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Besluitenl i jst   
Bestuurscommissie veiligheid 

Datum : 5 oktober 2022 

Locatie : Veiligheidsregio Fryslân – De Ridderzaal 
 

 

Aanwezig: 
S. Buma (voorzitter VRF, Leeuwarden) J. A. de Vries (Súdwest Fryslân) 

O.F. Brouwer (Achtkarspelen) C.M. van der Pol (Terschelling) 

L.P Stoel (Ameland) L.J. Gebben (Tytsjerksteradiel) 

N.I. Agricola (Dantumadiel) M.C.M. Waanders (Waadhoeke) 
F. Veenstra (De Fryske Marren) N.A. van de Nadort (Weststellingwerf)  

I.Sjerps (Harlingen) D.P. de Vries (Provincie Fryslân) 

T.J. van der Zwan (Heerenveen) G. Veldhuis (Politie Noord-Nederland) 

S. Korthuis (Ooststellingwerf)  

L. Roolvink (Opsterland)  

  
W.K. Kleinhuis (alg. directeur/ commandant Brandweer) E. Knoll (directeur bedrijfsvoering)  

L. Bennema (directeur Publieke Gezondheid) A. de Vries (secretaris) 

  

Afwezig: 
J.G. Kramer (Noardeast-Fryslân) J.T.D. Stoffels (OM) 

W. van Gent (Schiermonnikoog) L.M.B.C. Kroon (Wetterskip Fryslân) 

J. Rijpstra (Smallingerland  

M. Schrier (Vlieland)  

 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
  Welkom, de voorzitter opent de vergadering om 9:30 uur.  

 
 De agenda wordt vastgesteld.    

  

2. Concept conclusies Bestuurscommissie Veiligheid van 9 juni 2022 en 8 september 2022 
  De bestuurscommissie stelt de besluitenlijsten van 9 juni 2022 ongewijzigd vast 

 De bestuurscommissie stelt de besluitenlijsten van 8 september 2022 ongewijzigd vast. 
  

3.  Mededelingen  
 a) Voortgang vogelgriep 

Dhr Kleinhuis geeft een korte toelichting op de aanpak van vogelgriep in de Friese 
natuurgebieden. De verwachting is dat dit najaar de vogelgriep opnieuw oplaait. Voorbereiding 
worden getroffen met wadden en kustgemeenten. De lessen worden meegenomen.  

b) Informatiekaart uitval nuts 3Noord vastgesteld 
Informatiekaarten is een nieuwe planvorm en vervangen de Incidentbestrijdingsplannen. De 
Directie Crisisbeheersing heeft de informatiekaart uitval nuts 3Noord vastgesteld.   

c) Dhr Kleinhuis meldt dat brandweerpost Oudega up en running is. Onder begeleiding kon men al 
uitrukken, maar nu zijn de eerste bevelvoerders geslaagd en kunnen zij zelfstandig uitrukken. Dhr 
Kleinhuis is trots op het dorp, dat uit de gemeenschap deze post heeft opgebouwd.  

d) Op Terschelling heeft een grootschalige oefening plaatsgevonden met het scenario natuurband. 
Hier waren veel partners bij betrokken.   

e) Het bestuursakkoord opvang asielzoekers is aanleiding voor een ophoging van de BDUR van € 83 
miljoen voor de veiligheidsregio’s. Dit is voor de versterking van crisisbeheersing.  
Daar moeten drie dingen voor uitgevoerd worden, 1 versterken van crisisbeheersing (langdurige 
crisis), 2 informatiepositie van veiligheidsregio’s en het rijk moet worden versterkt 
(Informatieknooppunt inclusief middelen), 3 landelijk knooppunt moet permanent ingericht worden 
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(KCR2). De verdeling van de gelden komt aan de orde in het Veiligheidsberaad. Als daar een 
besluit op komt, zal dat opnieuw in deze commissie aan bod komt. Het geld is expliciet bedoelt 
voor versterking van crisisbeheersing met bijbehorende doelstellingen en kan niet op andere 
plekken in de VR worden ingezet.   
 

N.a.v de vogelgriep, Mw Waanders reageert op de vogelgriep. Er zijn veel boeren geraakt. Mw 
Waanders prijst zich gelukkig met het feit dat de VRF en partners dit gezamenlijke aanpakken. 
Daarvoor de complimenten. Dhr Stoel sluit zich hier bij aan.    

  

4. Tweede bestuursrapportage 2022 voor het onderdeel veiligheid 
 Dhr Gebben geeft aan dat er middelen overblijven. Dit is in lijn met voorgaande rapportage. Samen 

met de afdeling financiën wordt een voorstel gemaakt over de inzet van deze middelen. Dat komt via 
het DB terug op deze tafel.  
 
Dhr Kleinhuis geeft een inhoudelijke toelichting op de rapportage. Voor Crisisbeheersing geldt dat 
naast de crises ook het reguliere werk door gaat. Complimenten daarvoor.  
Bij de Brandweer worden een paar waarschuwingen afgegeven inzake prijsstijgingen. Er is begrip dat 
niet alles gecompenseerd kan worden, er wordt gekeken naar haalbaarheid. Daarnaast zijn levertijden 
momenteel onvoorspelbaar.  
 
Mw Waanders oppert de reserves in te zetten voor de enorme prijsstijgingen. Dhr Knoll bevestigt dat 
hier naar wordt gekeken. Auditcommissie krijgt hier ook een rol in.  
Mw Sjerps vraagt hoe gaat de VR om met de energiebesparing. Dhr Knoll geeft aan dat alle 
overheidsorganisaties hier op moeten inzetten. De VRF doet dit op meerdere fronten; thermostaat, 
mobiliteit (gebruik wagenpark), en er wordt gekeken hoe de gebouwen meer dicht kunnen.  
 
Dhr Stoel vraagt naar de stand van zaken van de implementatie veldnorm evenementenzorg. Dhr 
Kleinhuis meldt dat het stuk geagendeerd wordt bij de volgende Bestuurscommissie Veiligheid.  
Bij de implementatie hoort ook het gesprek met zorgpartners en organisatoren.  
 
Dhr van der Zwan is na het lezen van deze bestuursrapportage onder de indruk van de organisatie. 
Dus groot een compliment voor de veerkracht van de organisatie.  
 

 Het dagelijks bestuur wordt voorgesteld de bestuursrapportage, onderdeel Veiligheid, ter 
vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur inclusief de tweede begrotingswijziging.  

  

5. Benoeming lid Auditcommissie 

 Mw van Selm is gestopt als burgemeester van Opsterland. En daarmee is haar plek in de 
Audicommissie vacant. Dhr van de Nadort is bereid gevonden om invulling te geven aan deze 
vacature. Ter vergadering wordt dhr van de Nadort voorgedragen.  
 

 De Bestuurscommissie Veiligheid besluit Dhr van de Nadort te benoemen als lid van de 
Auditcommissie.  

  

6.  Stand van zaken natuurbrandbeheersing 
 Presentatie Margreet Zoer – Afdelingshoofd Risicobeheersing en planvorming 

 
Mw Zoer neemt de commissie mee in de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van 
natuurbrandbeheersing.  
Daarnaast wil mw Zoer graag in gesprek over het inrichten van een bestuurlijk platform op dit thema. 
Dit is een aanbeveling van de evaluatie van de natuurbrand in de Peel.  
 
Dagelijks wordt elkaar goed gevonden. Er is echter behoefte aan bestuurlijke doorzettingsmacht / 
daadkracht vanwege de verschillende belangen. Dit is aanvullend op lokaal overleg.   
Er is geen wetgeving, iedereen heeft eigen bevoegdheden en er moet eenzelfde urgentie gevoel 
komen. Na een aantal bespiegelingen wordt afgesproken dat het bestuurlijk platform verder wordt 
verkent.  
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Mw Korthuis ziet graag zowel de Stellingwerven als de Waddeneilanden een plek krijgen in het 
bestuurlijk platform. Omdat beide hoeken van de regio mogelijke een eigen aanpak kennen.   
 
Dhr van de Nadort merkt op dat 70% van de natuurbranden een menselijke oorzaak heeft, daar was in 
het verleden aandacht voor via bijvoorbeeld mediacampagnes. Mw Zoer geeft aan dat daar inderdaad 
niet op is ingezoomd, maar dat het zeker een onderdeel is dat versterkt mag worden.  
 
Dhr Gebben bedankt voor de duidelijke presentatie. En wil graag weten wat dit voor financiële 
gevolgen heeft, welke keuzes er zijn en of er eventueel ondersteuning is vanuit het Rijk. Dhr Kleinhuis 
geeft aan dat wat gepresenteerd is, in het investeringssysteem zit. Dat is het been bijtrekken. Maar de 
verwachting is dat in de toekomst verdere versterking nodig is. Dat moet nog onderzocht worden.  
 
De voorzitter geeft complimenten voor de presentatie. 

  
7. Toekomstverkenning van de Brandweer en Crisisbeheersing 
 Presentatie Marinus vd Velde – Adjunct Commandant Brandweer en 

Gerben van Alst – Afdelingshoofd Crisisbeheersing 
 
Dhr Kleinhuis leidt het onderwerp in. Dhr vd Velde en Dhr van Alst geven een presentatie over de 
uitgevoerde toekomstverkennningen van Brandweer en Crisisbeheersing in opdracht van de 
Regionaal Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio. Landelijk zijn deze producten opgeleverd 
en dat geeft een doorkijk met trends en ontwikkelingen naar 2030. Met de presentatie wordt het 
bestuur meegenomen in de toekomstverkenningen. De heren vd Velde en van Alst geven aan dat de 
VRF van plan is om te kijken of de geschetste trends ook kloppen voor Friesland, zien wij dezelfde 
ontwikkelingen op ons afkomen? Om daar vervolgens beleidsopties op te formuleren.    
 
Mw Korthuis meldt dat zij recent bij een presentatie is geweest over afgehaakt Nederland. Dat is hier ook 
aan te koppelen.  
Dhr van de Nadort vult aan, in Fryslân zijn meeste ‘slecht geïsoleerde’ woningen van Nederland. Dat 
gaat vaak gepaard met de laagste inkomens. En dat voedt weer maatschappelijke onrust.  
 
De voorzitter geeft aan dat hij het waardevol vindt om ook bestuurders mee te laten denken. En bedankt 
voor de presentatie.  
 
De rapportages zijn gedeeld met de commissie.  

  

12. Rondvraag en sluiting 
 Mw Sjerps uit haar zorgen over schoorsteenbranden. Mw Zoer erkent het risico en geeft aan dat er 

extra aandacht voor komt vanuit de Brandweer.  
 
Mw Korthuis, vraagt aandacht voor periode van zienswijze. Dat is krap en vraagt begrip. 
Dhr Kleinhuis heeft zeker begrip en geeft aan dat de VRF haar uiterste best doet om de termijnen op 
te rekken. Gelijktijdig wordt de griffie en inhoudelijk beleidsadviseurs vooraf geïnformeerd. Omdat de 
VRF ook met een uitdagend vergaderschema zit.  

 De voorzitter sluit de vergadering om 10:50 uur.  
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid van 23 november 2022 

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


