
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
           
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Status: definitief 
8 oktober 2020 

Veiligheidsregio Fryslân / Brandweer Fryslân 
 

 

 
 

 2 

Aanleiding 
De bestuurscommissie Veiligheid heeft in haar vergadering van 11 juni 2020 de ontwerprapportage 
Incidentrisicoprofiel Fryslân vastgesteld en besloten de consultatieronde te laten plaatsvinden in de 
maanden juni tot oktober. Hierop is de gestelde deadline tot het indienen van zienswijzen gesteld op 
21 september.  
 
De ontwerprapportage incidentrisicoprofiel en bijbehorende gemeentebeelden zijn op 23 juni 2020 ter 
consultatie aan de gemeenteraden voorgelegd. 
 
Zienswijzen 
Alle gemeenteraden van Fryslân hebben het stuk in hun raadsvergaderingen behandeld, tot nu toe 
heeft één gemeente daarop een inhoudelijke zienswijze ingediend.  
 
Beantwoording zienswijzen ontwerprapportage incidentrisicoprofiel 
 

Gemeente 
Zienswijzen 
ontwerprapportage 
incidentrisicoprofiel 

Antwoord 

Achtkarspelen 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Ameland 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Dantumadiel 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Fryske Marren 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Harlingen 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Heerenveen 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

-  

Leeuwarden 

De raad heeft 
kennisgenomen van de 
conclusies en aanbevelingen 
van het incidentrisicoprofiel 
en wil de Veiligheidsregio 
Fryslân een zienswijze 
meegeven. De raad vraagt 
om een nadere aanscherping 
bij de aanbevelingen op het 
thema automatische 
meldingen en de kernen met 
een hoger risico. Het verzoek 
aan de VRF is om het project 
te continueren om nodeloze 
automatische meldingen 
terug te dringen. En 
daarnaast het verzoek om 
binnen het project brandveilig 
leven, het 
brandpreventieprogramma, 
specifiek aandacht te hebben 
voor hoger geclassificeerde 
risicogebieden, zoals de 
oude binnenstad van 
Leeuwarden. 
 

Het terugdringen van 
nodeloze meldingen zal ook 
de komende periode een 
belangrijk aspect zijn in het 
werk van de brandweer. 
Zowel brandweer, als 
bevoegd gezag als de 
instellingen die het betreft 
zijn gebaad bij een zo laag 
mogelijk aantal nodeloze 
meldingen door 
brandmeldinstallaties. 
 
Het Project Brandveilig 
Leven (BVL red.) wordt 
uitgevoerd aan de hand van 
meerjaren programma’s. In 
deze programma’s is een 
breed scala aan projecten en 
doelgroepen betrokken. 
Dichte binnensteden hebben 
hierin ook een speciale focus 
binnen de projecten en 
werkzaamheden van de 
brandweer. Wanneer het 
huidige BVL programma is 
afgelopen zal opnieuw 
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worden gekeken in welke 
vorm dichte binnensteden 
eventueel extra aandacht 
kunnen krijgen.  

Noardeast-Fryslân 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Ooststellingwerf 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

-  

Opsterland 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Schiermonnikoog 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Smallingerland 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Súdwest-Fryslân 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Terschelling 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Tytsjerksteradiel 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Vlieland 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Waadhoeke 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

Weststellingwerf 
Geen opmerkingen of 
zienswijzen op ontwerp 

- 

 
 

 

 


