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Bijlagen 1. Concept Opdracht project Bluswatervoorziening Fryslân versie 1.0 

Vergaderdatum 22 mei 2018 MT B; 28 mei 2018 DT; 4 juni 2018 Agendacommissie V; 20 
juni 2018 Bestuurscommissie Veiligheid 

Agendapunt 10 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

Alle afdelingen Brandweer (geo en funct); Communicatie; diverse externe 
partijen (werkconferentie) 

OR/GO  OR instemming   OR advies      xOR informatie      
 GO 

 

Conceptbesluit 

1. In te stemmen met het verstrekken van de opdracht voor het project Bluswatervoorziening in Fryslân  
2. In te stemmen met de uitwerking van de opdracht door Brandweer Fryslân conform de geschetste 

aanpak en structuur  

 
Inleiding 

In de afgelopen jaren hebben diverse (grote) branden in Fryslân hebben aanleiding gegeven tot vragen 
over de bluswatervoorziening. De aard van die vragen varieert en gaat onder meer over de 
beschikbaarheid/bereikbaarheid van bluswater in algemene zin, de feitelijke hoeveelheid water die 
beschikbaar was, de tijd die nodig is om aanvullende watervoorziening op te bouwen en in te zetten tot 
aan vragen over de wijze van brandbestrijding. De vragen komen vanuit verschillende kanten: 
gemeenten, publiek, bedrijven, pers en de brandweer zelf.  
 
Over het algemeen is op dit soort vragen een adequaat antwoord te geven, echter dit vraagt de nodige 
verdieping en afweging. Bluswater is daarmee niet per definitie een probleem in Fryslân, er is wel 
behoefte aan een duidelijk eenduidig beeld. Daarbij speelt mee dat bij het realiseren van 
bluswatervoorziening van verschillende bronnen gebruik gemaakt kan worden en dat – mede hierdoor – 
veel verschillende partijen (intern en extern) betrokken zijn dan wel zich betrokken voelen. Daarmee is 
sprake van een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid.  
 
Om tot een eenduidig beeld te komen is onderbouwing verdere beredenering van de voorzieningen op 
het gebied van bluswater nodig, gericht op:  

• inzicht in de wijze waarop de voorzieningen nu geregeld zijn,  
• inzicht in de wijze waarop en met welk doel bluswater repressief ingezet wordt c.q. wat nodig is,  
• inzicht in de voorzieningen die nodig zijn  
• afspraken over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen partijen en samenwerking ,  
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• Inzicht in restrisico’s en de mogelijkheden tot het beperken van risico’s, waarbij specifieke 
aandacht nodig is voor vergroting van het risicobewustzijn in de samenleving. 

 
Vanwege de maatschappelijke impact van situaties waarin bluswater een rol speelt en gezien het groot 
aantal  betrokken partijen heeft de Bestuurscommissie Veiligheid in de vergadering van februari jl.  de 
wens uitgesproken dat er een heldere handreiking komt voor bluswater in Fryslân waarin het gezamenlijk 
doel is beschreven. Het huidige budgettaire kader is daarbij het vertrekpunt. Brandweer Fryslân is 
gevraagd om een concrete opdrachtbeschrijving voor te leggen aan de bestuurscommissie Veiligheid in 
juni 2018  
 
Op basis van de eerste verkenning in de Bestuurscommissie Veiligheid heeft een interne projectgroep 
onderzocht welke facetten een rol spelen, hoe het speelveld er uit ziet en wat een slagvaardige aanpak 
kan zijn. Vanwege de betrokkenheid van veel externe partijen hebben informerende en verkennende 
gesprekken plaatsgevonden en is op 14 mei jl. een werkconferentie georganiseerd. Tijdens de 
werkconferentie, met 40 aanwezigen van 15 verschillende partijen,  is zowel plenair als in groepen 
gesproken over wat verstaan kan worden onder adequate bluswatervoorziening, hoe  invulling is te geven 
aan de gedeelde zorg en verantwoordelijkheid en hoe een slagvaardige aanpak (project en uitvoering) is 
te ontwikkelen. De grote betrokkenheid van partijen was opvallend. In de opdrachtbeschrijving zijn de 
belangrijkste uitkomsten van de werkconferentie meegenomen: 

• Er is de wens om bij te dragen aan dit veiligheidsaspect in Fryslân 
• Denk breder dan alleen de wettelijke verplichtingen 
• Met samenwerking is winst te behalen, partijen kunnen elkaar versterken 
• Ga uit van maatschappelijke aanvaardbare kosten en zoek de maatschappelijk best passende 

oplossingen  
• Zet in op het vergroten van risicobewustzijn in de samenleving; niet alles is met bluswater op te 

lossen, geef aandacht aan voor voorkomen en beperken 
• Kies voor een slagvaardige aanpak die snel tot resultaten leidt.  

 
Opdracht 
Bovenstaande vertaalt zich naar de volgende opdracht:  
Ontwikkel een helder kader voor het bepalen, realiseren en borgen van adequate bluswatervoorziening 
binnen het verzorgingsgebied van Brandweer Fryslân, betrek hierbij de interne en externe stakeholders 
en ga daarbij uit van de maatschappelijk best passende oplossing(en).  
 
De opdracht is verder uitgewerkt in het document ‘Opdracht project Bluswatervoorziening Fryslân’.  Zodra 
deze opdracht is vastgesteld start het project Bluswatervoorziening Fryslân. 
  
 

 
Beoogd effect 

Vergroten van de veiligheid binnen Fryslân door met een breed scala van partijen te zorgen voor 
adequate bluswatervoorziening en het vergroten van risicobewustzijn. Daarmee levert het project een 
bijdrage aan de doelstellingen minder brand, minder slachtoffers en minder schade.  

 
Argumenten 

1.1. Het opstellen van de opdracht geeft uitvoering aan de wens van de Bestuurscommissie Veiligheid  
1.2. Er is behoefte aan een duidelijk beleidskader voor een onderbouwde en beredeneerde 

bluswatervoorziening in Fryslân 
1.3. Interne en externe partijen willen met dit project de veiligheid in Fryslân verder verbeteren  
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2.1. De geschetste aanpak en structuur sluit aan bij de ideeën die naar voren zijn gekomen in de 
werkconferentie 

2.2. Met de opdracht wordt aangesloten bij landelijke ontwikkelingen 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1. Het project kent veel dimensies en raakvlakken, dit vraagt een goede scopebepaling en 
afstemming 

2. Samenwerking met veel partijen is complex en vraagt goede aansturing 
3. De te ontwikkelen handreiking kan effecten hebben op de bestaande repressieve werkwijzen, dit 

vraagt betrokkenheid van en draagvlak bij repressieve medewerkers 
 

 
Financiële consequenties 

Aan het project zijn beperkte kosten verbonden. Dit gaat om kosten in verband met communicatie, het 
betrekken van vrijwilligers en externe inhuur. Voorlopige schatting van de kosten bedraagt € 70.000,-; 
deze worden gedekt binnen de reguliere begroting.  

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Het vaststellen van de opdracht door de bestuurscommissie Veiligheid is het startsein voor het project. 
Planning, aanpak en werkwijze van het project zijn beschreven in de opdracht  

 
Communicatie 

In de 02 komt een artikel over de werkconferentie. Daarnaast communicatie via de gebruikelijke kanalen 
binnen VRF. Een communicatieplan wordt onderdeel van het project.  
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