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Besluitenl i jst   
Bestuurscommissie veiligheid 

Datum : 8 september 2022 

Locatie : Digitaal via Teams  
 

 
 

1. Opening  
 De voorzitter opent de vergadering om 12.30 uur.  

Het betreft een extra vergadering van de Bestuurscommissie veiligheid om het besluitvormingstraject 
voor het Regionaal Risicoprofiel en de Meerjarenkoers 2023 – 2026 op te starten.  
 

2. Meerjarenkoers 2023 – 2026 en Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân 
 De meerjarenkoers 2023 – 2036 en het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân liggen voor. 

Dhr Kleinhuis geeft een korte toelichting op de totstandkoming van de plannen, waarvoor dankbaar 
gebruik is gemaakt van kennis en expert van gemeenten en ketenpartners.  
 
Dhr Stoel geeft de complimenten voor de vormgeving en geeft nog enkele tips voor de opmaak.  
Inhoudelijk staat dhr Stoel stil bij het Risicoprofiel. Het risico ‘olierampen’ is nu vervangen door 
‘vervuiling Waddenzee’. En vraagt aandacht scherp te blijven op de rol van RWS, die zich beperkt tot  
olierampen en maritieme incidenten. Vervuiling Waddenzee is een breder risico.   
 
Ook dhr Gebben geeft zijn complimenten voor de stukken. En reflecteert op de betrokkenheid van de 
bestuurders. De bestuurders zijn uitgedaagd om mee te doen, maar men had wat meer had kunnen 
meegeven in het proces.  
 
Dhr Brouwer meldt dat de wethouders de stukken ook buitengewoon positief hebben ontvangen in de 
Bestuurscommissie Gezondheid.  
 
Dhr Kleinhuis geeft aan dat de Bestuurscommissie gezondheid inderdaad vol lof was. Dit overleg 
duurde iets langer vanwege de benoeming van een nieuwe voorzitter; dhr de Vries (Opsterland).  
Dhr Kleinhuis onderschrijft de oproep voor deelname door dhr Gebben. Desondanks was de kwaliteit 
van de gesprekken met bestuurders wel goed.  
Dhr Kleinhuis reageert op de opmerking van dhr Stoel over ‘vervuiling Waddenzee’. Door het op deze 
manier te benoemen verplichten we ons ook om het scherp te maken, het een plek te geven in onze 
planvorming.  
 
 De Bestuurscommissie Veiligheid besluit:  

1. In te stemmen met de concept meerjarenkoers 2023 – 2026. 
2. In te stemmen met het regionaal risicoprofiel 2022. 
3. In te stemmen met de aanbiedingsbrief voor gemeenten. 
4. De stukken, middels de aanbiedingsbrief, ter zienswijze aan te bieden aan de Friese 

gemeenteraden. 
 

  
12. Rondvraag en sluiting 
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 De voorzitter sluit de vergadering om 12.43 uur.  
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Vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid van 5 oktober 2022 

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


