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Conceptbesluit 

1. De handreiking aan Gemeenten voor “generieke maatregelen bluswatervoorzieningen” vast te stellen  

 

 

Inleiding 

De bestuurscommissie Veiligheid heeft in juni 2018 opdracht gegeven een kader te ontwikkelen voor het 

bepalen, realiseren en borgen van adequate bluswatervoorziening binnen het verzorgingsgebied van 

Brandweer Fryslân. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse gemeenten, 

natuurbeheerders, LTO, Vitens, Wetterskip Fryslân en Brandweer Fryslân, heeft zich over dit vraagstuk 

gebogen en heeft het rapport Fjoer en Wetter opgeleverd. In de bestuurscommissie van juni 2019 is het 

rapport vastgesteld. 

 

In het rapport zijn drie sporen uitgewerkt om de bluswatervoorziening te optimaliseren en restrisico’s terug 

te dringen. Inmiddels zijn we twee jaar verder en is het tijd de bestuurscommissie mee te nemen in de 

voortgang van deze drie sporen. Als onderdeel van het eerste spoor leggen we met genoegen de 

“handreiking generieke maatregelen” ter vaststelling aan u voor. 

 

Spoor 1. Generieke maatregelen 

Het eerste spoor uit het actieprogramma is de generieke aanpak. Hierbij ligt de focus op goede borging van 

bestaande bluswatervoorzieningen, een effectieve samenwerking tussen actoren en het borgen van goede 

bluswatervoorziening in de toekomst. Een werkgroep heeft hiervoor een handreiking generieke 

maatregelen opgesteld. De handreiking spitst zich enerzijds toe op het beheer en onderhoud van de huidige 

bluswatervoorzieningen en gaat anderzijds over RO-processen en -vergunningen ten aanzien van 

bluswatervoorziening. Het zijn maatregelen met een generiek karakter, die gelden voor het hele 

verzorgingsgebied. Deze maatregelen zijn een advies aan de gemeenten die de uiteindelijk 

verantwoordelijk dragen voor bluswater. De maatregelen zijn toekomstbestendig want ze sluiten aan op de 

aankomende omgevingswet.  

 

Spoor 2. Categoriegerichte maatregelen 

In dit tweede spoor is de afgelopen periode gewerkt aan het inzichtelijk brengen van alle 

bluswatervoorzieningen in Fryslân. De bluswatervoorzieningen zijn verwerkt in een geo-kaart en aan deze 

kaart worden later dit jaar de normen voor benodigd bluswater toegevoegd. Tezamen ontstaat dan een 

kaart met zogeheten “witte vlekken” waarmee de hiaten in beschikbaar bluswater inzichtelijk worden 
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gemaakt. Deze informatie is het vertrekpunt om met grondeigenaren in gesprek te gaan over het knelpunt 

aan beschikbaar bluswater. Er kunnen dan preventieve maatregelen worden getroffen; fysieke maatregelen 

of via voorlichting.  

 

In het rapport Fjoer en Wetter uit 2019 is destijds gerekend met de Friese normen voor bluswater, maar 

sinds begin vorig jaar is vanuit Brandweer Nederland een rapport opgeleverd met landelijke normen. Omdat 

deze niet wezenlijk van elkaar verschillen kiest Brandweer Fryslân ervoor om de landelijke normen te 

hanteren.  

 

Naast de geo-kaart is er de in de categorie “natuur” afgelopen maanden gewerkt aan een bestuurlijke 

Intentieverklaring Natuurbrandbestrijding als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak. Deze 

intentieverklaring is naar verwachting najaar 2021 gereed zijn. 

 

Spoor 3. Repressieve maatregelen 

In dit spoor zijn de maatregelen benoemd die zich richten op de brandweer zelf. Bijvoorbeeld hoe het 

materieel verdeeld zal worden over de risico-gebieden. Hiervoor is -net als in spoor 2- de kaart met “witte 

vlekken” benodigd zodat de juiste verdeling kan worden gemaakt. Hiermee wordt later dit jaar 

aangevangen. 

 

Via deze oplegnotitie wordt aan de bestuurscommissie gevraagd te besluiten om de handreiking generieke 

maatregelen vast te stellen waarna de borging en implementatie van spoor 1 kan starten. 

 

 

 

Beoogd effect 

Met het vaststellen van de handreiking wordt de gewenste werkwijze rondom bluswater gemarkeerd. Het 

biedt ambtelijk richting en er wordt een effectieve samenwerking tussen actoren bewerkstelligd. Hiermee 

wordt de veiligheid in Fryslân verder vergroot. 

 

 

 

Argumenten 

1.1 Door het vaststellen van de handreiking kan bluswatervoorziening de gewenste positie krijgen in de 

gemeentelijke werkprocessen.  

Door het vaststellen van de handreiking wordt de gewenste werkwijze rondom bluswater gemarkeerd. 

Zo kan bluswater aan het begin van een adviseringstraject van ruimtelijke ontwikkelingen meegenomen 

worden. Maar de handreiking geldt ook voor het beheer en onderhoud. Wanneer de brandweer voor 

brandbestrijding bluswater nodig heeft, moet dit acuut te gebruiken zijn. De brandblussing komt in het 

geding wanneer door slecht onderhoud bluswatervoorzieningen niet gebruikt kunnen worden, 

bijvoorbeeld wanneer een brandkraan overgroeid is. 

 

1.2 De handreiking is een advies aan gemeenten en biedt ruimte aan de afzonderlijke gemeenten om het 

op hun eigen wijze te implementeren. 

Geen één gemeente is hetzelfde. Vanuit dat perspectief is de handreiking dan ook geschreven. De 

handreiking biedt ruimte aan de verscheidenheid van gemeenten en geeft tegelijkertijd genoeg richting 

aan het belang van goede bluswatervoorzieningen en de verantwoordelijkheid die de gemeenten en 

andere actoren hierop hebben.  

 

 

Kanttekeningen/risico’s 

1.1 De handreiking generieke maatregelen zijn een advies aan gemeenten.  
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Het zijn hiermee geen afspraken met een verplichtend karakter. Echter, hiermee wordt wel rechtgedaan 

aan verschillende werkwijzen bij individuele gemeenten, en bovendien wordt de handreiking breed 

gedeeld en regelmatig onder de aandacht gebracht bij contactpersonen van gemeenten.   

  

 

 

Financiële consequenties 

Het vaststellen van de handreiking is een advies en heeft daarom op zichzelf geen financiële effecten. De 

impact van het borgen van de handreiking kan per gemeente verschillen. De gemeenten blijven altijd zelf 

aan zet voor inbedding van de handreiking binnen eigen ontwikkelingen, tijdshorizon en beschikbare 

financiële middelen.  

 

 

Vervolgaanpak/uitvoering 

De uitkomst wordt gecommuniceerd bij de regiegroep en projectgroep Fjoer en Wetter. Daarnaast 

agenderen de accounthouders van de brandweer de handreiking periodiek tijdens hun overleggen met 

gemeenten, en zal binnen de regiegroep worden bekeken hoe het onderwerp op managementniveau 

binnen de gemeenten geborgd zal worden. 

 
 

Communicatie 

De uitkomsten worden gecommuniceerd binnen de brandweer en de regie- en projectgroep Fjoer en 

Wetter.  

 
 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 
 


