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1. Aanleiding 
Brandweer Fryslân heeft het concept Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat, opgesteld. In dit dekkingsplan 
is vastgelegd welke opkomsttijden in de regio van de brandweer verwacht worden. Daarnaast biedt 
het dekkingsplan inzicht in de positionering van kazernes, taken en materieel en de organisatie in 
relatie tot de risico’s. Op 13 juli 2017 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het concept Dekkingsplan 
2.0 vastgesteld. Aan de Friese gemeenten en de aanliggende veiligheidsregio’s is gevraagd 
zienswijze te geven op het concept Dekkingsplan 2.0 en op de financiën die samenhangen met het 
dekkingsplan en de reeds bekende financiële risico’s. 
 

2. Totstandkoming Dekkingsplan 2.0 
Het bestuur van de veiligheidsregio heeft opdracht gegeven voor het ontwikkelen van het 
Dekkingsplan 2.0. De randvoorwaarden hierbij zijn:  

▪ beoordeel een brandweerpost op de toegevoegde waarde in de totale brandweerzorg; 
▪ betrek de uitkomsten van RemBrand (risicogericht inrichten); 
▪ houd rekening met de markante objecten en de objecten die niet binnen 18 minuten 

bereikt kunnen worden, deze mogen in aantal en/of opkomsttijd niet significant toenemen; 
▪ erken dat een organisatie gebouwd op vrijwilligers alleen paraat kan zijn door redundantie 

toe te passen, en 
▪ optimaliseer de brandweerzorg binnen de huidige budgettaire kaders. 

 
De randvoorwaarden zijn vertaald naar het uitgangspuntendocument (UPD) dat als basis dient voor 
het Dekkingsplan 2.0. De Bestuurscommissie Veiligheid heeft op 26 januari 2017 het UPD 
vastgesteld. De uitgangspunten over prestaties, paraatheid, taken, eenheden, opkomsttijden en 
bezetting zijn in samenwerking met de klankbordgroepen opgesteld. In de klankbordgroepen 
participeren tachtig brandweermensen, zowel vrijwilligers als beroeps, alle leidinggevenden van de 
brandweer en de ondernemingsraad (OR) Veiligheidsregio Fryslân. Door deze betrokkenen en het 
bestuur is de waardering uitgesproken over het gecreëerde draagvlak, de open communicatie en de 
consistentie in en de uitlegbaarheid van het concept Dekkingsplan 2.0. 
 

3. Zienswijzen 
Er zijn 21 gemeenten die geen inhoudelijke zienswijzen hebben ingediend. De gemeenten 
Dongeradeel, Heerenveen en Smallingerland hebben een inhoudelijke zienswijze ingediend. Op de 
financiën, die samenhangen met het concept Dekkingsplan 2.0, zijn door zeven gemeenten 
zienswijzen ingediend. De aanliggende veiligheidsregio’s hebben geen zienswijzen ingediend. In de 
bijlage is de zienswijze per gemeente en veiligheidsregio weergegeven. 
 

3.1 Zienswijzen gekoppeld aan onderdelen concept Dekkingsplan 2.0 
De ingediende zienswijzen worden in onderstaand overzicht gekoppeld aan de onderdelen uit het 
concept Dekkingsplan 2.0.  
 

Uitkomsten concept Dekkingsplan 2.0 Zienswijzen 

Het Dekkingsplan 2.0 zorgt voor een veilige 
effectieve en efficiënte repressieve  
brandweerorganisatie, afgestemd op de risico’s 
in Fryslân 

1. Garantie dat de kwaliteit van de veiligheidszorg 
minimaal op het hetzelfde niveau blijft. 
(gemeente Heerenveen) 

Iedere post heeft 1 tankautospuit (TS), geen 
enkele post heeft een 2e TS en er zijn 8 
reservevoertuigen.  

2. 2e TS in dienst houden en alleen uitmelden als 
deze als reservevoertuig ingezet moet worden 
(gemeente Heerenveen). 
2e TS behouden voor post Drachten. 
(gemeente Smallingerland) 

 
3. Het omzetten van de 2e  TS naar 

reservevoertuig uit te stellen tot 2019, deze 
periode te gebruiken om te monitoren en de 
effecten van deze wijziging inzichtelijk te 
krijgen (gemeente Dongeradeel). 
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Implementatie van ‘slimmer alarmeren’ en 
‘uitruk op maat’ is voorzien in het vierde kwartaal 
2019. 
 

4. Indien mogelijk eerder in deze implementatie te 
voorzien (gemeente Dongeradeel). 

Inzet op Brandveilig Leven in risicogebied 1 
Drachten en Heerenveen (ziekenhuizen Nij 
Smellinghe en Tjongerschans).  

5. De toezegging om op korte termijn een 
concreet plan van aanpak te ontvangen voor 
het ziekenhuis dat het niveau van 
brandveiligheid positief beïnvloedt. (gemeente 
Heerenveen). 
 

 
Financiën 

Voorgesteld wordt de efficiencywinst uit het 
Dekkingsplan 2.0 te salderen met het financieel 
risico en het opvangen van het tekort op de 
kapitaallasten vanaf 2021 in te laten groeien.  
 
 

6. Financiële uitwerking van het plan dient 
voorzien te worden van een meer uitgebreide 
onderbouwing / analyse, in het bijzonder op het 
onderdeel kapitaallasten. (gemeenten 
Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, 
Heerenveen, Kollumerland c.a., 
Ooststellingwerf). 

 
Verzoek om voor einde van het jaar met een 
nadere inhoudelijke analyse te komen van de 
problematiek die ten grondslag ligt aan de 
voorgestelde uitzetting van de totale 
kapitaallasten en daarbij ook 
oplossingsrichtingen met minder vergaande 
budgettaire consequenties te betrekken. 
(gemeente Leeuwarden) 
 

 

3.2 Reactie op zienswijzen  
In deze paragraaf worden de zienswijzen in de context van het concept Dekkingsplan 2.0 geplaatst en 
van reactie voorzien.  
 
Zienswijze 1: garantie dat kwaliteit van veiligheidszorg minimaal op hetzelfde niveau blijft 
Het Dekkingsplan 2.0 zorgt voor een veilige, effectieve en efficiënte repressieve 
brandweerorganisatie, afgestemd op de risico’s in Fryslân. Deze organisatie is gebaseerd op vrije 
instroom door vrijwilligers en alle brandweerposten zijn van toegevoegde waarde. 
 
Samen met de klankbordgroepen is het uitgangspuntendocument (UPD) opgesteld dat als basis dient 
voor de bouw van het concept Dekkingsplan 2.0. In het UPD zijn uitgangspunten vastgesteld over 
prestaties en paraatheid. Voor paraatheid zijn onder meer afspraken vastgelegd over de bezetting van 
een post, de spreiding van specialistische taken en de inzet om paraatheid te optimaliseren. Bij 
prestaties zijn opkomsttijden voor de verschillende taken en voertuigen vastgelegd.  
 
In het Dekkingsplan 2.0 zijn op basis van deze uitgangspunten de huidige en nieuwe prestaties 
weergegeven. Op alle taken (behalve de meetploeg) is de prestatie verbeterd of gelijk gebleven. 
 
Reactie: zienswijze overnemen. 
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Zienswijze 2: 2e TS standaard ingemeld houden en opnemen in kazernevolgordetabel (KVT) 
Uit zienswijze 1 blijkt dat het standaard inmelden van de 2e TS niet nodig is om het kwaliteitsniveau 
van veiligheidszorg op hetzelfde niveau te houden. 
Dekkingsplan 2.0 toont aan dat alle posten van toegevoegde waarde zijn. Twee TS-en per post zijn 
niet noodzakelijk omdat de TS van de buurpost binnen de norm ter plaatse kan zijn als 2e TS. 
Hiermee wordt de brandweerzorg effectiever en efficiënter, vormen alle brandweerposten samen een 
netwerk én zijn we samen 24/7 paraat! 
 
De spreiding van specialistische taken is gebaseerd op het feit dat alle posten in stand blijven. Daarbij 
is rekening gehouden met posten die de 2e TS voor risicogebied 1 zijn. Het behouden van een 2e TS 
in Drachten en Heerenveen, zoals in de zienswijze wordt voorgesteld, raakt het fundament van het 
concept Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat! Het heeft direct negatieve invloed op de toegevoegde 
waarde van buurposten én op de spreiding van de specialismen. Het standaard inmelden van de 2e 
TS creëert een domino-effect in heel Fryslân, omdat het standaard inmelden van de 2e TS dan 
namelijk geldt voor alle huidige 2e TS-en. Er is namelijk géén onderscheid tussen de 2e TS van 
Drachten en Heerenveen en een 2e TS in andere gemeenten.  
 
Het behoud van de 2e TS doet ook afbreuk aan het draagvlak van het plan bij de repressieve 
medewerkers, de betrokkenheid en inzet van de klankbordgroepen én instemming en draagvlak bij het 
merendeel van de gemeenteraden. Het wel aanpassen van het Dekkingsplan 2.0 op deze zienswijze 
betekent dat het Dekkingsplan 2.0 opnieuw gebouwd moet worden en voor zienswijzen aangeboden 
moet worden aan de gemeenteraden. 
 
Reactie: zienswijze niet overnemen. 
 
Zienswijze 3: omzetten van 2e TS naar reservevoertuig uitstellen tot 2019 
De gemeenteraad van Dongeradeel maakt zich zorgen over de paraatheid van de omliggende 
blusgroepen van post Dokkum. Er wordt aanbevolen om de huidige situatie nog eens nader onder de 
loep te nemen en extra te monitoren.  
 
Paraatheid is voortdurend onderwerp van gesprek tussen clusterhoofd, ploegleider en ploegleden.  
De paraatheid wordt gemonitord en er worden maatregelen getroffen indien de paraatheid 
onvoldoende dreigt te worden. De paraatheid wordt verder versterkt en beter geborgd door (reeds 
genomen) additionele maatregelen: we investeren in beschikbaarheidssystemen, vrijwilligers rukken in 
de plaats waar ze werken mee uit, we zetten indien nodig beroepsmedewerkers in en we zetten in op 
slimmer alarmeren.  
 
Bij uitstel van het omzetten van 2e TS naar reservevoertuig, blijft de huidige situatie van kracht en is 
de 2e TS uit Dokkum niet gegarandeerd. Het Dekkingsplan 2.0 garandeert de opschaling van de 2e TS 
uit het netwerk van brandweerposten. Voor de plaatsen waar de 2e TS van een post weggaat, is 
specifiek gekeken hoe het staat met de paraatheid van de aangrenzende posten. Die is nu als goed te 
kwalificeren. Voor de binnenstad van Dokkum komt De 2e TS vanuit post Damwoude.  
 
Een ander belangrijk punt is dat het uitstellen niet bijdraagt aan de onderlinge relatie en het 
vertrouwen in elkaar. De samenwerking tussen posten wordt niet gestimuleerd terwijl deze 
noodzakelijk is voor een veilige en effectieve inzet. Juist de onderlinge relatie, vertrouwen en 
samenwerking tussen buurposten is van belang in het netwerk van brandweerposten. 
 
Reactie: zienswijze niet overnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

 
 
Zienswijze 4: eerder voorzien in implementatie van ‘slimmer alarmeren’ en ‘uitruk op maat’  
De projecten ‘slimmer alarmeren’ en ‘uitruk op maat’ starten meteen aan het begin van de 
implementatieperiode in het eerste kwartaal van 2018. Het structureel inbedden van ‘slimmer alarmen’ 
vraagt aanpassing van het meldkamersysteem. Hieraan wordt momenteel landelijk gewerkt en het is 
nog niet duidelijk wanneer deze gereed is. Vandaar dat volledige implementatie geprognotiseerd is in 
het vierde kwartaal van 2019. Echter, er zijn mogelijkheden om wel pilots te draaien met slimmer 
alarmeren door middel van systemen die nog niet gekoppeld zijn aan de meldkamer. In 2018 gaan we 
hier invulling aangeven.  
 
Reactie: zienswijze overnemen. 
 
Zienswijze 5: op korte termijn plan van aanpak ziekenhuis Tjongerschans aanbieden 
Het aanbieden van een plan van aanpak is voorzien in het eerste kwartaal van 2018. 
Het plan van aanpak is gericht op extra preventieve en preparatieve inspanningen om het niveau van 
brandveiligheid voor het ziekenhuis positief te beïnvloeden. Er komt een plan van aanpak voor de 
ziekenhuizen Nij Smellinghe en Tjongerschans. 
 
Reactie: zienswijze overnemen. 
 
Zienswijze 6: financiële uitwerking voorzien van meer uitgebreide onderbouwing 
Brandweer Fryslân kent een aantal financiële risico’s, die bekend zijn bij de gemeenten.  
Deze risico’s zijn de afgelopen jaren opgenomen in onder meer de kaderbrieven en onderwerp van 
gesprek geweest in het bestuur. Het betreft tekorten op: 
 
Vakbekwaam worden    € 800.000 
Vrijwilligersvergoeding    € 250.000 
Kapitaalslasten   € 1.300.000 
Totaal   € 2.350.000 
 
Hoewel het structurele en door het bestuur onderkende risico’s zijn, is besloten deze pas definitief te 
verwerken in de begroting zodra het Dekkingsplan 2.0 inzicht geeft in wat daadwerkelijk nodig is voor 
de beredeneerde en toekomstbestendige brandweerzorg in Fryslân. Onderstaande is daarvan de 
uitwerking en geeft een doorkijk tot en met 2026. In de Kaderbrief 2019, de opmaat naar de begroting 
2019-2022, zullen de financiële consequenties van het dekkingsplan die zich voordoen in deze periode, 
worden voorgelegd.  
Vanzelfsprekend legt het bestuur zich niet vast tot en met 2026. Ieder jaar vindt de integrale afweging 
plaats bij de behandeling van de kaderbrief. 

          
  Begrotingsjaar 

 Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

DP 2.0 

besparing materieel  -250   -250   -250   -250   -250   -250   -250   -250  

uniformering consignatie  -100   -100   -100   -100   -100   -100   -100   -100  

Subtotaal   -350   -350   -350   -350   -350   -350   -350   -350  

Exploitatie 

vakbekwaam worden  800   800   800   800   800   800   800   800  

vrijwilligersvergoeding  250   250   250   250   250   250   250   250  

Subtotaal   1.050   1.050   1.050   1.050   1.050   1.050   1.050   1.050  

Investeringen opvang kapitaalslasten  -     -     440   880   1.320   1.760   2.200   -    
 Totaal t.o.v. 2018  700   700   1.140   1.580   2.020   2.460   2.900   2.900  

 
Het tot dusver bekende risico van € 2.350.000 groeit uiteindelijk naar € 2.900.000 in 2025. Per saldo 
een stijging van € 550.000 ten opzichte van de reeds bekende risico’s.  
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Structurele efficiencywinst 
De effectuering van het Dekkingsplan 2.0 levert een structurele efficiencywinst van € 350.000 per jaar 
op, te weten: 

• € 250.000 besparing op de kapitaalslasten materieel; en 

• € 100.000 besparing door het afschaffen van structurele consignatie.  
Door een betere spreiding van specialismen, het daarbij behorende materieel en het anders inzetten 
van de reservevoertuigen wordt een structurele besparing gerealiseerd op de kapitaalslasten 
materieel van € 250.000 per jaar. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat structurele consignatie van 
vrijwilligers niet meer noodzakelijk is, deze wordt dan ook afgebouwd. Dit levert een structurele 
besparing op van € 100.000 per jaar. Voor zowel de besparing op materieel als op consignatie geldt 
dat deze zich voordoen bij volledige effectuering van het Dekkingsplan 2.0 vanaf 2019.  
 
Tekort op vakbekwaam worden en vrijwilligersvergoeding 
In de Bestuurscommissie Veiligheid van 17 maart 2016 is het toenemende verloop onder de 
vrijwilligers aan de orde geweest. Het hogere verloop (o.a. door vergrijzing) zorgt ervoor dat we vaker 
nieuwe vrijwilligers moeten werven, die op opleiding moeten. Concreet gaan er dus meer opleidingen 
afgenomen worden dan verwacht en daarmee ontstaat er een oplopend tekort tot € 800.000 per jaar 
op het budget vakbekwaam worden. Ook het betrekken van de vrijwilligers bij de regionale 
brandweerorganisatie, waarvan het bestuur het belang heeft benadrukt, zorgt voor een toename van 
de vrijwilligersvergoeding van € 250.000. Deze lijn is herbevestigd in Operatie Stofkam door het 
Algemeen Bestuur d.d. 16 november 2016. Het tekort op het budget vakbekwaam worden en de 
vrijwilligersvergoeding blijft dan ook respectievelijk € 800.000 en € 250.000. Met het vaststellen van 
het Dekkingsplan 2.0 wordt dit tekort structureel in de begroting opgevoerd.  
  
Tekort op kapitaallasten 
Door het bouwproces van het Dekkingsplan 2.0 is er meer inzicht ontstaan in ons materieel en de 
vastgoedportefeuille en daarmee ook in het daadwerkelijke tekort op de kapitaallasten. Bij het 
overnemen van het vastgoed en materieel bij de regionalisering is in 2014 al gesignaleerd dat de in de 
begroting opgenomen kapitaallasten niet waren geïndexeerd. Ook werd duidelijk dat niet al het 
materieel in de boeken stond in de gemeentelijke situatie en daarmee ook niet op die wijze is 
overgegaan naar de veiligheidsregio. Op basis van de toenmalige gegevens is medio 2014 een grove 
schatting gemaakt van het tekort op de kapitaallasten. Deze is toen hoofdzakelijk op basis van het 
vastgoed en het grotere materieel geschat op € 1,3 miljoen. Het bestuur heeft ervoor gekozen het 
daadwerkelijke tekort vast te stellen bij de behandeling van het Dekkingsplan 2.0. 
 
In het bouwproces van het Dekkingsplan 2.0 zijn o.a. postprofielen en kengetallen voor materieel en 
huisvesting opgesteld. De postprofielen maken inzichtelijk welk materieel aanwezig is in de regio, 
welke als input heeft gediend om te bepalen welk materieel benodigd is in Dekkingsplan 2.0. De 
kengetallen zijn input voor de bepaling van de daaruit voortvloeiende kapitaalslasten. Deze twee 
samen resulteren enerzijds in een efficiencywinst op de kapitaalslasten van € 250.000 en anderzijds in 
een uitzetting van € 900.000. Deze uitzetting van de kapitaalslasten is als volgt te verklaren: 

1. al het vastgoed en materieel is nu in beeld, geïndexeerd en opgenomen in het 
meerjareninvesteringsplan, voorheen misten bijvoorbeeld: 

a. de oppervlaktereddingteams; en 
b. het benodigde extra materieel voor de posten op de Waddeneilanden (o.a. compacte 

blusvoertuigen voor (bos)brandbestrijding).  
2. al het vastgoed en materieel is op dezelfde en op basis van marktconforme 

vervangingswaarden opgenomen; en 
3. alle tankautospuiten worden hetzelfde uitgevoerd en voorzien van de vereiste technische 

voorzieningen (waaronder voertuigautomatisering). 
 
Aan de gevraagde verdere uitwerking van de financiën en meer in het bijzonder de kapitaallasten 
zullen wij gehoor geven middels de kaderbrief die eind dit jaar wordt opgesteld. Daarin zal in de 
meerjareninvesteringsplanning concreet worden aangegeven om welke investeringen het gaat en hoe 
die in de begroting een plek krijgen. Uiteraard zal het proces om de begroting vast te stellen op de 
voorgeschreven wijze worden uitgevoerd zodat het Algemeen Bestuur een afgewogen integrale 
beoordeling van de begroting kan maken. 
 
Reactie: zienswijze overnemen. 



 

 

 
 
Bijlage: Ingediende zienswijzen per gemeente en veiligheidsregio 
 

Gemeente Zienswijzen concept Dekkingsplan 2.0 

Achtkarspelen Besluit om geen zienswijzen in te dienen. 

Ameland Besluit om geen zienswijzen in te dienen. 

Het Bildt Besluit om geen zienswijzen in te dienen.  

Dantumadiel 
Financiële uitwerking van het plan dient voorzien te worden van een meer 
uitgebreide onderbouwing / analyse, in het bijzonder op het onderdeel 
kapitaallasten. 

Dongeradeel 

De aanbeveling om de voorgestelde wijzigingen om de 2e TS van een aantal 
posten uit de kazernevolgordetabel te halen en in te zetten als 
reservevoertuig vooreerst uit te stellen van Q1 2018 naar (op zijn vroegst) 
2019; 
  
de aanbeveling om deze periode te gebruiken om de huidige uitruksituaties in 
de risico 1-gebieden nader onder de loep te nemen, extra te monitoren en 
hiermee duidelijkheid te verkrijgen over de (gewenste) uitruktijden en de 
impact van de voorgestelde wijzigingen in deze gebieden;  
 
de aanbeveling om de voorgestelde projecten die betrekking hebben op het 
verbeteren van de uitrukmogelijkheden (o.a. slimmer alarmeren en uitruk op 
maat) binnen het implementatieplan, voor zover mogelijk, eerder op te 
pakken; 
  
de reactie dat de financiële uitwerking van het plan voorzien dient te worden 
van een meer uitgebreide onderbouwing / analyse, in het bijzonder op het 
onderdeel kapitaallasten.  

Ferwerderadiel 
Financiële uitwerking van het plan dient voorzien te worden van een meer 
uitgebreide onderbouwing / analyse, in het bijzonder op het onderdeel 
kapitaallasten. 

Franekeradeel Besluit om geen zienswijzen in te dienen. 

Harlingen Besluit om geen zienswijzen in te dienen. 

Heerenveen 

Net als in de huidige situatie wordt het ziekenhuis de Tjongerschans niet door 
de eerste basiseenheid binnen de norm bereikt. Het is de bedoeling via extra 
preparatieve en preventieve inspanningen het niveau van brandveiligheid in 
dit gebied positief te beïnvloeden. Graag ontvangen wij de toezegging dat 
hier op korte termijn een uitwerking van komt in een concreet plan van 
aanpak.   
 
Wij vinden dat de inwoners van Heerenveen recht hebben op de snelst 
beschikbare brandweer. Wij dringen er dan ook op aan dat de 2e 
tankautospuit standaard ingemeld blijft en wordt opgenomen in de kazerne 
volgordetabel. De 2e tankautospuit wordt in dit geval pas uitgemeld als deze 
niet voor Heerenveen beschikbaar is. 
 
Ambtelijke vertegenwoordigers van de brandweer hebben aan de 
burgemeester de garantie gegeven dat de kwaliteit van de veiligheidszorg in 
Heerenveen minimaal op hetzelfde niveau blijft. Graag zien we dat deze 
garantie ook door het bestuur van de veiligheidsregio wordt bevestigd.  
 



 

 

 
 

Heerenveen 

Daarnaast willen wij dat er de komende tijd goede monitoring plaatsvindt van 
het gebruik van de 2e tankautospuit en de wijze waarop voorkomende 
incidenten worden bestreden. Een evaluatie hiervan zie we graag terug in 
onze raad. 
 
U heeft in de afgelopen periode een aantal risico’s benoemd zoals de 
kapitaallasten, vrijwilligersvergoeding en vakbekwaamheid. U heeft 
aangegeven dat de onderbouwing van de financiële risico’s worden 
meegenomen in het dekkingsplan 2.0. De onderbouwing van met name de 
stijging van de kapitaallasten van 1.3 miljoen naar 2.2 miljoen missen wij en 
zien wij graag alsnog opgenomen in het dekkingsplan. 

Kollumerland c.a. 
Financiële uitwerking van het plan dient voorzien te worden van een meer 
uitgebreide onderbouwing / analyse, in het bijzonder op het onderdeel 
kapitaallasten.  

Leeuwarden 

Verzoek om voor einde van het jaar met een nadere inhoudelijke analyse te 
komen van de problematiek die ten grondslag ligt aan de voorgestelde 
uitzetting van de totale kapitaallasten en daarbij ook oplossingsrichtingen met 
minder vergaande budgettaire consequenties te betrekken. 

Leeuwarderadeel Besluit om geen zienswijzen in te dienen. 

Littenseradiel Besluit om geen zienswijzen in te dienen. 

Menameradiel Besluit om geen zienswijzen in te dienen.  

Ooststellingwerf 

Verzoek om meer uitleg over de onderliggende overwegingen die hebben 
geleid tot de voorgestelde budgetwijziging. Op basis van deze toelichting kan 
onvoldoende een inhoudelijke beoordeling worden geven. Verzoek om op 
korte termijn, uiterlijk voor de behandeling van de kaderbrief, met een nadere 
toelichting te komen. 

Opsterland Besluit om geen zienswijzen in te dienen.  

Schiermonnikoog Besluit om geen zienswijzen in te dienen. 

De Fryske Marren Besluit om geen zienswijzen in te dienen. 

Smallingerland 

Wij staan op het standpunt dat het verdwijnen van de tweede tankautospuit 
uit Drachten geen goede zaak is. Wij zijn van mening dat de veiligheid door 
deze maatregel mogelijk onder druk komt te staan omdat de inzet van de 
omliggende korpsen de afwezigheid van deze tankautospuit niet altijd zal 
kunnen ondervangen omdat deze bijvoorbeeld op een moment dat dit nodig 
is al elders ingezet kan zijn. Drachten is een gebied met veel industrie met de 
daarbij behorende risico's. Bovendien zijn er binnen de gemeentegrenzen 
een ziekenhuis en een aantal grote zorginstellingen aanwezig. In dat licht 
vinden wij dat de voorgestelde maatregel onaanvaardbare risico's met zich 
mee brengt.  

Súdwest-Fryslân Besluit om geen zienswijzen in te dienen. 

Terschelling Besluit om geen zienswijzen in te dienen. 

Tytsjerksteradiel Besluit om geen zienswijzen in te dienen. 

Vlieland Besluit om geen zienswijzen in te dienen. 

Weststellingwerf Besluit om geen zienswijzen in te dienen. 
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Groningen Besluit om geen zienswijze in te dienen. 

Drenthe Besluit om geen zienswijze in te dienen. 

IJsselland Geen zienswijze ontvangen  

Flevoland Geen zienswijze ontvangen  

Noord-Holland Noord Geen zienswijze ontvangen  

 


