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Besluitenl i jst   
Bestuurscommissie veiligheid 

Datum : 6 oktober 2021 

Locatie : Ridderzaal – VRF  

 

 

Aanwezig: 
S Buma (voorzitter VRF) S. Korthuis (Ooststellingwerf) 
L.P. Stoel (Ameland) L.J. Gebben (Tytsjerksteradiel) 
F. Veenstra (de Fryske Marren) M. Schrier (Vlieland) 
I. Sjerps (Harlingen)   M.C.M. Waanders (Waadhoeke) 
T.J. van der Zwan (Heerenveen) N.A. van de Nadort (Weststellingwerf) 
J.G. Kramer (Noardeast-Fryslân) J. de Schepper (Politie Eenheid Noord-Nederland) 
E. van Selm (Opsterland) D.P. de Vries (Provincie Fryslân) 
J. Rijpstra (Smallingerland)  
  
  
W.K. Kleinhuis (alg. directeur/ commandant Brandweer) E. Knoll (directeur bedrijfsvoering) (directeur Bedrijfsvoering) 
M. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid) A. de Vries (secretaris) 
  

Afwezig: 
N.I. Agricola (Dantumadiel) W. van Gent (Schiermonnikoog) 

C. van de Pol (Terschelling) J.A. de Vries (Súdwest-Fryslân) 

O. brouwer (Achtkarspelen) P.H.S. van Rest (Officier van Justitie) 
 L.M.B.C. Kroon (Dijkgraaf Wetterskip Fryslân) 

 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen welkom.  

 
 De agenda wordt vastgesteld.    

  
2. Besluitenlijst 16 juni 2021 
  De bestuurscommissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
  
3.  Mededelingen  
 a) Dhr Kleinhuis meldt dat er een nieuw Afdelingshoofd Brandweer voor de afdeling Zuid is 

geworven; Patrick Sprokkereef.  
Daarnaast loopt de werving voor een nieuw afdelingshoofd Brandweer voor de afdeling Noord.  

b) Dhr Kleinhuis geeft een toelichting op het proces om te komen tot een nieuw Meerjarenbeleidsplan 
Veiligheid voor de periode 2023 – 2026. In de agendacommissies Veiligheid en Gezondheid is de 
sterke wens uitgesproken om dit op eenzelfde manier te doen als het huidige 
Meerjarenbeleidsplan. Dat betekent dat de zittende en nieuwe bestuurders (ivm 
gemeenteraadsverkiezingen) worden betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe plan. In 
november ligt de evaluatie van het huidige beleidsplan voor en deze dient tevens als input voor het 
nieuwe. Daarnaast wordt gekeken naar een themasessie of conferentie met bestuurders over 
thema’s voor het nieuwe Meerjarenbeleidsplan.  
Mw Korthuis vraagt om ruim de tijd te nemen voor het betrekken van de nieuwe raden omdat 
collegevorming mogelijk lang kan duren. Dhr Kleinhuis geeft aan dat hier zeker rekening mee 
wordt gehouden in de planning.   

  
4. Tweede bestuursrapportage 2021 voor het onderdeel veiligheid 
 Dhr Gebben geeft een korte toelichting op de tweede bestuursrapportage die door de coronacrisis nog 

steeds veel onzekerheden bevat. Tegen het eind van het jaar volgt het volledige resultaat.  
 



 

 2

Dhr Knoll meldt dat het verwacht resultaat 102 miljoen bedraagt. Dit komt met name doordat een 
aantal taken niet opgepakt kunnen worden.  
 
Mw Sjerps vraagt om een toelichting op de opmerking over de dekking van maatwerkpakketten op blz 
2. Dhr Kleinhuis meldt dat dit gaat over de omgevingswet en refereert aan besluitvorming in de 
bestuurscommissie van juni jl. Met dit besluit is budget gegarandeerd en kunnen de adviezen richting 
gemeenten gecontinueerd worden. Dit bekostigingssysteem wordt over twee jaar geëvalueerd.  
 
Dhr Stoel vraagt naar de argumentatie voor het niet declareren van coronakosten op het onderdeel 
veiligheid. Dhr Kleinhuis geeft aan dat er binnen veiligheid veel geld is overgehouden doordat een 
aantal taken niet opgepakt kunnen worden. Er is (landelijk) afgesproken in dergelijke gevallen geen 
declaraties in te dienen.  
 
Dhr Kleinhuis wil graag een toelichting geven op de vakbekwaamheid brandweer. In deze rapportage 
staat dat de brandweer achterloop met de vakbekwaamheid van manschappen. Dit is echter in alle 
veiligheidsregio’s aan de orde. Doordat alle regio’s hiermee te maken hebben kan niet iedereen 
gelijktijdig opgeleid worden. Ook niet in 2022. Mogelijk is het noodzakelijk om het geld langer te 
bestemmen om vakbekwaamheid in te halen en daarmee spreiding van de klassen mogelijk te maken 
en op orde te krijgen. Dit is terug te zien in de aankomende jaarrekening.  
 
Mw Korthuis vraagt aandacht voor vrijwilligers naar aanleiding van het dossier taakdifferentiatie. Dhr 
Gebben waardeert dat het onderwerp leeft en begrijpt dat het iets doet met het sentiment van 
vrijwilligers. Maar wil ook benoemen dat het bestuur veelvuldig door de VRF is meegenomen. Dhr 
Gebben ervaart veel aandacht vanuit de organisatie voor de vrijwilligers.  
Dhr Kleinhuis geeft aan dat de veranderingen in Friesland gelukkig niet zo heel groot zijn. En roept op 
dit signaal ook af te geven. Met behulp van webinars worden de vrijwilligers met regelmaat 
meegenomen in de ontwikkelingen.  
 
 De Bestuurscommissie Veiligheid adviseert het dagelijks bestuur de inhoudelijke verantwoording 

van het programma Brandweer en het programma Crisisbeheersing conform bijgevoegd concept 
op te nemen in de tweede bestuursrapportage van 2021. 

  
5. Oprichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio’s 
 In de beleidsadviescommissie (BAC) brandweer is dit onderwerp besproken. Al langere tijd blijkt 

verzekeren voor veiligheidsregio’s erg lastig. De premies zijn hoog en niet alles is meer te verzekeren. 
Daarom trekken de VR-en gezamenlijk op. Niet verzekerbare schade wordt in de toekomst in een 
waarborgfonds ondergebracht om samen draagkracht te genereren. Voor deze ontwikkeling is een 
stichting nodig. Landelijk is onderzocht dat een eigenstandige stichting ingericht moet worden. Om dit 
te formaliseren gaat de VRF, conform de gemeenschappelijke regeling, bij de raden langs om gevoel 
op te halen. Dit wordt gelijktijdig uitgevoerd met de periode voor zienswijze voor de kaderbrief.  
 
Dhr Rijpstra geeft aan dat de kaderbrief nog wel eens onderwerp van discussie is. En adviseert het de 
kaderbrief en de oprichting van het expertisebureau afzonderlijk te behandelen. Dhr Kleinhuis beaamt 
dit. Het worden twee separate stukken, maar procedures worden gelijktijdig gelopen.  
 
Dhr Stoel meldt dat een stichting de minst democratische vorm is die je kan kiezen. En vraagt 
aandacht voor het benoemen en ontslaan van bestuur in de stichting in de statuten.  
De voorzitter deelt deze mening over een stichting, maar geeft aan dat dit echt een uitvoeringsstichting 
wordt.  

  
6.  Evaluatie Dekkingsplan 2.0  
 In oktober 2017 heeft het bestuur van Brandweer Fryslân het Dekkingsplan 2.0 ‘Samen Paraat’ 

vastgesteld. Het Dekkingsplan wordt iedere vier jaar tegen het licht gehouden en opnieuw worden 
vastgesteld. Vooruitlopend op dit besluit is er geëvalueerd in welke mate het huidige dekkingsplan 
volstaat, of dat er eventuele aanpassingen gedaan moeten worden. De evaluatie ligt voor en de 
resultaten worden gepresenteerd door dhr van de Velde (Adjunct-Commandant Brandweer Fryslân) 

 

 



 

 3

 

 

Op basis van de evaluatie is de aanbeveling om het Dekkingsplan 2.0 opnieuw vast te stellen voor 4 

jaren. Extra is de verplaatsing van de WTS1000 van Franeker naar Harlingen (daar heeft het voertuig 

altijd al gestaan). En het herzien van de Kazerne Volgorde Tabel (KVT) in 2022 o.a. naar aanleiding 

van de kazerne in Oudega.  

 

Mw waanders stelt naar aanleiding van de presentatie een vraag over de visualisatie van de 

opkomsttijden (rode en groene bolletjes). Mw Waanders wil graag weten of bij de vaststelling van het 

huidige Dekkingsplan eenzelfde visualisatie is gemaakt. En of er een vergelijking mogelijk is.  

Dhr van de Velde geeft aan dat het Dekkingsplan een theoretische aanname was. Ondanks de 

theoretische aanname zijn er wel activiteiten uitgevoerd voor de 18 + plekken in de regio. Bijvoorbeeld 

extra voorlichting aan burgers.  

 

Dhr Stoel merkt op dat de evaluatie is gebaseerd op basis van wat geregistreerd is. Maar een element 

van veiligheid is ook dat je moet voorbereiden op de risico’s en de mogelijke impact. Dus preventief op 

basis van een risico dat (nog) niet heeft plaatsgevonden. Dhr van de Velde bevestigd dat de evaluatie 

van het Dekkingsplan inderdaad gaat over daadwerkelijke uitrukken. Dhr Kleinhuis vult aan dat voor 

risico’s in de regio, waaronder natuurbranden of objecten die buiten bereik van een watervoorziening 

liggen, aparte projecten worden uitgevoerd. Dat valt onder risicobeheersing en brandpreventie. In dat 

geval is het ook aan de eigenaar van een pand of een bewoner om maatregelen te nemen.  

Dhr Stoel denkt dat die projecten op invloed kunnen zijn op het dekkingsplan. Dhr Kleinhuis geeft aan 

dat het dekkingsplan gaat over objecten en aanrijtijden. Aan bijvoorbeeld een natuurbrand is geen 

aanrijdtijd verbonden. Je moet dan vooral slagkracht organiseren.  

 

Mw Waanders vraagt naar aanleiding van de conclusies naar de inzet van diverse instrumenten zoals 

beschikbaarheidssystemen. Er zijn diverse investeringen gedaan voor systemen. Moet er nog meer of 

wordt dit nog niet ingezet? Dhr Kleinhuis bevestigt dat er investering zijn gedaan in systemen, met 

posten moet gesproken worden over het gebruik van data als sturingsinformatie voor het 

management. Dat ligt erg gevoelig. Mw Waanders vindt de paraatheid een kernwaarde. En daar hoort 

het meten bij. Met de beschikbare informatie moet je de juiste dingen doen. Dhr Kleinhuis bedankt mw 

Waanders voor deze oproep tot urgentie.  

 

Dhr Kleinhuis meldt de procedure voor zienswijze en vaststelling:  

• 6 oktober – Bestuurscommissie Veiligheid 

• 14 oktober – Dagelijks Bestuur 

• Begin december op route naar gemeenten voor zienswijze (samen met kaderbrief en 

oprichting expertisebureau verzekering) 

• Februari – Dagelijks Bestuur, voorbereiden voor Algemeen Bestuur 

• Maart – Algemeen bestuur voor definitieve vaststelling 

 

Mw Waanders vraagt of er regionale bijeenkomsten georganiseerd worden voor de raadsleden.  Dhr 

Kleinhuis geeft aan dat dit aanbod er altijd is, maar dat bijeenkomsten voor raadsleden nog niet 

geregeld zijn. De commissie doet de oproep om dit wel te doen, en dat mag ook digitaal. 

Dhr Kleinhuis zegt een webinar toe, zodat deze ook op een later moment terug te kijken is.  

 

Dhr van de Nadort meldt dat in de oplegnotitie wordt gevraagd om kennis te nemen van de evaluatie. 

De adviezen die in evaluatie staan komen in de oplegnotitie niet goed naar voren. Dat er al stappen 

wordt gezet, komt in presentatie wel terug, maar blijkt niet uit de oplegnotitie. Dhr Veenstra bevestigt 

deze opmerking. Dhr Kleinhuis neemt de feedback mee.  
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7. Rondvraag en sluiting 
 Mw Korthuis meldt dat de Landmacht bij Elsloo binnenkort 3 calamiteitenputten van 80 meter diep gaat 

boren. Met het grondwater kan de brandweer snel bosbranden blussen in het Drents-Friese Wold.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.53 uur. 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid van 9 februari 2022 

 
Voorzitter      Secretaris 
 
 
 
 
S. van Haersma Buma     W.K. Kleinhuis 


