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Beste collega's,

In het Algemeen Dagblad van 5 januari (zie bijlage) is een artikel geplaatst over de
recente ontwikkelingen rondom de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie
(LMO). Hierover hebben wij veel vragen gekregen, met name over de uitspraak "daarom
gaat het huidige voorstel op de lange baan". Sommige medewerkers hebben deze
uitspraak geïnterpreteerd alsof de geplande samenvoeging van de meldkamers van Zuid-
Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond ook op de lange baan wordt geschoven.
Dit is niet het geval, de samenvoeging van onze beide meldkamers ligt op schema en
wordt volgens planning op B augustus 2017 gerealiseerd, conform de wensen van de
beide veiligheidsregio's, de RAV's en de minister.

Heroriëntatie landelijke meldkamerorganisatie
In oktober 2015 is in opdracht van het Ministerie van V&J een zogenaamde Gateway
Review uitgevoerd, dit is een onderzoek naar de vorming van de LMO, de stand van
zaken op dit moment en de voorgang van het proces.

De uitkomst van de review is kritisch maar helder: "betrokken partijen hebben het met
elkaar niet zo georganiseerd, dat de opdracht om te komen tot een LMO binnen de
huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden. Een aantal zaken moeten
beter worden georganiseerd om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen; er is
een heroriëntatie nodig". De minister heeft de Tweede Kamer op 4 januari 2016
geÏnformeerd over de uitkomst van de Gateway review en zijn zienswijze hierop.

Het vervolgtraject
Op dit moment wordt door de KLMO gewerkt aan de notitie "heroriëntatie LMO", een
voorstel hoe om te gaan met de uitkomsten van de Gateway Review. Deze week wordt
het voorstel in overleg met betrokken landelijke partijen en de LMO afgerond. Eind
januari is duidelijk waar de heroriëntatie toe zal leiden.

Wat betekent dit?
De partijen die zijn betrokken bij de samenvoeging van de meldkamers Rotterdam-
Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben afgesproken dat de nieuwe meldkamer
Rotterdam op B augustus 2017 operationeel is. Die afspraak staat nog steeds, De brief
van de ministerversterkt dit gegeven. De heroriëntatie op de LMO heeft geen invloed op
deze datum. In de brief die de minister op 4 januari 2016 naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd schrijft hij dat "de prioriteit moet liggen bij de regionale samenvoegings-
trajecten en het vormen van de landelijke ICT die noodzakelijk is om de 10 meldkamers
als één virtuele organisatie te laten samenwerken". Met andere woorden: eerst de
energie steken in het samenvoegen van de huidige 22 locaties naar 10 locaties. De

regionale stuurgroep samenvoeging meldkamers RR/ZHZ juicht deze ontwikkeling toe.
Onze regio's zijn nu zelf aan de bal om de samenvoeging vorm te geven.

Ook het einddoel uit het Transitieakkoord blijft overeind: de realisatie van één landelijke
meldkamerorganisatie op maximaal 10 locaties. De manier waarop en het tempo waarin



die ene landelijke meldkamerorganisatie wordt gevormd en hoe die LMO er uiteindelijk
uit komt te zien is wel onderdeel van de heroriëntatie.

Vragen?
Zodra er meer bekend is over de uitkomsten van de heroriëntatie zullen we jullie
hierover informeren. Heb je nog vragen, schroom niet en stel ze aan je leidinggevende

Meer informatie
Op de KLMO-site en Politie intranet zijn artikelen te vinden over dit onderwerp
https://www. k- lmo. n l/nieuws/2016/ia n ua rilherorientatie- la ndelij ke-
me ld ka mero rga n isati e. htm I

http: //intranet. politie.local/nieuws/O000/2016/ja n ua ril05/locaties- la ndelij ke-
meld kamers-houden-prioriteit. html
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