B E S L UI TE NLI J S T ( c on c e pt )
Bestuurscommissie Veiligheid
Datum
Locatie

:
:

13 februari 2019
HTW, Leeuwarden

Aanwezig:
F.J.M. Crone (voorzitter)
L.J. Gebben (pfh MkNN)
W.R. Sluiter (pfh Brandweer)
F. Veenstra (pfh GHOR)
H. Oosterman (pfh Crisisbeheersing)
O.F. Brouwer
N.I. Agricola
N.A. van de Nadort
C. Schokker-Strampel

E. van Selm
M.C.M. Waanders
B. Wassink
W. van Gent
M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid)
A. de Vries (secretaris bestuurscommissie Veiligheid)

Afwezig:
J.A. de Vries
T.J. van der Zwan
T. van Mourik
G. van Klaveren
H.H. Apotheker

W. K. Kleinhuis (algemeen directeur/commandant brandweer Fryslân)
J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)
P. van Erkelens (Wetterskip Fryslân)
E. Boonstra (Provinsje)
S. Kromdijk (OM)

1.

Opening en vaststellen agenda
15.00 uur.

2.

Presentatie Meldkamer Noord Nederland – Mw Dol, Hoofd Meldkamer Noord Nederland
Dhr Gebben (namens VRF in samenwerkingsbestuur MkNN) introduceert mw Dol, hoofd Meldkamer
Noord Nederland. Mw Dol geeft een toelichting over de Meldkamer, met een doorkijk naar het jaarplan
2019 en de ontwikkelingen. Het dossier LMO/LMS heeft geld gekost, maar was een goede stap
volgens dhr Gebben. Per 2020 gaat het beheer van alle meldkamers over naar de politie.
Dhr Oosterman wil graag weten wat het beheer betekent. Het beheer staat voor huisvesting en ICT
inclusief de medewerkers. De MkNN is ook van de veiligheidsregio’s daarom worden momenteel
convenanten opgesteld om invloed te houden.
Mw Waanders vraagt naar de ruimte voor autonomie. Mw Dol geeft aan dat het een samenspel is, de
meldkamers met elkaar vormen de architectuur. LMO werd LMS en dit is een kanteling van organisatie
naar samenwerken. Daarnaast zijn medewerkers van de MkNN direct betrokken bij de landelijke
ontwikkelingen.
Mw Waanders vraagt vervolgens of toegelicht kan worden waarom deze beweging ook alweer is
ingezet. De meldkamers ontwikkelen zich naar een informatieknooppunt, daarnaast betekent nauwere
samenwerking meer continuïteit en een gelijkwaardige dienstverlening.
Dhr Brouwer noemt de rol van het RTIC (intelligence center) en de link met operations in Driebergen.
Dhr Crone refereert aan het samengaan in Noord-Nederland in 2011 en de (deels financiële) redenen
daarvoor.
Dhr Agricola geeft aan dat mobiel bereik op sommige plekken in Fryslân niet goed is. Is er een beeld
bij de meldkamer wat betreft dit probleem in Fryslân. Een oplossing voor de verbetering van mobiel
bereik ligt volgens mw Dol elders. Er zijn inderdaad gebieden waar dit het geval is en meteen een
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pleidooi voor het inzetten van andere kanalen zoals Whatsapp!
3.

Presentatie Omgevingswet – dhr Plantinga, dhr de Groot, VRF
De omgevingswet betreft een grote stelselwijziging per 2021. Doel is het bereiken en in stand houden
van een veilige en fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Dus een belangrijke rol
voor veiligheid en gezondheid en dat raakt de VRF. De VRF werkt daarom nauw samen met de Friese
Aanpak.
Dhr Gebben geeft aan dat de gehele overheid een opgave heeft, hoe verhoudt de VRF zich tot de
gemeenten? De VRF werkt nauw samen met de Friese Aanpak, dat is een initiatief waar alle
gemeenten, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân op elkaar zijn aangesloten. Vanuit de Friese
Aanpak wordt gewerkt in 7 labs (waaronder veiligheid en gezondheid) waar elementen worden
uitgewerkt die gemeenten straks helpen bij het maken van een omgevingsplan.
In de presentatie wordt aangegeven dat er nu een brede wettelijke borging is en straks smal. Dhr
Sluiter vraagt om een toelichting. Dhr de Groot geeft aan dat je nu in de omgevingsvisie al moet
voorzien in bepaalde aspecten. Je krijgt als gemeente meer ambtelijke vrijheid. Maar je moet voor het
in gaan van een officieel traject alles hebben afgewogen.
Mw Waanders geeft aan dat je ook handreikingen kan aanbieden. Dat wordt beaamt, daarom wordt
samen met veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe gewerkt aan planregels waarin staat in welke
gevallen je de Veiligheidsregio om advies kan vragen.

4.

Presentatie resultaten project bluswatervoorziening – dhr Beuving, projectleider
Dhr Beuving deelt de voortgang van het project bluswatervoorziening waar vorig jaar opdracht voor is
gegeven. De aanleiding voor het project was incident gedreven, om inzichtelijk te maken hoe groot het
probleem daadwerkelijk is en waar je brandkranen nodig hebt. De uitdagingen in Friesland zitten in
agrarische bedrijven, industrie en natuurgebieden. Daar is een verdiepingsslag op nodig.
Het blijkt dat voor gemiddeld 2 – 3 branden per jaar extra bluswater nodig is.
In juni worden twee producten aangeboden ter besluitvorming; 1) handreiking met risico’s, 2) een
actieprogramma met maatregelen.
Dhr Wassink vraagt of zoutwater een probleem is. Dit is niet het geval voor de brandweer, maar wel
voor natuurorganisaties. Daarom zijn de natuurorganisaties ook aangesloten bij het project.
Met de komst van de omgevingswet kan je in planregels bepalen hoe je om wilt gaan met een bepaald
gebied, daar kan je de bluswatervoorziening in meenemen.
Mw Waanders merkt op dat de verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van bluswater/brandkranen
niet lijkt terug te komen. Terwijl dit een wezenlijk probleem is. Dhr Beuving geeft aan dat na afronding
van het project wel inzichtelijk is waar vlekken zitten.
Dhr van Nadort vraagt of de brandweer ook kwetsbare bedrijven bezoekt. Door het project bluswater
redt de brandweer geen vee. Daarvoor is het project stalbranden met de agrarische sector. LTO neemt
nu zelf de verantwoordelijkheid om preventieve maatregelen te nemen. Dat is effectiever. Mw van
Selm is enthousiast over het succes dat LTO en Brandweer boeken in het gezamenlijk optrekken bij
agrariërs.
Tot slot wordt nog gewezen op het belang van goed contact met Vitens. Dat wordt door dhr Beuving
onderschreven. Dhr Crone vindt het een goed onderzoek. Het maakt duidelijk dat er een klein aantal
risico’s zijn waar maatwerk voor nodig is.

5.

Besluitenlijst 14 november 2018.
n.a.v pag. 2, punt 5; tijdens het AB van 10 juli wordt een bijeenkomst georganiseerd over personen
met verward gedrag. En tijdens het AB van 7 maart wordt stil gestaan bij de bevoegdheden van de
burgemeester in de Wet Verplichtte GGZ.
 De bestuurscommissie stelt de besluitenlijst van de vergadering van 14 november 2018 vast.
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6.

Ingekomen stukken en mededelingen
-

7.

Zienswijzen Kaderbrief programma Veiligheid
Er zijn geen inhoudelijke zienswijzen op de Kaderbrief 2020-2023 binnengekomen voor het
programma veiligheid.
 De bestuurscommissie besluit het DB/AB te adviseren het programma veiligheid van der
kaderbrief 2020-2023 ongewijzigd vast te stellen.

8.

Conceptteksten jaarverslag 2018 en -begroting 2020 inclusief voorlopig resultaat
Het financiële resultaat van het programma Veiligheid wordt ter vergadering toegelicht door de dhr
Huisma – concerncontroller.
Dhr Gebben meldt dat het DB 25 februari spreekt over het gehele resultaat en dat definitieve
vaststelling van de jaarrekening met de begroting en begrotingswijziging wordt vastgesteld in het AB
van 10 juli.
Mw Waanders merkt op dat het aantal uitrukken is toegenomen en vraagt naar de resultaten van het
project STOOM. Er is wel een dalende trend van het aantal onechte en ongewenste meldingen
volgens dhr Beuving, het project loopt overigens nog. Ook dhr Agricola wijst op het aantal uitrukken
van de brandweer en vraagt om de vinger aan de pols te houden. Hier wordt de volgende vergadering
op teruggekomen.
Dhr Veenstra vraagt naar de komst van een BONN vestiging op het bedrijventerrein
Heerenveen/Joure. Dit wordt uitgezocht en aan dhr Veenstra teruggekoppeld.
 De bestuurscommissie neemt kennis van de duiding van het financiële resultaat van het
programma Veiligheid.
 De bestuurscommissie onderschrijft de concepttekst van het programma Veiligheid voor de
jaarrekening 2018 en besluit het DB/AB te adviseren deze vast te stellen.
 De bestuurscommissie onderschrijft de concepttekst van het programma Veiligheid voor de
begroting 2020 en besluit deze vast te stellen en aan te bieden aan het DB.

9.

Bouwagenda Brandweer Fryslân 2019 - 2025
Dhr Sluiter is voorzitter van de toetsingscommissie Huisvesting en geeft een toelichting op de
bouwagenda voor Brandweer Fryslân tot 2025. In opdracht van het DB heeft de toetsingscommissie een
gedegen analyse op het vastgoed uitgevoerd en conclusies en aanbevelingen gedaan. De bouwagenda
draagt bij aan de centrale doelstelling van de Veiligheidsregio en de bouwagenda geeft een heldere
prioritering en spreiding van renovatie en nieuwbouw tot 2025 inclusief de lasten.
Mw Waanders vraagt of het rijtje kazernes in de oplegnotitie de agenda is. Dit wordt bevestigd. Mw
Waanders geeft aan dat bij vervanging van de kazernes Damwoude en Dokkum gekeken zou worden
naar herplaatsing en samenvoeging. Daarnaast wordt door mw Waanders aandacht gevraagd voor
duurzaamheid / energieneutraal. Dat is een uitgangspunt in de blauwdruk voor de nieuwbouw van
kazernes in Friesland.
Dhr Crone benadrukt het belang van besparen en het keer op keer beoordelen van de noodzaak van
verbetering. Dhr Sluiter geeft aan dat soberheid het uitgangspunt is, zoals ook is afgesproken in het
Dekkingsplan 2.0.
Dhr Brouwer vindt het lokaal aanbesteden een belangrijk uitgangspunt.
Dhr Crone bedankt de commissie.
 De bestuurscommissie stemt in met de bouwagenda voor het vastgoed van Brandweer Fryslân
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tot 2025 en besluit deze ter vaststelling aan te bieden aan het DB.
10.

Aanpak evaluatie GRIP 4 overboord geslagen containers MSC Zoë
Elk GRIP incident in Friesland wordt geëvalueerd. Dhr Crone ligt toe dat vanwege het bijzondere
karakter van de GRIP 4 overboord geslagen containers is gekozen voor een externe evaluatie.
Dhr Nadort ondersteunt dit voorstel van harte op basis van eigen ervaringen in Groningen.
Er worden diverse evaluaties uitgevoerd, mw Schokker vraagt of data (gegevens) worden gedeeld of
alleen de evaluaties. Het heeft de voorkeur om data beschikbaar te stellen. Er wordt aangegeven dat
gegevens beschikbaar worden gesteld waar dat kan.
Mw van Gent vindt de onafhankelijkheid van het onderzoek erg belangrijk. Dhr Crone is één van de 25
leden van het Algemeen Bestuur van het IFV. Mw van Gent vraagt of het vanwege kwetsbaarheid
mogelijk is om voor een andere partij te kiezen. Dhr Wassink ondersteunt deze kanttekening en de
dynamiek die dit met zich mee kan brengen. Dhr Crone geeft aan dat het lectoraat Crisisbeheersing
van het IFV een onafhankelijk onderzoeksinstituut is. In de opdrachtformulering wordt de
kwetsbaarheid meegenomen.
Dhr Argicola vraagt wat de verwachtte kosten zijn. De veiligheidsregio begroot de kosten van de
evaluatie op €30.000 - €35.000.
Mw van Gent wijst er op dat het lerend vermogen is besproken in het Regionaal Beleidsteam. Het zou
wenselijk zijn als er voor een incidenttype als dit ook een mogelijkheid is om direct de juiste opschaling
te organiseren. De Waddengemeenten hebben dit ook geduid in een brief de zij gezamenlijk hebben
verzonden naar Den Haag.
 De bestuurscommissie stemt in met de uitvoering van de evaluatie GRIP 4, de scope van de
evaluatie en deze evaluatie extern uit te laten voeren door het Lectoraat Crisisbeheersing van
het IFV.

11.

Rondvraag en sluiting
Mw de Graaf geeft de stand van zaken over de voortgang borging Friese aanpak personen met
verward gedrag. Er is gestart met een verkenning naar de structurele borging (bestuurlijk,
organisatorisch en financieel), vanaf 2020 bij GGD Fryslân als onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân.
In het aanjaagteam is een memo besproken en akkoord bevonden met een voorstel over de
inhoudelijke en financiële borging akkoord bevonden.
Tijdens het AB van 10 juli wordt een inhoudelijke themasessie zorg en veiligheid georganiseerd waarin
de borging wordt geagendeerd. In het najaar volgt het definitieve voorstel richting de
bestuurscommissie gezondheid.
Sluiting 16.50 uur

Vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid van 20 juni 2019.
Voorzitter

Secretaris

F.J.M. Crone

W.K. Kleinhuis
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