Besluitenlijst
Bestuurscommissie veiligheid
Datum
Locatie

:
:

11 juni 2020
Raadszaal, gemeente Heerenveen

Aanwezig:
S. van Haersma Buma (voorzitter VRF)
W.R. Sluiter (lid agendacommissie)
L.J. Gebben (lid agendacommissie)
J. Rijpstra (lid agendacommissie)
J. Hermans-Vloedbeld
J.G. Kramer
N.A. van de Nadort
H. Oosterman
C. Schokker- Strampel (digitaal via Teams)
W. K. Kleinhuis (algemeen directeur/commandant brandweer Fryslân)
J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)

E. van Selm
L.P. Stoel
F. Veenstra
M.C.M. Waanders
J. de Schepper (Politie Noord-Nederland)
P.H.S. van Rest (Openbaar Ministerie)
L.M.B.C. Kroon (Wetterskip Fryslân) (digitaal via Teams)
D.P. de Vries (Provincie Fryslân)
A. de Vries (secretaris)

Afwezig:
O. Brouwer
N.I. Agricola
T.J. van der Zwan
W. van Gent

J.A. de Vries (lid agendacommissie)
M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid)

1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent 16.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Besluitenlijst 13 februari 2020
 De bestuurscommissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
Naar aanleiding van de besluitenlijst:
Mw Waanders vraagt aandacht (voor wanneer dat weer kan) voor de Wet zorg en dwang. Dhr
Kleinhuis stelt voor om het onderwerp mee te nemen in de themasessie zorg en veiligheid voor het
bestuur op 1 juli a.s.
Dhr Schepper geeft aan dat het vroegpensioen van de politie inmiddels is geregeld.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
a) Voortgang gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing
De activiteiten worden weer opgestart nadat deze stil zijn komen te liggen door de coronacrisis.
Dhr Oosterman is blij dat de activiteiten weer worden opgestart en vraagt of ook de communicatie
over de risico’s voor natuurbranden weer geïntensiveerd kunnen worden. De risico’s door de
aanhoudende droogte nemen toe.
De start van de bijeenkomst op Vlieland is uitgesteld en mw Schokker wil graag weten wanneer
deze opnieuw wordt gepland. Dhr Kleinhuis geeft aan dat er nog geen zicht is op de planning,
maar zal vragen hierover af te stemmen met de gemeente Vlieland.
b) Landelijke ontwikkelingen Veiligheidsberaad
Uitstel denktank vrijwilligheid: de denktank is uitgesteld en staat in september opnieuw op de
agenda bij het veiligheidsberaad. Hierdoor is er ook uitstel voor het maken van de impactanalyse
van het voorgestelde kader in de Friese situatie.
Uitstel arbeidsvoorwaardenvorming in relatie tot WNRA: uitgesteld tot na de zomer. Voor het AB
van 1 juli a.s wordt dit punt geagendeerd.
Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s: de evaluatie verloopt conform de planning. De coronacrisis levert
waardevolle inzichten op. De commissie bekijkt steeds opnieuw of de oorspronkelijke
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opleverplanning (eind dit jaar) haalbaar blijkt.
c) Twee nieuwe afdelingshoofden Brandweer Fryslân
Dhr Kleinhuis meldt dat er twee nieuwe collega’s zijn gevonden voor afdelingshoofd Brandweer in
Zuidoost en Zuidwest. Margreet Zoer is afdelingshoofd van de afdeling Zuidoost en gestart op 1
juni. Tot die tijd werkt Mw Zoer bij Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland. Henk Middeljans
wordt met ingang van 8 juni afdelingshoofd van de afdeling Zuidwest. Hij was werkzaam bij
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als programmaregisseur Risicobeheersing en
Crisisbeheersing.
d) Ingekomen stukken: ministerie J en V over de rechtspositie brandweervrijwilligers en Europa
De commissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.
4.

Zienswijzen op veiligheid jaarstukken en begroting
De VRF heeft kennisgenomen van de ingediende zienswijzen en daarmee het beroep dat gemeenten
op de VRF doen. Het zijn terechte noties.
De gemeenteraad van Opsterland heeft een zienswijze ingediend en mw van Selm geeft aan dat deze
niet bij de stukken zit. Dhr Kleinhuis geeft aan dat het stuk per abuis niet is bijgevoegd, maar dat de
zienswijze wel in beeld is. Dit wordt hersteld voor het AB van 1 juli a.s.
Dhr Kramer wil weten in welke mate gemeenten een personele bijdrage aan de crisisorganisatie voor
de coronacrisis hebben geleverd. Dhr Kleinhuis geeft aan dat alle gemeenten een bijdrage leveren. De
exacte bijdrage qua uren per gemeente kan niet inzichtelijk worden gemaakt. Dhr Gebben oppert om
de raden wel mee te nemen in wat deze GRIP 4 opschaling kost.
Dhr Sluiter herkent de vraag, maar de situatie vraagt erom dat alle gemeenten in meer of mindere
mate capaciteit leveren. Het geeft ook comfort. Ook mw van Selm herkent de discussie en vindt dat je
het met elkaar moet dragen. Dhr Kleinhuis geeft aan dat er een overzicht is van wie werkzaam is in de
crisisorganisatie. Landelijk wordt gewerkt aan een model voor het declareren van de kosten. In juli
komt dit onderwerp terug op de agenda van het AB.


5.

De bestuurscommissie besluit het dagelijks bestuur te adviseren om de jaarrekening 2019,
eerste begrotingswijziging 2020 en begroting 2021, wat betreft het programma Veiligheid,
ongewijzigd voor te leggen aan het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân

Eerste bestuursrapportage 2020 – onderdeel veiligheid
Dhr Gebben (portefeuillehouder) geeft aan dat de VRF goed op koers ligt. De bestuursrapportage
spreekt inhoudelijk voor zich.
Mw Waanders vraagt nav de onderwerpen 100% digitale dienstverlening en IM-beleidsplan wat er
gebeurt op dit vlak. Dhr Oostinga geeft aan dat digitalisering een belangrijk onderwerp is. De
aanbestedingsprocedure is inmiddels doorlopen. Het is nu afwachten op de definitieve besluitvorming
door het AB op 1 juli. Bij een positief besluit kan direct worden gestart met de activiteiten, waaronder
werving en selectie van functionarissen.
 De bestuurscommissie besluit het dagelijks bestuur te adviseren de inhoudelijke
verantwoording van het programma Brandweer en het programma Crisisbeheersing conform
bijgevoegd concept op te nemen in de eerste bestuursrapportage van 2020.

6.

Temporiseren van bouwagenda brandweerkazernes
In februari 2019 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid een bouwagenda vastgesteld voor een
zevental brandweerkazernes. Nu staat de VRF voor onomkeerbare keuzes zoals het aankopen van
grond of het verstrekken van opdrachten aan aannemers.
Ondertussen speelt de fundamentele discussie in Nederland over de rechtspositie van de
brandweervrijwilliger. De uitkomst hiervan kan een wijziging betekenen in ons brandweersysteem met
vrijwilligheid en kan ook effect hebben op de huisvesting. Het is daarom op dit moment verstandig om
onomkeerbare keuzes in de bouwagenda te voorkomen.
In juni zou het Veiligheidsberaad met onderzoeksresultaten komen. Door de Corona crisis zal dit
langer op zich laten wachten.
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Dhr Kramer benadrukt dat temporiseren wel iets anders is dan stopzetten. Namens de gemeente
Dantumadiel (kazerne Damwoude) benoemt dhr Kramer de gemengde gevoelens bij het temporiseren.
Dhr Sluiter (portefeuillehouder) geeft aan dat dit wellicht voor meerdere nieuw te bouwen kazernes
geldt. Het betekent echter niet dat de plannen voor nieuwe huisvesting worden stopgezet.
 De Bestuurscommissie stemt in met de temporisering van de bouwagenda
brandweerkazernes.
7.

Ontwerp Regionaal Incident Risicoprofiel Brandweer
Met het Regionaal Incident Risicoprofiel Brandweer wordt inzicht verschaft in dagelijkse
brandweerincidenten. Dit is een aanvulling op het Regionaal Risicoprofiel. Een risicoprofiel is input
voor het beleid. Na de bestuurscommissie wordt het rapport aan alle Friese gemeenten worden
verzonden voor zienswijze. Elke gemeente ontvangt hierbij een korte samenvatting van de (brand)
risico’s binnen haar grondgebied. Daarnaast ontvangt elke gemeente het complete rapport als bijlage.
Dhr Stoel meldt dat een paar delen moeilijk leesbaar zijn in de digitale variant.
Dhr Veenstra meldt dat de genoemde rotonde Rijksweg Joure juist is weggehaald.
Er worden een aantal vragen gesteld over de gehanteerde methodiek, het omzetten van de resultaten
naar beleid en het effect daarvan. Dhr Kleinhuis geeft aan dat Nederland tot één van de veiligste
landen ter wereld behoort. Preventief kan er niet veel meer gewonnen worden. Daarom wordt nu ook
gebruik gemaakt van trends, resultaten uit het verleden en data. Het nu voorliggende risicoprofiel
voorziet in een update van de gegevens van het vorige profiel en heeft een aantal nieuwe thema’s
zoals Technische Hulpverlening (THV) en Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) verder
uitgewerkt.
 De Bestuurscommissie besluit de ontwerprapportage ‘incidentrisicoprofiel Fryslân’ ter
consultatie aan te bieden aan de gemeenten in de maanden juni – oktober 2020.

8.

Ontwerp generiek rampbestrijdingsplan BRZO in Fryslân
De VRF is verplicht om rampbestrijdingsplannen voor BRZO inrichtingen te maken. In het voorliggende
plan zijn de drie rampbestrijdingsplannen (Motip Dupli te Wolvega, Renewi te Drachten en BASF te
Heerenveen) geclusterd tot één generiek rampbestrijdingsplan. Na de bestuurscommissie wordt het
concept ontwerp generiek rampbestrijdingsplan ter inzage gelegd. Gedurende de termijn waarin het
ontwerp-rampbestrijdingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden daarover een zienswijze naar
voren brengen. Het definitieve generieke rampbestrijdingsplan Brzo inrichtingen Fryslân wordt in het
Algemeen Bestuur van 16 december 2020 vastgesteld.
 De bestuurscommissie besluit het concept ontwerp generiek rampbestrijdingsplan Brzoinrichtingen Fryslân ter inzage te leggen voor belanghebbenden in de periode juni – augustus
2020.

9.

Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid van 30 september 2020.
Voorzitter

Secretaris

S. van Haersma Buma

W.K. Kleinhuis

3

