
Toelichting IOV gelden i.r.t gemeentefonds  t.b.v. advies aan colleges van B&W  
  

Het taakveld externe veiligheid richt zich op de risico’s voor mens en milieu bij het gebruik, de opslag 

en het vervoer van gevaarlijke stoffen (i.c. omgevingsveiligheid). Hierbij valt te denken aan activiteiten 
die vallen onder de wetgeving uit: 

 

- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
- Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) 

- Besluit rampen en zware ongevallen (Brzo) 

 

 

Tot en met het jaar 2020 krijgen provincies via het programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2020 
van het Rijk een financiële bijdrage die bestemd is als kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van externe 

veiligheidstaken (EV-taken). Deze financiële bijdrage heeft ook betrekking op het lokale externe 
veiligheidsbeleid, van waaruit Veiligheidsregio Fryslân en FUMO middelen ontvangen die bestemd zijn 

voor de externe veiligheidsadvisering over vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en 
ruimtelijke ordening.  

 

Gemeenten ontvangen op basis van deze gelden hun wettelijke adviezen op het gebied van EV vanuit 

de Brandweer en bijvoorbeeld de uitgewerkte verantwoordingen van het groepsrisico van de FUMO. 

 

Het jaar 2020 is het laatste jaar waarin Rijksmiddelen via voornoemde programmafinanciering 
beschikbaar worden gesteld aan decentrale overheden.  

 

Met ingang van het jaar 2021 worden de middelen voor de uitvoering van externe veiligheidstaken via 

een landelijke verdeelsleutel structureel in het gemeentefonds gestort. Het gaat vanaf 2021 om een 
bedrag voor gemeenten van in totaal € 3.825.000,-. Deze Rijksbijdrage (voor dit deelprogramma) aan 

externe veiligheid bedroeg in 2015 nog zo’n € 9.000.0001,-.   
 

Feitelijke komt het onder de streep neer op de volgende bedragen:  

 

Brandweer Fryslân:  € 51.615,-  

 

FUMO:   € 103.385,- 
  

Per gemeente komt dit neer op een verdeling van 33,3% toekenning van gelden aan Brandweer Fryslân en 

66,6% toekenning aan de FUMO. Wat dit per gemeente betekent is op te maken aan de hand van het door 

Cebeon vastgestelde bedrag per gemeente wat hieronder is weergegeven.  

  

 
1 Het totaalbedrag van de subsidies in 2015 was zelfs € 18.000.000,- 



Overzicht beschikbare gelden per gemeente in Friesland 
 

Gemeente Bedrag Gemeentefonds 

Achtkarspelen € 7.000 

Ameland € 1.000 

Dantumadiel € 2.000 

de Fryske Marren € 9.000 

Harlingen € 6.000 

Heerenveen € 16.000 

Leeuwarden € 32.000 

Noardeast-Fryslân € 8.000 

Ooststellingwerf € 5.000 

Opsterland € 6.000 

Schiermonnikoog € 0 

Smallingerland € 15.000 

Sùdwest-Fryslân € 23.000 

Terschelling € 0 

Tytsjerksteradiel € 9.000 

Vlieland € 0 

Waadhoeke € 9.000 

Weststellingwerf € 7.000 

  € 155.000 

 


