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

:
:

2 oktober 2019
HTW, Leeuwarden

Aanwezig:
S. van Hearsma Buma (voorzitter)
W.R. Sluiter (pfh Brandweer)
N.I. Agricola
F. Veenstra
H.H. Apotheker
J. Rijpstra
B.Wassink
C. Schokker - Strampel

M.C.M. Waanders
N.A. van de Nadort
G. Veldhuis (Politie Noord-Nederland)
D.P. de Vries (Provinsje Fryslân)
W. K. Kleinhuis (algemeen directeur/commandant brandweer Fryslân)
M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid)
J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)
A. de Vries (secretaris bestuurscommissie Veiligheid)

Afwezig:
H. Oosterman (pfh Crisisbeheersing + GHOR)
L.J. Gebben (pfh MkNN)
O. Brouwer
G. van Klaveren
T.J. van der Zwan
E. van Selm
W. van Gent

J. A. de Vries
P. van Erkelens (Wetterskip Fryslân)
S. Kromdijk (OM)

1.

Opening en vaststellen agenda
15.20 uur

2.

Besluitenlijst 20 juni 2019
 De bestuurscommissie stelt de besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2019 vast.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
• Operatie doorlichting begroting
Operatie Doorlichting Begroting is in de laatste fase beland. De precieze resultaten stelt de
auditcommissie 9 oktober vast. De voorlopige conclusie is dat de operatie eveneens aantoont
dat de begroting van Veiligheidsregio Fryslân sober en schraal is, in lijn met eerdere noties
van Berenschot en de bestuursrapportages. De definitieve resultaten worden in de volgende
bestuurscommissie gepresenteerd, en daarna opgenomen in de kaderbrief.
• Oefening extreem geweld d.d. 17 oktober
Op 17 oktober organiseert de VRF een grootschalige multidisciplinaire oefening in het kader
van extreem geweld (terrorismegevolgbestrijding) op het Defensieterrein Marnewaard. Er
wordt realistisch geoefend met diverse eenheden van de hulpdiensten, CoPI, ROT, SGBO
Politie en GBT in het gemeentehuis Noardeast Fryslân te Dokkum. Het doel van de oefening
is het opdoen van kennis over procedures. Daarnaast draagt de oefening eraan bij dat
betrokken partijen elkaar leren kennen.
• Onderzoek 112 storing
De VRF is per brief geïnformeerd door de Inspectie J&V naar de crisiscommunicatie rondom
de uitval van het 112 noodnummer van 24 juni jl. Na de 112 storing worden meerdere
landelijke evaluaties uitgevoerd.
• Evaluatiecommissie WVR ingesteld
De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie Wet
veiligheidsregio’s. De heer Erwin Muller is benoemd als voorzitter van de commissie.
De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wvr en
onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en daarbij ook te bezien of de huidige
wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke
ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing. De evaluatiecommissie brengt
uiterlijk eind 2020 haar onderzoeksrapport uit.
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4.

RIN en maatregelenmatrix Alde Feanen en Fochteloërveen
In de vorige bestuurscommissie is een toelichting gegeven op deze methodiek. De
bestuurscommissie wordt geïnformeerd als er een nieuwe RIN en maatregelenmatrix
beschikbaar is. Alde Feanen en Fochteloërveen is beschikbaar gesteld aan de betreffende
gemeenten.
Stand van zaken Wnra en dossier vrijwilligers
Vrijwilligheid is een actueel thema. Enerzijds vanwege een veranderende samenleving
waardoor vrijwilligheid steeds meer onder druk komt te staan. En daarnaast is de
inwerkingtreding van de Wnra van invloed op de brandweervrijwilliger. Bij de voorbereidingen
voor aanpassingsvoorstellen voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is
aan het licht gekomen dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers op dit moment strijdig is
met Europese wet- en regelgeving. Er is een denktank in het leven geroepen die op 9
december met oplossingsrichtingen en eventuele consequenties komt.
Naast de opdracht aan de denktank heeft het Veiligheidsberaad op 14 juni 2019 besloten om
een bestuurlijke commissie in te stellen. De opdracht voor de bestuurlijke commissie betreft
een fundamentele discussie over de brandweerzorg en de beroepsbrandweerorganisatie van
de toekomst.
Dhr Agricola geeft aan dat het de gemoederen bezighoudt. En maakt zich zorgen over een
eventuele kostenstijging voor de gemeenten. De voorzitter geeft aan dat hier aandacht voor is
in het Veiligheidsberaad.
Mevr Waanders is van mening dat er voor vrijwilligheid een duurzame oplossing gezocht moet
worden.
Periodiek beeld Inspectie J&V onderdeel kwaliteitszorg
Dit periodiek beeld - onderdeel kwaliteitszorg - maakt onderdeel uit van het onderzoek van de
Inspectie rampenbestrijding en crisisbeheersing in het land (voorheen de ‘Staat van de
Rampenbestrijding’). Deze rapportage wordt later verwacht. De VRF scoort goed en onze
evaluatiemethodiek kan een voorbeeld zijn voor andere regio’s.

Tweede bestuursrapportage 2019 onderdeel veiligheid
Het programma veiligheid ligt ter bespreking voor.
Dhr Nadort geeft aan dat het negatieve resultaat voor Brandweer en Crisisbeheersing goed wordt
uitgelicht. De paragraaf organisatie wordt echter gemist. Deze paragraaf ligt voor bij het DB.
Dhr Feenstra vraagt of het correct is dat er op de GGD geen tekort zit. Mevr de Graaf bevestigt dit.
Bij de Brandweer is schade ontstaan op een externe locatie. Mevr Waanders wil graag weten of dit
vaker voor komt. Dhr Kleinhuis maakt zich geen zorgen, het is een incident en komt gelukkig zelden
voor. Het valt Dhr Agricola op dat het budget van de verzekering met een ton wordt overschreven. Dhr
Kleinhuis geeft aan dat dit een landelijk probleem is en dat het landelijk netwerk directeuren
Bedrijfsvoering onderzoek gaat doen naar de ongevallenverzekering.
 De bestuurscommissie besluit het onderdeel veiligheid (programma’s Brandweer en
Crisisbeheersing) van de bestuursrapportage vast te stellen.
 En het dagelijks bestuur / algemeen bestuur te adviseren het programma veiligheid, op te
nemen in de tweede bestuursrapportage van 2019.

5.

Evaluatie GRIP 4 containercalamiteit
De bestuurscommissie heeft op 13 februari 2019 het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut
Fysieke Veiligheid de opdracht gegeven om namens de drie betrokken veiligheidsregio’s Fryslân,
Groningen en Noord-Holland Noord de GRIP 4 voor de overboord geslagen containers van MSC Zoë
te evalueren. Op 20 juni jl. zijn publiek en pers geïnformeerd over de evaluatierapportage. Deze
bestuurscommissie is de eerstvolgende gelegenheid waarbij het bestuur de rapportage officieel in
ontvangst kan nemen.
Dhr Wassink benadrukt dat het proces voor de totstandkoming van de rapportage niet naar
tevredenheid is verlopen, maar staat achter de aanbevelingen in de rapportage.
 De bestuurscommissie stelt vast dat is voldaan aan de opdracht om de GRIP 4 voor de
overboord geslagen containers te evalueren;

2

En verleent de opdrachtnemer, het Lectoraat Crisisbeheersing van het IFV, decharge
van de opdracht;
 De bestuurscommissie besluit de voortgang van de acties op de aanbevelingen te borgen in
het reguliere proces voor planning en control.
o

6.

Presentatie Omgevingslab Veiligheid – bouwsteen veiligheid
Dhr de Groot (beleidsadviseur afdeling Risicobeheersing Brandweer Fryslân) geeft een presentatie
over de bouwsteen veiligheid die tot stand komt in het lab veiligheid.
In het lab veiligheid wordt uitgewerkt welke mogelijke opgaven ons straks tegemoet komen op het
gebied van fysieke en sociale veiligheid. In dit lab werken onder andere de VRF, gemeenten, de
FUMO, maar ook partners zoals politie, Rijkswaterstaat en het Wetterskip Fryslân samen.
Mevr Waanders vreest dat iedere gemeente een eigen aanpak en visie ontwikkelt. Hoe krijg je
uniformiteit? Dhr Kleinhuis geeft aan dat daar ook een taak ligt voor de gemeenten. De Friese Aanpak
(waar Provincie, gemeenten en Wetterskip Fryslân in verenigd zijn) moet juist helpen bij het maken
van keuzes. De Friese Aanpak Omgevingslab wil graag een doorstart maken om de samenwerking te
stimuleren.
Er wordt geconstateerd dat de Friese Aanpak enigszins uit het zicht is verloren. De voorzitter neemt dit
signaal mee naar het bestuurlijk overleg op 22 november.

7.

Presentatie aanpak mesthulpverlening
Dhr van der Veen (Clusterhoofd Planvorming Brandweer Fryslân) geeft een presentatie over de aanpak
mesthulpverlening in Fryslân. Een dier in een put lijkt een onschuldige melding, maar kan een groot
risico met zich meebrengen. Er zijn circa 20 – 30 incidenten per jaar in de gehele regio. Nadat alle
incidenten in kaart zijn gebracht is gekeken naar een optimale dekking voor de hulpverlening. De
korpsen van Sint Annaparochie, Sint Nicolaasga, Kollum en Nieuwehorne hebben een taak gekregen in
het kader van mesthulpverlening. Voor de Waddeneilanden is gekozen voor maatwerk. Per 1 januari
2020 is deze werkwijze volledige operationeel.
Net als bij het project stalbranden wordt samengewerkt met LTO. Daarnaast zijn er ook boeren
betrokken die zelf vrijwilliger zijn bij de brandweer en daarom spreken uit ervaring.

8.

Rondvraag en sluiting
Dhr Apotheker vraagt naar het proces voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Dhr Kleinhuis
schetst het proces. De volgende bestuurscommissie komt dit punt formeel aan de orde.
Sluiting 16.25 uur

Vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid van 14 november 2019.
Voorzitter

Secretaris

S. van Hearsma Buma

W.K. Kleinhuis
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