rekening te houden met het beleidskader en de geprioriteerde onderwerpen, bij het
opstellen van hun behoeften.

3.5 Proces en uitkomst vraagarticulatie
Rond 1 maart is vanuit alle meldkamergebieden en de disciplines conform afspraak inbreng geleverd
voor het beleidsplan 2023. Deze inbreng is verzameld en geclusterd door de LMS. In twee sessies (op
resp. 17 en 21 maart) is hierover de dialoog gevoerd met degenen die zich hiervoor hadden gemeld
(discipline Politie en discipline VR’s/BRW). De uitkomst van de ca.
50 vragen die gesteld zijn aan de LMS, zijn onderverdeeld in vier categorieën.
A. Bestaande/ bekende vragen of going concern vragen.
B. Vragen in het verlengde van lopende trajecten.
C. Vragen waar besluitvorming nodig is en/of precisering.
D. Vragen die niet passen in het Beleidsplan 2023 of niet aansluiten bij de opdracht van LMS.
Het SMB heeft in het overleg van 13 april 2022 gesproken over de uitkomst van de vraagarticulatie en
besloten dat de vragen uit categorie A en B in principe1 door LMS opgepakt mogen worden in 2023. De
vragen uit categorie C worden alleen opgenomen in het Beleids- en Bestedingsplan 2023 als hierover
besluitvorming in het BMB heeft plaatsgevonden in de lopende jaarplanperiode (vóór 1 juli 2022). De
beleidsvragen uit categorie A en B zijn opgenomen in dit beleids- en bestedingsplan.
De directieteams hebben in april 2022 een terugkoppeling op de vraagarticulatie ontvangen, uit naam van
de voorzitter van het SMB.

1

De echte weging per thema door het SMB (capaciteit, geld, volgordelijkheid) volgt in een later stadium, in de
uitwerking.
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3.6 Planning en verantwoording
De LMS hanteert voor de planning en verantwoording een voorspelbaar ritme, met daarin drie fases (4-,
8- en 12 maanden) en volgens Plan, Do, Check, Act (PDCA). De cyclus start met de plan-fase, waarin de
meerjaren-opdracht, de vraagarticulatie vanuit het veld en de eigen ambities van de LMS samenkomen in
een breed gedragen Beleids- en Bestedingsplan. De wettelijke deadline van vaststelling van het Beleidsen Bestedingsplan is 1 september. Vaststelling gebeurt in het Bestuurlijk Meldkamer Beraad (BMB), na
advies vanuit het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB). De conceptversie van het plan wordt gedeeld
met de directieteams, leden van het Disciplineoverleg en hoofden meldkamer (zgn. consultatieronde).
Parallel aan de ontwikkeling van het Beleidsplan worden naar verwachting in 2022 roadmaps per
meldkamervoorziening gerealiseerd, met hierin de meerjarige ontwikkelingen vanuit het perspectief van
de experts in samenspraak met gebruikers. In deze roadmaps wordt een spade dieper ingegaan op de
planvorming per voorziening.
Gedurende het kalenderjaar wordt teruggekeken - en vindt verantwoording plaats - middels de 4maandelijke rapportages (na resp. 4, 8 en 12 maanden). Deze rapportages starten altijd vanuit de
planvorming (‘wat waren we van plan te doen in deze periode’), gevolgd door de actualiteiten en
omstandigheden (‘wat is ons overkomen’), de verantwoording op de realisatie (zowel gepland als
ongepland), de financiële realisatie en ten slotte de kalibratie: de impact van de realisatie op de
planvorming voor de navolgende periode (oftewel: bijstellen op het plan). Na afloop van ieder jaar wordt
tevens een formele jaarverantwoording opgemaakt: als het ware de optelsom van de drie 4-maands
rapportages.

3.7 Afhankelijkheden en randvoorwaarden
Het geformuleerde beleid in dit Beleids- en Bestedingsplan kent risico’s bij de timing en tempo van de
realisatie ervan. Risico’s vanwege sterke afhankelijkheden en/of strikte randvoorwaarden. In dit
beleidsplan staan de beleidsmatige doelen voor het jaar 2023, waarbij de LMS in sterke mate afhankelijk
is van onder andere:











de beschikbaarheid van capaciteit (en het aanwezige ‘absorptievermogen’ bij LMS-medewerkers
en bij de collega’s op de meldkamers);
krapte op de arbeidsmarkt;
de beschikbaarheid van resources en de levertijden van leveranciers;
de samenwerking en beschikbaarheid van disciplines;
de samenwerking en beschikbaarheid van D-ICT politie;
de mate van inpasbaarheid in de BIAT;
het doen van een juiste weging en prioritering (aanbrengen volgordelijkheid) samen met het veld;
de voortgang op (lopende) verwervingstrajecten;
de voortgang op programma’s en projecten bij disciplines die voorwaardelijk zijn of een beroep
doen op dezelfde capaciteit;
de benodigde besluitvorming en de voortgang hierop.

Landelijke Meldkamer Samenwerking
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4. Planvorming vertaald naar de
beleidsprioriteiten

In dit hoofdstuk wordt per beleidsprioriteit samengevat wat de realisatieplannen zijn voor het
jaar 2023. Het betreft de planvorming op hoofdlijnen per prioriteit; vanaf hoofdstuk 5 wordt
concreter en dieper ingegaan op de zes meldkamervoorzieningen, compliance en overige
thema’s.

1. Het realiseren van het netwerk van tien meldkamers aangesloten op één landelijk IVen ICT- netwerk
In 2023 worden conform de metaplanning twee meldkamers door de LMS aangesloten om
uiteindelijk te komen tot het compleet netwerk van tien geschakelde meldkamers die elkaars taken
kunnen overnemen. De fysieke samenvoeging en aansluiting van de nieuwe meldkamer van OostNederland (Q1 2023) en het aansluiten van de meldkamer Den Haag op de landelijke IV- en ICTinfrastructuur (Q2 2023).
Hiermee zijn dan in totaal acht meldkamers aangesloten op de landelijke IV- en ICT-infrastructuur: NoordHolland, Rotterdam, Zeeland-West-Brabant, Oost-Brabant, Noord-Nederland (2022), Limburg (2022),
Oost-Nederland (2023) en Den Haag (2023). Daarnaast worden er in 2023 voorbereidingen getroffen om
in 2024 de bestaande meldkamer Amsterdam aan te sluiten op de landelijke IV- en ICT-infrastructuur2.

2

De nieuwe meldkamers van Midden Nederland en Amsterdam worden na 2023 aangesloten (in 2025 en 2027).

Landelijke Meldkamer Samenwerking
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2. Het verbeteren van de stabiliteit van de meldkamer infrastructuur
Voor het verbeteren van de stabiliteit van de infrastructuur worden in 2023 de volgende stappen gezet:
Architectuur
 BIAT. De start-BIAT wordt in 2022 ontwikkeld en vormt het toetsingskader. Alle gewenste
trajecten en behoeftes zullen eerst aan de start-BIAT worden getoetst of de architectuur hierbij
past. Ook vloeien er gebruikerscriteria op de IV- en ICT dienstverlening uit. In 2023 leidt dit naar
verwachting tot drie zaken. 1. De wens om in 2023 de start-BIAT uit te bouwen tot een volledige
BIAT en 2. Ontwikkeling van verbetervoorstellen op de applicatie-laag en de techniek-laag, op
basis van de gebruikerscriteria (betreft alle voorzieningen). Dit leidt in 2023 tot besluitvorming en
daarna tot uitvoering. Vooruitlopend op de benodigde besluitvorming wordt hier in 2023 rekening
mee gehouden in de planning. En als laatste 3. Biedt de start-BIAT een kader voor de
aanbestedingen die in 2023 en verder worden opgestart.
Verbeteren techniek
 Navolging geven aan de masterplanning en de - nog in 2022 op te stellen - verbeteraanpak Triple
A 2.0 (met mijlpalen, tijdlijn en resultaten) op basis van ervaringen uit de stabilisatiefase en de
adviezen van EY.
 Uitvoering geven aan het plan rondom Regionale Standaard Omgeving (RSTO) conform de
gedefinieerde technische aansluitcriteria. In 2023 staan vier RSTO-locaties op de planning.
 Doorontwikkeling van het Separaat Meldkamer Portaal (SMP), met de betrokkenheid van
architecten (in afwachting van besluitvorming). Het streven is om in Q3 2022 een advies t.a.v. de
doorontwikkeling op te leveren. Alleen na positieve besluitvorming kan in 2023 verder
geïnvesteerd worden in SMP, samen met de dienst ICT politie, ten behoeve van de migratie van
koppelingen.

3. Beheer C2000 en de opvolger ervan










In Q1 2023 besluit de Stuurgroep Vernieuwing over migratie van de radiobediensystemen op de
meldkamers (migratie RABS-en naar eOCS). Deze migratie valt onder verantwoordelijkheid van
programma IVC. Twee maanden na de migratie vindt het turnkey-moment plaats inclusief
acceptatie. Na de migratie zal programma IVC conform het programma van eisen richting
oplevering van plateau 2 gaan.
De acties die voortkomen uit het Gebruikersonderzoek C2000 (2022) zullen door zowel de LMS
als het programma IVC opgepakt gaan worden in 2022 met een doorloop naar 2023 (afhankelijk
wat hier uit komt).
In 2022 vindt de migratie plaats van de structurele meerjaren fallback-voorziening C2000. Deze
Push-to-Talk app kan ook ingezet worden als er verstoringen zijn met het C2000 netwerk of voor
lokale acties. In 2023: het doen van brede praktijkbeproevingen, zodat de fallback-voorziening
Push-to-Talk door ontwikkelt tot volwaardig alternatief naast- en aanvulling op- C2000.
Er wordt in totaal op 31 DIPP locaties gewerkt aan het oplossen van dekkingsproblematiek. De
realisatie hiervan loopt door in 2023 en 2024. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van
(doorontwikkeling van) de outdoor DIB en de advanced GAP filler.
Project ministerie van JenV: NOOVA, het realiseren van missie-kritische communicatie over een
mobiel breedbandnetwerk (4G/5G en verder). LMS brengt technische expertise in in het
programma NOOVA. Naar verwachting start na besluitvorming over de verkenning een project
t.b.v. de aanbesteding van een dergelijke missie kritische voorziening voor de disciplines, ter
vervanging van het vernieuwde C2000.

Landelijke Meldkamer Samenwerking
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 Medio 2023 kan bekeken worden, op basis van de voortgang van het programma NOOVA, of
het zinvol is om ook na 2023 nieuwe opstelpunten te realiseren, meer Special Coverage
Locations (SCL’s) aan te sluiten en overige investeringen te doen (besluitvorming nodig).

4. Verwerven en implementeren van het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS)






De rapportage van de Pré-BIT is opgeleverd. Er is een verbeterplan gemaakt en gestart met het
ombuigen naar een projectorganisatie en -sturing. In 2023 wordt conform projectplan
(goedgekeurd door alle partijen in het SMB en BMB) invulling gegeven aan de realisatie van het
NMS, met in 2023 focus op de aanbesteding en verificatie van de aanbiedingen. In het project
NMS is sprake van structurele inbreng vanuit de disciplines, die vanuit het projectgeld wordt
vergoed.
De functionaliteiten voor GMS zullen opgenomen worden in het NMS. Er is een
overbruggingstraject ontworpen, bedoeld om GMS operationeel en technisch voldoende
werkbaar te houden om de verwachte aanbestedingstijd voor NMS te overbruggen, met zo min
mogelijk impact voor de gebruikers. In het kader van de technische life cycle management en
bijbehorende planning staat een tweede freeze periode gepland voor GMS in 2023.
Besluitvorming nodig in 2023 wat wel/niet accepteren als het gaat om wijzigingen in GMS, in de
wetenschap dat NMS eraan komt, in lijn met notitie Nut & Noodzaak (met het SMB is in 2021 een
kader afgesproken hoe om te gaan met het doorontwikkelen van GMS in relatie tot de komst van
NMS).
Maatregelen treffen op de stabiliteit van de webservice. In 2022 verbeterslagen op de GMS
broker incl. webservice (korte reparatieslag). Krijgt vervolg in 2023; verbeterplan lange termijn
naar een nieuwere, robuustere webservice, geschikt voor vitale dienstverlening en passend bij
een intensievere gebruiksbehoefte. Onderdeel hiervan is een gezamenlijk traject met de
gebruikers over de koppelingen op het GMS-systeem (verbeteren webservice en GMS-replica,
vervanging van het 112-platform waarin multi-channeling en automatische meldingen zijn
meegenomen).

5. Verbeteren van de informatiepositie van centralisten door verrijking in de
ondersteunende informatie- en expertsystemen









Koppelingen met generieke basisvoorzieningen: beschikbaar maken van Manual Master op alle
meldkamerlocaties.
Koppelingen met geografische voorzieningen: verder standaardiseren GIS-applicatieportfolio, het
eenduidig ontsluiten van GEO4OOV informatie VR’s naar de meldkamerfunctie VR’s (gestart in
2022) en aanbesteden panorama en obliekbeelden.
Project Management Informatie & Operationele Gegevens (MIOG).
Landelijke pilot Beeldregie: evaluatie pilot en besluitvorming verwacht in 2022, met mogelijke
impact voor 2023 (doorontwikkeling).
Gebruik van livestream bij meldingen: het ontvangen van beelden gemaakt door burgers in het
meldkamerdomein, conform huidige functionaliteit van applicatie “WeSeeDo” (pilot Noord-Holland
en Amsterdam). Evaluatie pilot en besluitvorming verwacht in 2022, met mogelijke impact voor
2023 (doorontwikkeling).
Ten aanzien van het gebruik van beelden (in algemeenheid) binnen het meldkamerdomein is het
wenselijk dat de disciplines in gezamenlijkheid een eigen visie hierop formuleren en inbrengen in
2023.

Landelijke Meldkamer Samenwerking
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6. Continuïteit en risicomanagement (C&RM), zowel fysieke als virtuele beveiliging
In 2022 zal er op basis van de uitgangspunten uit de kadernotitie C&RM een roadmap gemaakt worden,
die het startpunt vormt voor de volgende stappen die genomen gaan worden samen met een externe
partner (Deloitte), op het gebied van 1. business continuity management, 2. beveiliging (virtueel en fysiek)
en 3. gegevensverwerking/privacy . In 2023 zal hier verder aan gebouwd worden.










Business Continuity Management (BCM): per discipline wordt het continuïteitsmanagement
doorontwikkeld. Zo ook binnen de LMS voor het beheer. Het regieteam Continuïteit stuurt op de
multidisciplinaire integraliteit, onder de vlag van het SMB (regievoerder) op de inhoud van
continuïteits- en risicomanagement en alle maatregelen. In 2023 wordt uitvoering gegeven aan
de opdracht van het BMB om risico- en continuïteitsmanagement cyclisch door te ontwikkelen
inclusief een (bestuurlijk)normenkader en integraal overzicht wat voor alle partijen hanteerbaar is
om een gemeenschappelijk risico- & continuïteitsmanagement vorm te geven.
Beveiliging – virtueel. Vervolgstappen zetten op het gebied van (gezamenlijk)
informatiebeveiligingsbeleid (IB) voor het gebruik en beheer van de meldkamervoorzieningen - op
basis van de afgesproken reikwijdte, normenkader, beveiligingsniveau en strategisch kader (op te
stellen in 2022 door het ministerie van JenV). In 2022 wordt de BIO als normenkader verder
uitgewerkt tot multidisciplinair informatiebeveiligingsbeleid en wordt het beheer van C2000 BIOcompliant uitgevoerd (implementatie). Wanneer het gezamenlijk IB is vastgesteld, zal dit beleid
moeten worden geïmplementeerd door alle partijen in de eigen organisatie.
Beveiliging – fysiek. Ten aanzien van de fysieke toegang tot de multidisciplinaire meldkamers zal
in 2022 een addendum op het Uitvoeringskader fysieke toegang opgesteld worden, waarin
procedures voor toegang en toegangspassen zijn uitgewerkt. Implementatie ná besluitvorming,
loopt door in 2023.
Gegevensverwerking/privacy: Het streven is om in 2022 te komen tot heldere afspraken op het
gebied van gegevensverwerking. Dit kan mogelijk doorlopen in 2023, waarna LMS een start kan
maken met het implementeren van de maatregelen. Besluitvorming (incl. haalbaarheid) is
essentieel om te kunnen bepalen welke activiteiten nodig zijn.
Gegevensdeling: in 2023 het Handelingskader Deling Persoonsgegevens Meldkamers herijken
(verantwoordelijkheid Disciplineoverleg).
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5. Planvorming op de meldkamervoorzieningen

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de planvorming voor 2023 op de zes meldkamervoorzieningen
Spoedvraag, Spoedrespons, M, Ondersteunende informatie- en expertsystemen, IV- en ICTinfrastructuur en Huisvesting en facilitaire services.

5.1 Spoedvraag
De voorziening Spoedvraag betreft alle voorzieningen die zich richten op een spoedvraag van een burger
in nood die hulp nodig heeft van de hulpdienst politie, brandweer, ambulancezorg of KMar of een
combinatie hiervan, die vraagt om activering. Hierin zijn begrepen:




de 112 keten, bestaande uit de 112 aanname, de 112 techniek en het 112 proces;
automatisch melden, zoals E-call, meldingen via Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) en
Openbare Meldsysteem (OMS);
nieuwe vormen van melden (zoals nieuwe sensoren).

Het beleid op de voorziening spoedvraag kent een lange lijn en is gericht op enerzijds continuïteit en
verbetering van de 112 keten en anderzijds de ontwikkeling van meerdere manieren om 112 te bereiken
(omnichannel).
Onder de aandacht gebracht door middel van de vraagarticulatie 2023:
- Verbeteren routeren 112
- Afspraken over uitwijk en overloop
- Doorontwikkeling automatisch melden
Doelstellingen voor 2023 zijn:

Continuïteit 112


Project Vervanging 112 – MK Telefonie (met aandacht voor de samenhang met NMS). Er wordt
in 2022 een marktconsultatie gedaan op het scenario; samenvoeging 112 en centraal
communicatieplatform.
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In een volgend stadium: besluitvorming noodzakelijk over de besturing en de financiering
wanneer definitief gekozen wordt. Gestreefd wordt naar de start van het verwervingstraject/
aanbesteding Vervanging 112-platform / MK telefonie in Q3/Q4 2022. Dit loopt door in 2023 en
verder. Het huidige 112-platform blijft tot in 2025 in gebruik.
Het huidig koppelvlak tussen DO112 en de meldkamertelefoniesystemen is gebaseerd op
analoge technologie (analoge gateway). In een Proof of Concept in een testomgeving kan de
impact van een eventuele SIP-koppeling (koppeling via internet) worden onderzocht. Een pilot
met één of enkele meldkamers staat gepland voor 2022. Mogelijk impact voor 2023, afhankelijk
van de uitkomst van deze pilot (en besluitvorming).
Het multidisciplinaire meldkamerveld wil in 2023 duidelijke afspraken maken op het gebied van
uitwijk en overloop. Hierin kan LMS faciliteren.

Routeren


Er is een stappenplan (faseplan) gemaakt om het routeren van 112-meldingen tussen de 112centrale en de meldkamers te verbeteren. Enerzijds op het gebied van techniek (automatisering
van een deel van het proces), anderzijds op het gebied van business rules. Samenhang met
verbeterplan webservices en kopplingen. Dit stappenplan loopt door in 2023.

Robuustheid 112 keten
Er zijn in 2020 twee onderzoeken uitgevoerd die invloed hebben op de ambitie voor 112:
1) Het inspectieonderzoek naar de KPN-storing
2) Een onderzoek van TNO naar mogelijke verbeteringen in de 112-keten.








Robuuste aanname: het op meerdere plekken organiseren van aanname van 112-oproepen. In
lijn met de roadmap 112 wordt rekening gehouden met de financiële consequenties van de
verhuizing van de 2e aanname locatie (van het huidige door de politie af te stoten pand naar de
nieuwe locatie Huis ter Heideweg in Zeist) in Q3 2023. Om deze 2e aanname locatie permanent
te bezetten met medewerkers is extra capaciteit van 112 aanname-centralisten nodig bovenop de
beschikbare formatie van de politie. Vooruitlopend op besluitvorming zijn die beheerkosten
opgenomen in de begroting (zie hoofdstuk 8). De bijkomende eenmalige project- en structurele
beheerkosten zijn op basis van een eerste raming en zullen na uitwerking van de planvorming
worden herijkt. Ook de voorziene beheerlast voor de huidige locatie is in de meerjarige ramingen
meegenomen.
Robuustheid van de 112-keten. De technische uitvoering van de alternatieve route voor 112, als
112 voor burgers niet bereikbaar is, staat gepland voor 2022. Het vraagt aanpassingen aan LTP
(telefonie politie), DO112 en telefonie meldkamers. De verwachting is dat de bestendiging van
deze (robuuste) alternatieve route doorloopt in 2023.
Robuustere bereikbaarheid van de voorkant van de 112 keten. TNO heeft in 2020 onderzoek
gedaan naar de zogenaamde multi-provider oplossing, die moet leiden tot een betere
bereikbaarheid van 112 (meerdere aansluitingen op de voordeur van KPN). Ministeries EZK en
JenV nemen hier in 2022 naar verwachting een besluit over, waarna in 2023 mogelijk
overgegaan kan worden tot het direct koppelen van (meerdere) providers aan het 112-platform.
Daarnaast wordt op basis van rijksfinanciering (EZK/JenV) een testfaciliteit voor providers
gerealiseerd.
Verder vormgeven van de rolverdeling tussen de Landelijke Eenheid politie en LMS, inzake de
112 aanname. Hierbij horen o.a. het financieringsvraagstuk en het sturingsvraagstuk. Eerste
stap: besluitvorming binnen politie. Daarna bezien wat dit betekent voor het multi-veld en de
multi-governance. Besluitvorming binnen politie voorzien Q3 2022.
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Nieuwe vormen van melden / automatisch melden











Vanuit het perspectief van Het Nieuwe Melden wordt in 2023 gewerkt aan vernieuwingen binnen
112. Het realiseren van nieuwe kanalen voor de burger om 112 te bereiken. In 2023 komen tot
planvorming om te gaan experimenteren met het combineren van beschikbare informatie,
toevoegen van informatie aan de melding.
In navolging op 2022, het verder door ontwikkelen van de 112app; technische mogelijkheden
verkennen en i.s.m. de disciplines verder implementeren. Met de LE zijn afspraken gemaakt over
de inzet van de automatische routeerfunctie op de app.
De disciplines werken aan een eenduidige werkproces rondom sensoren, gefaciliteerd door de
LMS.
Doorontwikkeling automatisch melden naar aanleiding van de vastgestelde multi-disciplinaire
visie op automatisch melden uit 2022. In samenwerking met de disciplines worden de activiteiten
voortgezet om slimmere en efficiëntere manieren van automatisch melden mogelijk te maken
(o.a. verdiepen afspraken met Particuliere Alarmcentrales en uitbouwen afspraken rond E-call).
Het ontsluiten van Openbare Meldsystemen via Internet Protocol (IP). Meldingen over Internet
Protocol (MoIP) maakt onderdeel uit van de roadmap automatisch melden. Er wordt een
technische mogelijkheid gerealiseerd in 2022 om meldingen over IP mogelijk te maken, als
opvolger van de huidige OMS-aansluitingen op meldkamers, worden de aansluitvoorwaarden
opgeleverd en de dienst opgeleverd. In 2023 kan dan de geleidelijke sanering van de huidige
OMS-aansluitingen op meldkamers worden gestart, in afstemming met de veiligheidsregio's in
het betreffende gebied en betreffende PACs. Nieuwe PACs die zich op de brandmeldingsmarkt
willen begeven kunnen aansluiten als ze voldoen aan de voorwaarden.
Start verkenning in 2023 over hoe derden kunnen aansluiten op de 112-keten, aan welke
voorwaarden ze moeten voldoen en wat we kunnen en willen met informatie. (Het aansluiten van
meld-dingen en Third Party Services.)

5.2 Spoedrespons
De voorziening Spoedrespons betreft alle voorzieningen die zich richten op het activeren
van de spoedrespons van hulpdiensten, het bijbehorende missiekritische
communicatiesysteem en de mogelijke alertering van de maatschappij. Hierin zijn
begrepen:




missiekritisch communicatiesysteem (C2000 en P2000)
fallback-voorziening C2000;
landelijke en lokale alerteringsvoorzieningen (zoals Burgernet en NL Alert).

Het beleid voor deze voorziening is erop gericht de hulpverlener zo snel, actueel en veilig
mogelijk de juiste respons te kiezen voor het actuele veiligheidsprobleem.
Onder de aandacht gebracht door middel van de vraagarticulatie 2023:
- Verbeteren processen inzake changes/verstoringen
- In beheer nemen en uitbreiden van RABS-en. Afhankelijkheid: migratieplanning programma
Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC).
- Dekkingsissues C2000 oplossen (door programma IVC en LMS gezamenlijk)

Doelstellingen voor 2023 zijn:
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Handhaven en verbeteren van de werking van C2000







Continuering van het oplossen van gebruikersproblemen, verbindingsproblemen,
bedieningsproblemen meldkamer, verstoring P2000. Onderzoek doen naar storende apparatuur
in voertuigen, verstoring door optimizers (zonnepanelen), in gesprek met leveranciers hierover en
kennis borgen, doorontwikkeling special coverage location, verbeteren van de buitenhuis
radiodekking, etc. Sinds de migratie van het nieuwe C2000-netwerk zijn voortdurend (technische)
problemen opgelost en er blijft gewerkt worden aan duurzame verbeteringen.
Verder verbeteren meldings- en terugkoppelproces (MoreApp) en proces rondom verstoringen en
changes.
Medio 2020 is een aanbesteding gestart voor de verwerving van een structurele meerjaren
fallback-voorziening C2000. De migratie vindt in 2022 plaats. Deze Push-to-Talk app kan ook
ingezet worden als er verstoringen zijn met het C2000 netwerk of voor lokale acties. In 2023: het
doen van brede praktijkbeproevingen, zodat de fallback-voorziening Push-to-Talk door ontwikkelt
tot volwaardig alternatief naast- en aanvulling op- C2000.
Binnen het ministerie van JenV houdt Programma NOOVA zich bezig met het realiseren van
missie-kritische communicatie over een mobiel breedbandnetwerk (4G/5G en verder). LMS
ondersteunt dit programma door inbreng van technische expertise. Het belang van breedbandige
datacommunicatie neemt fors toe, voor toepassingen als het direct online raadplegen van
databases, het doorsturen van live camerabeelden en het gebruik van allerlei apps. Door de
beperkingen van de onderliggende technologie kan het huidige C2000 daar nu niet in voorzien.
Gewerkt wordt aan een standaard die voldoet aan de eisen van de Nederlandse overheid op het
gebied van o.a. functionaliteit, bandbreedte en beveiliging. Naar verwachting start na
besluitvorming over de verkenning een project t.b.v. de aanbesteding van een dergelijke missie
kritische voorziening voor de disciplines, ter vervanging van het vernieuwde C2000 en P2000.
Nog onduidelijk is welke rol hierbij voor LMS wordt verwacht. Eveneens is nog onduidelijk de
financiering van NOOVA en de rol van het SMB in relatie tot de governance.

Radiobediensystemen, radiodekking en DIPP








In Q1 2023 besluit de Stuurgroep Vernieuwing over migratie van de radiobediensystemen op de
meldkamers (migratie RABS-en naar eOCS). Deze migratie valt onder verantwoordelijkheid van
programma IVC. Twee maanden na de migratie vindt het turnkey-moment plaats inclusief
acceptatie. Na de migratie zal programma IVC conform het programma van eisen richting
oplevering van plateau 2 gaan.
In 2020 en 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het verbeteren van de dekking van
C2000 door het oplossen van dekkingsissues (zogenoemde DIPP-lijst, DekkingsIssues
Prioritering Procedure). De realisatie hiervan loopt door in 2023 en 2024. Er wordt in totaal op 31
DIPP locaties aan het oplossen van dekkingsproblematiek gewerkt. 21 locaties die door
programma IVC (IIVC opgelost moeten worden, zoals opgenomen in het contract met Hytera. 10
locaties uit DIPP 2020. In 2022 komt er een top 3 van 2021 bij, conform besluit SMB. Er wordt
gekeken welke techniek de beste oplossing kan bieden voor het probleem op de betreffende
locatie. Dus naast - en tegelijkertijd met - het bijplaatsen van nieuwe antennes wordt proactief
gekeken naar nieuwe/ andersoortige oplossingen die eenvoudiger, effectiever of minder
omvangrijk zijn en beter passen bij de toekomst (5G).
In de eerste helft van 2023 is volgens planning een stabiele situatie van C2000, RABS en de
calamiteitenlaag bereikt. Medio 2023 kan bekeken worden, op basis van de voortgang van het
programma NOOVA, of het zinvol is om ook na 2023 nieuwe opstelpunten te realiseren
(besluitvorming nodig).
Doorontwikkeling, samen met IVC, van de outdoor DIB en de advanced GAP filler. De outdoor
DIP is een kleine cel met minder capaciteit, bedoeld voor kleinschalige gebieden. De advanced
GAP filler is een product van Hytera, ingebouwd in een compacte kast in plaats van een volledig
huisje. Dit zijn voorzieningen vooral geschikt voor locaties met een hoog operationeel
risicoprofiel.
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Ontwikkeling beheerorganisatie




Na de migratie van het vernieuwde C2000 netwerk heeft TNO onderzoek gedaan en een rapport
uitgebracht met hierin verbetervoorstellen.
Deze verbetervoorstellen zijn in 2021 en 2022 geïmplementeerd. In 2022 met een doorloop naar
2023 gaat de LMS aan de slag met de technische prestatie indicatoren.
De acties die voortkomen uit het Gebruikersonderzoek C2000 (2022) zullen door zowel de LMS
als het programma IVC opgepakt gaan worden in 2022 met een doorloop naar 2023 (afhankelijk
wat hier uit komt).

Incident- en notificatiesystemen (INS)


INS van de meeste veiligheidsregio’s is in beheer bij LMS en kent nu nog lokale oplossingen en
contracten op verschillende meldkamerlocaties. Gestreefd wordt naar landelijk uniforme uitrol van
de techniek op alle meldkamers en t.b.v. alle veiligheidsregio's. Dit kan nog besluitvorming
vragen in het SMB. In 2021 is gestart met de voorbereiding van een landelijke aanbesteding, de
implementatie zal plaatsvinden in 2022, met een uitloop tot Q3 2023.

Burgernet en Amber Alert


In 2023 starten met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding/ verwerving van Burgernet
wegens naderend einde contract.

NL Alert


In 2022 en 2023 wordt een NL Alert app ontwikkeld en wordt de NL Broker in opdracht van het
ministerie van JenV vervangen.

Visie op alerteren




Landelijke en lokale alerteringsvoorzieningen, traject ministerie van JenV). In 2022 zal, in
samenwerking met de disciplines en meldkamers, gewerkt worden aan de samenhang in de
alerteringsfamilie, zowel qua processen en communicatie met burgers als qua techniek en
contractmanagement. Naar verwachting in Q4 2022 uitsluitsel over dit techniek- en governancevraagstuk, met mogelijke consequenties voor 2023.
Onderzoek naar generiek platform; of de technische infrastructuur van verschillende
alerteringssystemen in één infrastructuur ondergebracht kunnen worden. In 2022 is een
vooronderzoek gestart.

5.3 M
De voorziening M betreft de verbindende multidisciplinaire meldkamervoorziening die de
spoedvraag, verrijkt met de informatie uit de ondersteunende systemen, koppelt met de
spoedrespons, en de bijbehorende koppelingen en koppelvlakken.
De voorziening M is het instrument voor de centralist om te bepalen wat de
veiligheidssituatie is en wat nodig is aan respons. In de voorziening M zijn begrepen:




GMS;
NMS;
Decision Support Systemen (door o.a. gebruik te maken van Artificiële Intelligentie).

Het beleid op deze voorziening is erop gericht dat de centralist zo goed mogelijk de
koppeling kan leggen tussen de hulpvraag van de burger, de respons van de
hulpverlener en de actuele veiligheidssituatie, met behulp van ondersteunende
expertvoorzieningen.
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Onder de aandacht gebracht door middel van de vraagarticulatie 2023:
- Continuering project Life Cycle Management
- Aanbesteding NMS
- Verbeteren stabiliteit webservice
- Webservice beschouwen/ aanmerken als vitaal onderdeel
- Onderzoek doen naar het onafhankelijk van het internet beschikbaar stellen (in sommige situaties) van
webservices.
- Diversificeren naar de aard van het gebruik en daarbij de gehele keten beschouwen (andere
‘spelregels’ hanteren voor realtime-behoefte versus niet-realtime).
- Verdere ondersteuning bij het ontsluiten van (actuele) gegevens uit externe bronnen om gegevens real
time op de werkplekken van centralisten en Caco’s beschikbaar te maken.

Doelstellingen voor 2023 zijn:

GMS
De functionaliteiten voor GMS zullen opgenomen worden in het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS). Er
is een overbruggingstraject ontworpen, bedoeld om GMS operationeel en technisch voldoende werkbaar
te houden om de verwachte aanbestedingstijd voor een NMS te overbruggen, met zo min mogelijk impact
voor de gebruikers.





Besluitvorming nodig in 2023 wat wel/niet accepteren als het gaat om wijzigingen in GMS, in de
wetenschap dat NMS eraan komt, in lijn met notitie Nut & Noodzaak (met het SMB is in 2021 een
kader afgesproken hoe om te gaan met het doorontwikkelen van GMS in relatie tot de komst van
NMS).
Activiteiten gericht op het verder standaardiseren van GMS om zo de risico's te verkleinen in de
aanloop naar de implementatie van NMS.
In het kader van de technische life cycle management en bijbehorende planning staat een
tweede freeze periode gepland voor GMS in 2023.

Stabiliteit webservice
 Maatregelen treffen op de stabiliteit van de webservice. In 2022 verbeterslagen op de GMS



broker incl. webservice (korte reparatieslag). Krijgt vervolg in 2023; verbeterplan lange termijn
naar een nieuwere, robuustere webservice, geschikt voor vitale dienstverlening en passend bij
een intensievere gebruiksbehoefte:
- Diversificeren naar de aard van het gebruik en daarbij de gehele keten beschouwen (andere
‘spelregels’ hanteren voor realtime-behoefte versus niet-realtime; dit geeft ander
handelingsperspectief in geval van bijvoorbeeld een verstoring).
- In 2023 onderzoek doen naar de mogelijkheden om (in sommige gevallen) webservices
onafhankelijk van het internet beschikbaar te stellen.
Gevraagd is om in 2023 verdere ondersteuning te bieden bij het ontsluiten van (actuele)
gegevens uit externe bronnen, om gegevens real time op de werkplekken van centralisten en
Caco’s beschikbaar te maken. Het is mogelijk om partijen aan te sluiten op de webservice voor
informatiedeling. Indien een aansluiting tot gevolg zou hebben dat er iets moet wijzigingen aan
GMS, dan is een impactanalyse via GBO/MEG noodzakelijk. Samenhang met automatisch
melden en routeren multi-meldingen.

NMS


In 2023 wordt conform projectplan invulling gegeven aan de realisatie van het NMS (focus op
aanbesteding en verificatie van de aanbiedingen). In het project NMS is sprake van structurele
inbreng vanuit de disciplines, die vanuit het projectgeld wordt vergoed.
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Decision Support Systemen (door o.a. gebruik te maken van Artificiële Intelligentie)
 In stadium van onderzoek: decision support systemen. Het benutten van artificial intelligence (AI)
in een decision support systeem draait om patronen uit het verleden, informatie uit diverse
bronnen en kennis over wie de beste hulp op de juiste plek kan bieden. Het kan de koppeling
tussen spoedvragen en spoedrespons versnellen/verrijken en leidt mogelijk naar een nog meer
afgewogen en gevalideerde respons voor het actuele veiligheidsprobleem.

5.4 Ondersteunende informatie- en expertsystemen
De voorziening Ondersteunende informatie- en expertsystemen betreft alle voorzieningen
die de koppeling tussen spoedvraag en spoedrespons verrijken en completeren. Hierin
zijn begrepen:






De koppelingen met generieke basisvoorzieningen (zoals GBA, RDW);
(Koppelingen met) discipline specifieke informatie- en kennissystemen (zoals NTS, ProQ&A, BVI,
basisvoorziening objecten, GIS, kernregistraties);
Voorzieningen voor business intelligence;
Koppelingen met open source bronnen (zoals het weerbeeld, trein- en vliegbewegingen);
Actueel Operationeel beeld (bijv. voor beeldregie).

Het beleid is er voor deze voorziening op gericht de informatiepositie van de centralist zo
goed mogelijk te verbeteren. De kernvraag is daarbij: hoe zorgen wij dat wij de informatie
voor centralisten verrijken, mono- en multidisciplinair, om te komen tot de juiste inzet? Het
versterken van de veiligheidsrespons en het beter maken van de keten is beoogd.
Onder de aandacht gebracht door middel van de vraagarticulatie 2023:
- Continuering pilot Beeldregie
- Standaardisatie van de door de VR’s aan de LMS overgedragen applicaties, waarbij prestatie-eisen en
wederzijdse relaties worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.
- Aan de hand van de pilot Livecommand in de meldkamer Amsterdam met de veiligheidsregio’s
onderzoeken:
 welke aanpassingen deze vorm van real time informatiedeling generiek, dus onafhankelijk van de
systeemleverancier, van het meldkamerbeheer vraagt, en;
 wat deze gewenste informatiedeling betekent voor het koppelvlak tussen de meldkamersystemen
in beheer bij LMS en de operationele informatiesystemen in beheer bij de veiligheidsregio’s.

Doelstellingen voor 2023 zijn:

Koppelingen met generieke basisvoorzieningen


Het beschikbaar maken van Manual master op alle meldkamerlocaties, ook de nog niet
aangesloten meldkamers.

Koppelvlakken en koppelingen


De LMS ondersteunt de pilot ‘Live command’ in de meldkamer Amsterdam. De VR’s gaan in
2023, samen met de LMS, aan de hand van deze pilot, een verkenning doen naar de benodigde
generieke aanpassingen in de techniek die moeten leiden tot verbetering van de informatieuitwisseling met de VR’s. Na afloop van de pilot volgt evaluatie en besluitvorming SMB over een
eventueel vervolg of verdere uitrol.
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(Koppelingen met) geografische voorzieningen




Verder standaardiseren van het GIS-applicatieportfolio.
Het eenduidig ontsluiten van GEO4OOV informatie VR’s naar de meldkamerfunctie VR’s (gestart
in 2022).
Aanbesteding Panorama- en obliekbeelden.

(Koppelingen met) discipline specifieke informatie- en kennissystemen




LMS ontwikkelt in 2022 samen met de veiligheidsregio’s een portaal-portaal koppeling via een
pilot in Oost-Nederland. Het doel is om alle datastromen tussen VR’s en hun meldkamerfuncties
via de portaal-portaal koppeling te laten verlopen. Mogelijk impact voor 2023, afhankelijk van de
uitkomst van deze pilot (en besluitvorming).
Onderzoek naar mogelijkheden aansluiting Kustwachtcentrum op de meldkamers brandweer
voor verbeterde informatie-uitwisseling, getrokken door de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
LMS participeert. Afhankelijk van uitkomst onderzoek en besluitvorming in 2022 kan dit impact
hebben op 2023.

Monodisciplinaire applicaties VR’s/brandweer


De discipline VR’s/Brandweer heeft de vraag gesteld om in 2023 de standaardisatie van de door
de VR’s aan de LMS overgedragen applicaties te realiseren, waarbij prestatie-eisen en
wederzijdse relaties worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De behoefte om
dit gezamenlijk gestructureerd op te pakken is geuit reeds na de overdracht beheer. In
afwachting van de in 2022 nog lopende discussie t.a.v. monodisciplinaire applicaties VR’s.
Dit vergt standaardisatie van de functionele behoefte door VR’s/BRW. De wens van de VR’s is
om samen met de LMS de standaardisatie-slag te maken.
Indien er sprake is van mogelijk effect op andere disciplines, zullen de politie, KMar en
ambulancediensten hierbij betrokken moeten worden.

Voorziening voor business intelligence


Project Management Informatie & Operationele Gegevens (MIOG).

Actueel Operationeel Beeld / visie op gebruik van beelden


Naar aanleiding van een pilot op de meldkamers Noord Holland en Amsterdam op het gebied van
gebruik van livestream bij meldingen (een toepassing om vanuit de meldkamer live mee te kijken
met de melder conform de huidige functionaliteit van applicatie “WeSeeDo”) hebben in 2021 de
disciplines VR’s/BRW en politie de vraag gesteld om deze functionaliteit landelijk uit te rollen.
Hiervoor is een impactanalyse en besluitvorming nodig n.a.v. de pilots, gefaciliteerd door LMS,
inclusief een in te brengen landelijke visie op het gebruik van beelden binnen het
meldkamerdomein, door de disciplines. Noodzakelijk om concreet te maken wat de relatie
(overeenkomst of onderscheid) met de landelijke pilot Beeldregie is.

Landelijke pilot Beeldregie


De landelijke pilot Beeldregie is gericht op het onderzoeken van de business case voor het
realiseren van een voorziening die het mogelijk maakt de meldkamers te voorzien van beelden
die het incidentpatroon kunnen verrijken. De (multi-)pilot draait op de meldkamer Rotterdam, het
directieteam Rotterdam fungeert als stuurgroep voor deze pilot, en de LMS ondersteunt de pilot.
Naar aanleiding van een evaluatie van deze pilot is besluitvorming nodig, om Beeldregie (delen
van beelden) door te kunnen ontwikkelen. Hierbij is een visie op het gebruik van beelden binnen
het meldkamerdomein, ingebracht door de disciplines, randvoorwaardelijk. Op basis van de
uitkomsten van de pilot kan besluitvorming plaatsvinden over het landelijk beschikbaar stellen
van gestandaardiseerde beeldregie-functionaliteiten aan de meldkamers. Besluitvorming
verwacht in 2022, met mogelijke impact voor 2023.
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5.5 IV- en ICT-infrastructuur
De voorziening IV- en ICT-infrastructuur betreft de voorzieningen die onderdeel uitmaken van het
fundament van het netwerk van meldkamers, daarmee randvoorwaardelijk zijn en bestaan uit de ITinfrastructuur en de basis IV/ICT-voorzieningen. Hierin zijn begrepen:





IT-infrastructuur (zoals datacenters, verbindingen);
de werkplek voor de centralist;
audiovisuele middelen, zoals video walls;
meldkamertelefonie.

Een continu werkende IV- en ICT-infrastructuur - die voor de centralist een goede basis biedt - is beoogd.
Onder de aandacht gebracht door middel van de vraagarticulatie 2023:
- Verbeteren stabiliteit ICT (incl. BIAT, gebruikerscriteria)

Doelstellingen voor 2023 zijn:

Triple A verbeterplan stabiliteit IV-/ICT-infrastructuur
Platformen en netwerken









Volgen van de masterplanning en de - nog in 2022 op te stellen - verbeteraanpak Triple A 2.0
(met mijlpalen, tijdlijn en resultaten) op basis van ervaringen uit de stabilisatiefase en de
adviezen van EY.
Uitvoering plan rondom Regionale Standaard Omgeving (RSTO) conform de gedefinieerde
technische aansluitcriteria. In 2023 staan vier RSTO-locaties op de planning.
Doorontwikkeling van het Separaat Meldkamer Portaal (SMP), met de betrokkenheid van
architecten. In Q3 2022 wordt naar verwachting een advies t.a.v. de doorontwikkeling
opgeleverd. Dit betreft het plaatsten van koppelingen op het SMP. Alleen na positieve
besluitvorming kan in 2023 verder geïnvesteerd worden in SMP, samen met de dienst ICT politie,
ten behoeve van de migratie van koppelingen. Deze upgrade van SMP zou heel 2023 beslaan,
waarna eind 2023 / begin 2024 gestart zou kunnen worden met migreren van koppelingen. Het
doel van het SMP is om de meldkameromgeving verder te segmenteren en de afhankelijkheid
met de politieomgeving te verkleinen.
Verdere segmentatie van de LMS infrastructuur. In 2022 is dit in onderzoek, ook met
betrokkenheid van architecten en de dienst ICT. Afhankelijk van besluitvorming volgt in 2023 en
verder de realisatie.
Doorontwikkeling ketenmonitoring – ontwerp en start realisatie (volgens het in Q4 2022
vastgestelde ketenmonitoring advies).
NB: BIAT en gebruikerscriteria komen aan bod bij Architectuur in het volgende hoofdstuk.

Metaplanning aansluitingen
In 2023 worden conform de metaplanning meldkamers door de LMS aangesloten om
uiteindelijk te komen tot het compleet netwerk van tien geschakelde meldkamers die
elkaars taken kunnen overnemen. Zowel de omstandigheden als de medewerking van
gebruikers zijn belangrijke randvoorwaarden hierbij.


De fysieke samenvoeging en aansluiting van de nieuwe meldkamer van Oost-Nederland (Q1
2023).
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Vanwege noodzakelijke verbouwing in de meldkamer Den Haag zorgdragen voor de inrichting
van een tijdelijke locatie met tegelijkertijd het aansluiten van de meldkamer Den Haag op de
landelijke IV- en ICT-infrastructuur. De planning is om dit gereed te hebben Q2 2023
Daarnaast worden in 2023 voorbereidingen getroffen om in 2024 de bestaande meldkamer
Amsterdam aan te sluiten op de landelijke IV- en ICT-infrastructuur.

Opleidingsmeldkamers
Op verzoek van de disciplines politie en veiligheidsregio’s/brandweer zal de LMS op een drietal plekken
in het land (Drachten, Rotterdam en Zeist) meldkamers inrichten die benut kunnen worden voor initieel en
voortgezet opleiden en voor trainen en oefenen. Deze meldkamers worden aangesloten op de landelijke
IV- en ICT-infrastructuur. Daarnaast wordt onderzocht of de opleidingsmeldkamer aan de Huis ter
Heideweg tevens geschikt te maken is om als uitwijkmeldkamer inzetbaar te zijn. Een randvoorwaarde is
de afronding van de migratie van RABS-en naar eOCS (door programma IVC in 2023).

Meldkamertelefonie




Er wordt breder gekeken naar een ketenbreed telefonie-gerelateerd communicatieplatform.
Hierbij wordt ingezet op 1 keten van meldkamercommunicatie, die via 112 (o.a. spraak, beeld omnichannel) naadloos overgaat in meldkamertelefonie/-communicatie.
Project Vervanging 112 – MK Telefonie (met aandacht voor de samenhang met NMS). Er wordt
in 2022 een marktconsultatie gedaan op het scenario; samenvoeging 112 en centraal
communicatieplatform. Gestreefd wordt naar de start van het verwervingstraject/ landelijke
aanbesteding Vervanging 112-platform / MK telefonie in Q3/Q4 2022 (gunning
communicatieplatform en start implementatietraject met twee jaar doorlooptijd).
In 2023 start project landelijke standaardisatie lokale voice-/tafellogging. Dit is een voortvloeisel
uit landelijk telefonieplatform dat geworven gaat worden, de gekoppelde voiceloggingsfaciliteiten
zullen ook geconsolideerd dienen te worden.

Audiovisuele middelen



In Q2 starten met verbeterproject beheer (aanbestedingstraject loopt in 2022 met in Q4 een
beoogd nieuw contract).
Gedurende 2023 ontwikkel- test- en acceptatieomgeving (OTA) inrichten ten behoeve van AVLMS, mits adviesnota uit Q4 2022 wordt overgenomen.
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Inrichten OTA-omgeving
In 2022 is een werkgroep gestart met het opstellen van de eisen aan een ontwikkel- test- en
acceptatieomgeving (OTA) voor de meldkamer ICT-voorzieningen. Er zijn nu onvoldoende
gestandaardiseerde test- en acceptatie-faciliteiten beschikbaar, waardoor veel van dergelijke
werkzaamheden in/tegen productieomgevingen aan georganiseerd worden. Het is de wens om, zowel ten
behoeve van innovatie, vernieuwing, als lifecyclemanagement, robuuste faciliteiten te hebben om
software en hardware in samenhang met elkaar te ontwikkelen en testen. In de verbouwingsplannen van
het LMS pand aan de Huis ter Heideweg in Zeist, is de verkenning opgenomen of hier tevens een kleine
testmeldkamer ingericht kan worden.

Werkplekken
De werkplek van de centralist omvat de meldtafel, de beeldschermen en het
geconfigureerde werkstation die erop beschikbaar zijn. Het handhaven van de continuïteit
van de werkplek van de centralist inclusief de functionaliteiten die hem of haar ter beschikking staan.





Start in 2022 en doorloop naar 2023: realisatie PoC Cloud werkplek.
Doorontwikkeling van de LMS werkplek.
Starten in 2023 met Cloud integratie.
Herijken ‘Visie op Werkplekken’ inclusief integratie met stroomvoorzieningen op locatie.

NB. Bovenstaande onder voorbehoud van de lange termijn roadmap Werkplekken die in samenwerking
met architectuur wordt uitgewerkt in 2022.

5.6 Huisvesting en facilitaire services
De voorziening Huisvesting en facilitaire services betreft de voorzieningen die onderdeel
uitmaken van het fundament van het netwerk van meldkamers en daarmee
randvoorwaardelijk zijn. Hierin zijn begrepen:




Huisvesting;
de (fysieke) Inrichting;
facilitaire services (zoals schoonmaak, beveiliging).

Het beleid voor huisvesting en facilitaire services heeft als oogmerk goede meldkamers met een goede
werkomgeving voor centralisten.

Onder de aandacht gebracht door middel van de vraagarticulatie 2023:
- Strategisch landelijk huisvestingsplan en integrale locatieplannen per meldkamer
- Continuering realisatie project E&W installaties
- Realiseren van opleidingsmeldkamers: prioriteit voor de politie. Benoemd in Beleids- en Bestedingsplan
2022 en daarmee een al eerder geuite wens van politie alsook van veiligheidsregio’s/brandweer.
Doelstellingen voor 2023 zijn:
Voor alle dienstverlening die het PDC levert, is er in 2023 één hoofd Dienstverleningsovereenkomst PDCLMS. De dienstverlening vanuit het PDC voor Huisvesting en Facilitair maakt hier onderdeel van uit en is
samengevoegd als 1 bijlage. Hierin zijn de ervaringen van 2022 verwerkt. Alle gestandaardiseerde
facilitaire dienstverlening vanuit het PDC is opgenomen in de Diensten Producten Catalogus (DPC). In
2023 ligt de nadruk op de evaluatie van 2022 en doorvoeren van verbeteringen.
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Huisvesting












Navolging geven aan het strategisch huisvestingsplan versie 1.0 en het borgen van de
component huisvesting bij de verschillende aansluitprojecten uit de metaplanning aansluitingen in
2023.
De fysieke samenvoeging en aansluiting van de nieuwe meldkamer Oost-Nederland (Q1 2023).
Vanwege noodzakelijke verbouwing in de meldkamer Den Haag zorgdragen voor de inrichting
van een tijdelijke locatie met tegelijkertijd het aansluiten van de meldkamer Den Haag op de
landelijke IV- en ICT-infrastructuur. De planning is om dit gereed te hebben Q2 2023.
Het pand aan de Huis ter Heideweg in Zeist, dat aangekocht is door het PDC ten behoeve van
meerdere partijen, wordt gereed gemaakt voor de huisvesting van LMS (gereed in 2023) en
ontwikkeld voor een invulling van het multidisciplinair gebruik. Ook de tweede aanname locatie
voor 112 (twinning) zal hier gevestigd worden (verplaatsing van de Odijkerweg naar de Huis ter
Heideweg in Zeist).
In de planvorming anticiperen op de realisatie nieuwbouw meldkamer Midden-Nederland en het
traject nieuwbouw Meldkamer Amsterdam.
Afronding realisatie van de landelijke meldkamer Douane op een eigen verdiepingsdeel in het
WPC Rotterdam.
Het borgen van de huisvestingscomponenten bij de diverse initiatieven/pilots (beeldregie,
zorgcoordinatiecentra), in afwachting van besluitvorming in de multi-governance.
Afronding van het in 2022 opgestarte traject operationaliseren beheer en onderhoud bij en door
het PDC FM op basis van het in 2021 vastgestelde Technisch Programma van Eisen Onderhoud.
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Fysieke inrichting
Het beheer op de fysieke inrichting is gericht op het blijvend in gebruik kunnen houden
van de meldkamers, rekening houdend met life cycle management en het 24/7 gebruik
van de voorziening.



Realisatie van het elektrische en werkbouwkundige installaties (E&W) project conform prioritering
en planning (in samenhang met de nieuwe aansluitplanning). Gestart in 2021, loopt door in 2023.
Op de meldkamerlocaties waar nog geen biodynamische verlichting is gerealiseerd en waar dit
vanuit de locatie is gewenst, wordt dit gerealiseerd (afronding in 2023).

Facilitaire services


Voor diverse facilitaire producten en diensten wordt (verder) vorm gegeven aan uitvoeringsbeleid,
in nauwe samenwerking met het PDC, waaronder fysieke beveiliging en een strategisch
voertuigenplan voor de LMS.
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6. Planvorming op compliance

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de planvorming voor 2023 op Continuïteit en
Risicomanagement en Architectuur.

6.1 Continuïteit en Risicomanagement
Het vitale karakter van (een belangrijk deel) van de door LMS aangeboden meldkamervoorzieningen
vereist het proactief, cyclisch en integraal bewaken, toetsen en verbeteren van de (bedrijfs-)continuïteit
en (informatie-)beveiliging. Continuïteits- en risicomanagement (C&RM) bevat tevens de aanpak en
bewaking/toetsing op het gebied van security (fysiek en virtueel), privacy en gegevensverwerking/verstrekking. De LMS is een onderdeel van de Politie en daarmee sluit C&RM, daar waar
mogelijk/relevant, aan bij die van de Politie (bijvoorbeeld CISO politie).
Onder de aandacht gebracht door middel van de vraagarticulatie 2023:
- Afspraken maken over tweede uitwijklocatie (wens geuit door MK NH). Toewerken naar bredere
mogelijkheid om als meldkamer elkaars functie over te nemen. Flexibiliteit organiseren op het gebied van
uitval en fallback. Toelichting: Nu is sprake van een vaste (buddy-)uitwijklocatie. De wens is om naar
meer locaties te kunnen uitwijken dan de huidige buddy-locatie, mocht de situatie hierom vragen
(bijvoorbeeld als de buddy-locatie minder geschikt is vanwege grote drukte of omdat deze meldkamer
ook hinder ondervindt door een verstoring).
- Doorontwikkeling C&RM. Planvorming op het gebied van afstemming en rolaanduiding m.b.t.
opschalingssituaties als gevolg van grote (cyber)dreigingen, incidenten en verstoringen.
- Afspraken rondom gegevensverwerking en gegevensdeling.

Doelstellingen voor 2023 zijn:
Voor het realiseren van alle bovengenoemde ambities op de Voorzieningen zal een forse bijdrage
gevraagd worden van C&R. Doelstelling is dat alle ambities binnen de kaders van bedrijfscontinuïteit,
beveiliging en gegevensverwerking gerealiseerd worden.
In 2022 zal er op basis van de uitgangspunten uit de kadernotitie C&RM een roadmap gemaakt worden,
die het startpunt vormt voor de volgende stappen die genomen gaan worden samen met een externe
partner (Deloitte), op het gebied van 1. business continuity management, 2. beveiliging (virtueel en fysiek)
en 3. gegevensverwerking/privacy . In 2023 zal hier verder aan gebouwd worden.
In de roadmap wordt vanuit een meerjarig perspectief beschreven welke ontwikkelstappen gezet gaan
worden om tot een proactief en (PDCA) cyclisch proces te komen op bedrijfscontinuïteit,
informatiebeveiliging en gegevensverwerking/privacy.
Daarnaast zal in 2023 de inrichting binnen de staande organisatie afgerond worden op basis van het
inrichtingsplan dat in 2022 opgesteld wordt door Deloitte voor de LMS op genoemde gebieden.
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Business Continuity Management (BCM)




In 2023 wordt binnen de LMS verder gewerkt aan de implementatie van de roadmap voor
bedrijfscontinuïteit. Zo zal er verder gewerkt worden aan het actualiseren en/of opstellen van
continuïteitsplannen op basis van dreigingsanalyses om de weerbaarheid te verhogen, worden
calamiteitenplannen verder aangescherpt voor de momenten waarop voorzieningen onverhoopt
uitvallen en herstelplannen opgesteld om weer terug te keren in de normale verloop nadat de
dienstverlening weer hersteld is. Andere onderdelen van de roadmap zijn het opstellen van OTO
(opleiden, trainen, oefenen) plannen met bijbehorende kaders en het inrichten van een
risicoregister. In overleg met de Operatie LMS en het meldkamerveld zal een prioritering
aangebracht worden op basis van ingeschatte risico’s. Ten aanzien van het inrichten van BCM
voor het meldkamerveld is door het Strategisch Meldkamer Beraad besloten om dit per discipline
in te richten. Hiermee wordt de focus op de afzonderlijke meldkamers (zoals de
Continuïteitsmonitor was ingericht) losgelaten. Het regieteam Continuïteit stuurt op de
multidisciplinaire integraliteit. Dit multidisciplinaire regieteam stuurt onder de vlag van het SMB
(regievoerder) op de inhoud van continuïteitsmanagement en alle maatregelen (collectiviteit in de
sturingslijn). In 2023 wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van het BMB om risico- en
continuïteitsmanagement cyclisch door te ontwikkelen inclusief een (bestuurlijk)normenkader en
integraal overzicht wat voor alle partijen hanteerbaar is om een gemeenschappelijk risico- &
continuïteitsmanagement vorm te geven.
De opschalings-/crisisstructuur van de LMS is opvolgend aan de organisatieontwikkeling van de
LMS in opmars naar het sleutelmoment op 1 januari 2023, vanuit de wens om de crisisstructuur
zo dicht mogelijk bij de structuur in de going concern te organiseren. Aan team Continuïteit en
Risicomanagement is gevraagd een bijdrage te leveren aan het formaliseren van de opschalingen crisisstructuur (o.a. invulling rol en wijze van afstemming met het veld). Naar verwachting start
in 2022 met doorloop naar 2023. Hierna in de praktijk beproeven en evalueren.

Beveiliging (virtueel en fysiek)
Virtuele beveiliging
 In navolging op 2022 worden vervolgstappen gezet op het gebied van (gezamenlijk)
informatiebeveiligingsbeleid (IB) voor het gebruik en beheer van de meldkamervoorzieningen - op
basis van de afgesproken reikwijdte, normenkader, beveiligingsniveau en strategisch kader (op te
stellen in 2022 door het ministerie van JenV). Wanneer het gezamenlijk IB is vastgesteld, zal dit
beleid verder worden geïmplementeerd door alle partijen in de eigen organisatie.
 In 2022 wordt de BIO als normenkader verder uitgewerkt tot multidisciplinair
informatiebeveiligingsbeleid en wordt het beheer van C2000 BIO-compliant uitgevoerd
(implementatie).
Fysieke beveiliging
 Ten behoeve van de fysieke toegang tot de multidisciplinaire meldkamers (meestal gehuisvest in
gebouwen van de Politie) wordt in 2022 een addendum op het Uitvoeringskader fysieke toegang
opgesteld, waarin voor de meldkamerlocaties de procedures voor toegang en toegangspassen
zijn uitgewerkt. Dit zal na besluitvorming geïmplementeerd worden, voorzien is dat dit doorloopt
tot in 2023.
 Een thema dat speelt is de invoering van de rijkspas binnen de Nationale Politie. LMS en PDC
zijn hierover in nauwe afstemming.

Gegevensverwerking/privacy


Er is op dit moment nog geen besluit genomen over de verantwoordelijkheid van de LMS als
beheerder van de meldkamervoorzieningen ten opzichte van de gebruikers van de
meldkamervoorzieningen op het gebied van gegevensverwerking. Het streven is om in 2022 te
komen tot heldere afspraken op het gebied van gegevensverwerking.
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Dit kan mogelijk doorlopen in 2023, waarna LMS een start kan maken met het implementeren
van de maatregelen. Besluitvorming (incl. haalbaarheid) is essentieel om te kunnen bepalen
welke activiteiten nodig zijn.

Gegevensdeling


In 2023 het Handelingskader Deling Persoonsgegevens Meldkamers herijken
(verantwoordelijkheid Disciplineoverleg).

6.2 Architectuur
De eenduidige werking van meldkamers is een fundament onder de LMS en vereist het 'onder
architectuur' (door-) ontwikkelen en beheren van meldkamervoorzieningen. Architectuur omvat de
samenhangende business-, IV-, applicatie- en technische architectuur (BIAT). De LMS is een onderdeel
van de politie en daarmee past de architectuur, daar waar mogelijk/relevant, bij die van de politie. De
LMS werkt in 2022, samen met de (hoofd-)gebruikers en (hoofd-)leveranciers aan één start-BIAT, goed
gedocumenteerd en door het meldkamerveld gedragen, die voortbouwt op al aanwezige componenten en
gemeenschappelijk te formuleren definities.

Onder de aandacht gebracht door middel van de vraagarticulatie 2023:
- Verbeteren stabiliteit ICT (incl. BIAT, gebruikerscriteria)

Doelstellingen voor 2023 zijn:
 BIAT. De start-BIAT wordt in 2022 ontwikkeld en vormt het toetsingskader. Alle gewenste
trajecten en behoeftes zullen eerst aan de start-BIAT worden getoetst of de architectuur hierbij
past. Ook vloeien er gebruikerscriteria op de IV- en ICT dienstverlening uit. In 2023 leidt dit naar
verwachting tot drie zaken. 1. De wens om in 2023 de start-BIAT uit te bouwen tot een volledige
BIAT en 2. Ontwikkeling van verbetervoorstellen op de applicatie-laag en de techniek-laag, op
basis van de gebruikerscriteria (betreft alle voorzieningen). Dit leidt in 2023 tot besluitvorming en
daarna tot uitvoering. Vooruitlopend op de benodigde besluitvorming wordt hier in 2023 rekening
mee gehouden in de planning. En als laatste 3. Biedt de start-BIAT een kader voor de
aanbestedingen die in 2023 en verder worden opgestart.
Architectuur in kader van roadmap 112:
Ontwikkelingen zoals de visie op melden, aanbestedingen van 112, NMS en telefonie, de
112app, aansluiten van Third Party Services, het rationaliseren van koppelingen; vragen om een herijking
van de architectuur van dit geheel.
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7. Overig

Tot slot enkele thema’s die niet één op één onder te brengen zijn onder de zes meldkamervoorzieningen
of een rechtstreeks effect hebben op de beleidsprioriteiten van de LMS, maar desondanks net zo relevant
en belangrijk zijn, en ook tijd, capaciteit of financiële middelen vragen. Deze thema’s worden hieronder
uitgelicht.

Onder de aandacht gebracht door middel van de vraagarticulatie 2023:
- Duidelijkheid over positionering, taken en rollen van diverse functionarissen (vb. Hoofd Meldkamer).
- Ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en beleid op/voor de meldkamers.
- Zaken die voortvloeien uit afronding nazorg overname beheer.
- Dienstverleningsovereenkomsten tussen LMS en disciplines.
- Doorontwikkelen van Innoveren en hierin samen optrekken.
- Toewerken naar een innovatieproces en –loket.
- Het neerzetten van een samenwerkingsplatform om de samenwerking (technisch) te vergemakkelijken.

Invulling rol hoofd meldkamer en ondersteuning op de meldkamer


De verwachting is dat in 2022 duidelijkheid en overeenstemming bereikt wordt op de rolinvulling
Hoofd Meldkamer en de benodigde beleids- en/of bedrijfsvoeringsondersteuning die nodig is op
de meldkamers. Afhankelijk van uitkomst en besluitvorming (en financiële consequenties); de
uitvoering loopt wellicht door in 2023.

Nazorg overname beheer: gereed op 1-1-2023




De prognose is dat in 2022 alle nazorg-issues uit de ‘as is’ overname beheer van 1-1-2020 zijn
opgelost en dat er geen open eindjes mee gaan in de periode na het sleutelmoment van 1-12023.
De prognose is dat in 2022 alle dienstverleningsovereenkomsten tussen LMS en disciplines
gerealiseerd zijn, inclusief een proces van periodieke herijking/evaluatie.

Innovatieagenda


Samen met het veld uitvoering geven aan de landelijk georiënteerde innovaties die opgenomen
zijn in de vastgestelde innovatieagenda en daarbij rekening houden met lokale behoeftes en
bijzonderheden. Innovatie komt aan bod bij alle voorzieningen. Doelstelling voor 2023: het
uitwerken van een innovatieproces en –loket. Hiermee inzicht geven aan het veld wat er mogelijk
is.

Samenwerkings- en communicatieplatform


Er is bij enkele disciplines behoefte aan een samenwerkings- en communicatieplatform; één
(vrijwillig, niet verplicht) platform waarop iedereen informatie kan vinden, delen en evt. discussie
kan voeren. De invoering van dit platform zorgt voor technische uitdagingen (o.a. hoe omgaan
met content beheer, toevoegen van meldkameraccounts). Er volgt een visie, besluitvorming en
op basis daarvan mogelijk een projectstructuur en roadmap voor uitvoering. Mogelijk doorloop in
2023 en 2024.
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Pilots Zorgcoördinatie (ZCC)


Conform afspraak met het BMB levert de LMS meldkamervoorzieningen op niet-meldkamers in
het kader van de pilots zorgcoördinatie. In 2022 vindt een evaluatie van de pilots plaats door het
ministerie van VWS. Dit leidt tot keuzes die gemaakt moeten worden in het BMB over de vraag of
er een structurele faciliterende rol voor LMS moet komen en zo ja, welke kaders en afspraken
daarvoor gaan gelden, met mogelijk effect op 2023 en verder.

Calamiteitencoördinator (caco)


De Caco is een verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio’s. In 2021 is door de VR’s een
besluit genomen over een extra rol voor de Caco op het gebied van continuïteit. Het SMB heeft
ingestemd met de beschrijving van de continuïteitsrol voor de Caco en de vergoedig van de VR’s
voor het laten uitvoeren van deze rol door de Caco's. In 2022 wordt gestart op een aantal locaties
met deze werkwijze, met de intentie dit in te richten op alle meldkamerlocaties. In 2023 vindt een
eerste evaluatie plaats.

Eén beheer




Doorontwikkeling en integratie van aansturings- en dienstverleningsprocessen, waardoor er één
landelijk uniform beheerproces en een congruent landelijk operationeel beeld van alle
dienstverlening van LMS ontstaan. Dit vormt de basis voor dienstverleningsovereenkomsten en
verrekenmodellen.
Het uitwerken van een escalatierol ICT FM, passend bij de wens tot nabijheid op de meldkamer,
zowel lokaal als landelijk (centraal) en gekoppeld aan escalatie, opschaling en
crisisondersteuning.

Vakbekwaamheid


Ten aanzien van de planvorming op het gebied van vakbekwaamheid, wordt de lijn die reeds is
ingezet in 2020-2022 gevolgd en is er geen sprake van nieuw beleid. Voor een aantal generieke
meldkameronderwerpen, zoals het gebruik van systemen en werkprocessen, is voor een
gezamenlijke aanpak gekozen en uitgewerkt in een plan van aanpak. Deze werkwijze wordt in
2023 voortgezet. LMS Vakbekwaamheid faciliteert gebruikers met opleidingsproducten en –
programma’s zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de LMS-voorzieningen. De
elektronische leeromgeving van de LMS wordt in 2023 doorontwikkeld en bestendigd.
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8. Meerjarig bestedingsplan 2023 - 2027

8.1 Algemeen
Introductie
Het Bestedingsplan 2023-2027 geeft inzage in de verwachte meerjarige financiële ontwikkeling van LMS.
Enerzijds geeft het de financiële vertaling van de beleidsvoornemens uit het Beleidsplan Meldkamers
2023, daarnaast zijn de getoonde cijfers gebaseerd op eerder vastgesteld beleid en lopende
verplichtingen als ook redelijkerwijs te verwachten kosten en (her)investeringen. Daarmee wordt beoogd
een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van de toekomstige financiële ontwikkeling van LMS.

Boekhoudsystematiek
In haar financiële planning en verantwoording heeft LMS zowel te maken met het “baten-lastenstelsel”
dat de politie hanteert, als met het “verplichtingen-kasstelsel” dat de standaard is voor het Ministerie van
JenV als onderdeel van de rijksoverheid. Dit heeft met name consequenties voor de manier waarop
investeringen worden gefinancierd, doorbelast en verantwoord. Vanuit de politielijn worden investeringen
in haar eigen administratie geactiveerd en vervolgens via de jaarlijkse exploitatiekosten aan LMS
doorbelast. De systematiek van het Ministerie gaat er echter vanuit dat investeringen worden gefinancierd
vanuit de rijksbijdragen. Omdat het moment van verkrijgen/besparen en het moment van besteden in de
regel niet volledig gelijk lopen, wordt het beschikbare saldo in LMS Rekening Courant verantwoord.

Specificatie
In de volgende paragrafen wordt de financiële beleidsvertaling en de meerjarige doorkijk inzichtelijk
gemaakt aan de hand van de financieringsbronnen, het bestedingsplan en het daaruit resulterende
verloop van de reserves in rekening-courant.

8.2 Financieringsbronnen LMS
Financieringsbeeld meldkamerdomein
De financiering van LMS vindt hoofdzakelijk plaats uit de bijzondere rijksbijdrage die vanuit het Ministerie
van Justitie en Veiligheid beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast zijn voor het verzorgen van een aantal
specifieke diensten nog aanvullende middelen beschikbaar.
Het meerjarig financieringsbeeld 2023-2027 meldkamerdomein is als volgt opgebouwd:
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Toelichting
Op grond van de “meerjarige aanschrijving Politie 2023-2027” van het Ministerie van JenV wordt voor het
meldkamerdomein 197 mln euro en specifiek voor Alerteringen 4,5 mln euro als bijzondere rijksbijdrage
beschikbaar gesteld.
In verband met contractuele afspraken over doorbelasting van kosten ontvangt LMS daarnaast jaarlijks
een bijdrage derden voor het beheer van C2000 SCL’s (Special Coverage Locations) 0,4 mln euro.
Verder is er sprake van facturatie aan derden voor overige vragen.
Dit betreft de volgende partijen:
 Bijdrage Douane Rotterdam 0,75 mln euro.
 Bijdrage 2023 voor pilots Zorg Coördinatiecentra 0,2 mln euro.
 Bijdragen van de politie voor specifieke diensten.
Daarmee komen de totaal beschikbare structurele middelen uit op 204 mln euro per jaar plus 4.5 mln
voor alerteringen.

Alerteringen
Met ingang van 2021 worden de inkomsten en bestedingen met betrekking tot alerteringen (Burgernet,
Amber Alert en NL-alert) afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.
Het meerjarig financieringsbeeld 2023-2027 alerteringen is als volgt opgebouwd.

8.3 Bestedingen meldkamerdomein 2023 – 2027
Uitgangspunten
Bij het opstellen van het bestedingsplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Jaarlijkse voorziene exploitatielasten alsmede eenmalige of periodieke
(vervangings)investeringen zijn opgenomen.
 Afhankelijk van onder welk boekhoudsysteem (zie hiervoor) worden kosten geactiveerd of ineens
ten laste van de exploitatierekening verantwoord.
 De bestedingsdoelen zijn gespecificeerd naar aard en ingedeeld volgens de vastgestelde lijn van
de voorzieningen.
 Bij de ramingen van de bestedingen zijn, in lijn met de financiële grondslagen voor de politie,
geen te verwachten indexeringen op grond van cao-afspraken en vergoedingen voor
prijsstijgingen verwerkt. Deze worden na definitieve vaststelling door het ministerie verwerkt in de
herijking van het bestedingsplan.
 Vanaf 2021 worden de Alerteringen afzonderlijk opgenomen, zowel inkomsten, bestedingen en
ontwikkeling reserve in rekening-courant.
 Het feit dat in meerjarenperspectief bestedingsposten zijn opgenomen voor grote ontwikkelingen,
staat los van de discussie over het eigenaarschap (5G/NOOVA).
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De meerjarige bestedingen laten onderstaand totaalbeeld zien.

Dit beeld laat zien dat de geraamde uitgaven de komende jaren hoger zijn geraamd dan de geraamde
inkomsten. Dit komt omdat in die jaren de grote veranderingen in de meldkamervoorzieningen zoals
hiervoor beschreven aan de orde zijn.
Financiële dekking van dit geraamde uitgavenpatroon is mogelijk door het inzetten van het, voor de
daarvoor bedoelde activiteiten, beschikbaar budgettair kader op de rekening courant.
In het vervolg van deze paragraaf zullen deze totaalposten meer in detail worden toegelicht.

Overige vragen en gebruikers
Onder deze noemer zijn de voorzieningen opgenomen die geen onderdeel uitmaken van de standaard
meldkamer, maar daarmee wel zijn verbonden. Het betreft het leveren in 2023 van
meldkamervoorzieningen voor de pilots Zorgcoördinatie centra en werkzaamheden ten behoeve van de
landelijke douane in Rotterdam. Deze voorzieningen zijn voor LMS kostendekkend opgenomen.
De ondersteuning van LMS voor de landelijke meldkamer douane is een taak van LMS geworden na
instemming van het BMB. Voor de pilots zorgcoördinatie is afgesproken dat deze in 2022 worden
geëvalueerd. Er is geen rekening gehouden in deze begroting met een permanente taak van LMS t.a.v.
de zich ontwikkelende zorgcoördinatie centra. 2023 is bedoeld voor afbouw van de pilots.
Daarnaast betreft het kostendekkende ondersteuning t.b.v. de politie en defensie. Te weten:
 De opschaling t.b.v. de IJtunnel (afgesproken in het SMB).
 Het beheer van de meldkamervoorzieningen in gebruik bij het Operationeel Centrum van de
Landelijke eenheid.
 Het beheer van randapparatuur ten behoeve van een specifieke heimelijk groep C2000
gebruikers (politie en defensie).
 Pleisterplaats t.b.v. de ondersteuning van de portefeuillehouder OC binnen het korps.
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Operationeel en lokaal beheer
Onder de post Operationeel en lokaal beheer zijn de te verwachten bestedingen opgenomen voor de
operationele beheerstaken voor de meldkamers, inclusief het MMC. De kosten betreffen voornamelijk
personele lasten van vast personeel en externe inhuur en projectleiders.

De bestedingen voor operationeel en lokaal beheer bestaan voor een aanzienlijk deel uit loonkosten. Als
vermeld bij de uitgangspunten is op deze post geen indexatie voor toekomstige loonkostenstijgingen
verwerkt. Deze indexaties worden door het ministerie van JenV gecompenseerd. Aanpassing geschiedt
bij gelegenheid van de herijking van het bestedingsplan.
Voor het beheer van het MMC is vanaf 2024 een substantieel bedrag voorzien, passend bij de verbreding
van de taken van het Meldkamer Monitoring Centre en de verhuizing naar het LMS pand aan de Huis ter
Heideweg in Zeist.

Compliance, ondersteuning en advies
Onder deze noemer zijn de bestedingen ten behoeve van de generieke ondersteuning vanuit LMS
begrepen, ten behoeve van het meldkamerveld en voor de bedrijfsvoeringstaken.

De post “LMS” bestaat uit de loon- en bijkomende kosten van de staf van het bedrijfsbureau, en de
overheadkosten van LMS voor zover deze niet aan andere posten zijn toe te rekenen.
Verder betreft dit geheel bestedingen voor:
 Vakbekwaamheid t.b.v. het meldkamerveld
 Continuïteit en risicomanagement
 Innovatie t.b.v. het meldkamerveld
 Gegevensverwerking
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Het team Verwerving; deze post is opgenomen in opdracht van het Ministerie van JenV.
De ondersteuning van de voorzitter van het SMB. Dit betreft externe inhuur op verzoek van de
voorzitter van het SMB.
De (beleid-, secretariële en communicatie) ondersteuning ten behoeve van de directieteams en
hoofden meldkamers.

8.4 Verloop rekening courant 2023 – 2027
Rekening courant meldkamerdomein
Bij de start van LMS zijn in rekening courant middelen beschikbaar gesteld voor, met name, de afronding
van de vernieuwing C2000 en de samenvoeging en realisatie van de 10 landelijke meldkamers.
Daarnaast is LMS op dit moment nog een sterk in ontwikkeling zijnde organisatie met, van jaar tot jaar,
sterk wisselende kosten en investeringspieken. Naast de vrij stabiele jaarlijkse inkomsten staan in de
periode tot 2027 nog sterk fluctuerende bestedingen. Als gevolg van de verschillende
financieringssystematieken met de daarbij behorende boekhoudsystematiek (Baten/Lasten en
verplichtingen/kasstelsel), ook als gevolg van het dubbele eigenaarschap (politie en ministerie JenV), is
de rekening courant het mechanisme om hier mee om te gaan.
De verloop van de rekening courant voor het meldkamer domein is als volgt.

De actuele ramingen van inkomsten en bestedingen resulteren in een voorziene afname van het rekening
courant saldo. Het saldo is voor de periode tot en met 2027 op basis van de huidige raming en met
inachtneming van de gestelde uitgangspunten toereikend om de voorziene activiteiten te kunnen
realiseren.

Verloop LMS Alerteringen in Rekening Courant 2023-2027
Ook voor de alterteringsfamilie is sprake van een rekening courant. Het beeld daarvan is hieronder
weergegeven.

In afwachting van beleidsontwikkeling op de alerteringsfamilie is gekozen voor een stabiel inkomsten en
bestedingspatroon met gelijkblijvende saldi.
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8.5 Aanvullende opmerkingen
Uitputting Rekening courant
In lijn met de grote wijzigingen in de voorzieningen is er in de bestedingen sprake van fluctuatie. In 2023
tot en met 2027 is de begroting hoger dan de rijksbijdragen en de facturatie aan derden. Er wordt in deze
periode nog gewerkt aan de afronding van IVC en het realiseren van het netwerk van 10 meldkamers.
Deze hogere begroting dan de jaarlijkse inkomsten is alleen mogelijk door het benutten van de nog niet
bestede gelden die op de rekening courant tijdelijk zijn geparkeerd Die rekening courant kent daardoor
logischerwijs een afname, van 88 miljoen euro naar 6 miljoen euro in 2027.

Op termijn keuzes nodig
Vanuit het gegeven dat in dit bestedingsplan nog geen rekening kon worden gehouden met wensen
vanuit de gebruikers (anders dan vóór het Beleidsplan 2023), en ook niet met innovaties vanuit
gebruikers en leveranciers, is er sprake van een kwetsbaar beeld. Een begroting die hoger is dan de
jaarlijkse inkomsten, met onbekenden en onzekerheden, betekent dat op termijn keuzes nodig zijn in de
begroting en de bestedingen.

Informatie over 2028
Uiteraard zijn er voor het jaar 2028 nog veel onzekerheden. Toch is daarover een prognose te geven,
gebaseerd op de politieke beloftes rond de vervanging van C2000. Met de kennis van nu is de inschatting
dat het jaar 2028 het eerste jaar zal zijn, dat LMS qua voorziene uitgaven binnen het (nu geldende) kader
van de bijzondere bijdrage meldkamers blijft.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat de vervanging van C2000 (5G/NOOVA) op dit moment qua inhoud
en financiering van het benodigde budget nog grote onzekerheden kent.
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