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Conceptbesluit 

 

Het afrondingsdocument vast te stellen en daarmee het 
actieprogramma in het rapport Fjoer en Wetter bestuurlijk af te 
ronden. 
 

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. Het  rapport Fjoer en Wetter bevat het 

actieprogramma om de bluswatervoorziening te optimaliseren en 

restrisico’s terug te dringen. 
 

Met bijgaande afrondingsrapportage wordt het actieprogramma 
afgerond door per spoor aan te geven hoe de doelstelling is behaald. 
Deze afrondingsrapportage sluit daarmee aan op de 
voortgangsrapportage die in juni 2021 is gedeeld met de 
bestuurscommissie Veiligheid.  

 

De doelstelling per spoor: 

1. Bluswatervoorziening in basis goed regelen. De focus ligt op 

goede borging van bestaande bluswatervoorzieningen, een 

effectieve samenwerking tussen actoren en het borgen van 



 
 

goede bluswatervoorziening in de toekomst. De mogelijke 

verbeteringen hebben een generiek karakter en gelden voor 

het gehele verzorgingsgebied. 
2. Verbeteren veiligheid voor de categorieën waar de hoogste 

risico’s zijn geconstateerd.  
3. Borgen en waar mogelijk optimaliseren van het 

kwaliteitsniveau wat betreft bluswatervoorziening om zo 
risico’s terug te dringen. De insteek is nadrukkelijk 
risicogericht en richt zich op de invloedssfeer van de 
brandweer.  

 
Dit heeft geleid tot een set aan procesafspraken die zowel ambtelijk 
als binnen de lijn van de Brandweerorganisatie zijn geborgd. 
 
Brandweer Fryslân zet zich in om tezamen met strategische partners 
op het gebied van bluswater verkennende gesprekken op te starten 
en zo een breed gedeelde visie te ontwikkelen op het gebied van 
beschikbaar bluswater in de toekomst. 
 

Via deze oplegnotitie wordt aan de bestuurscommissie gevraagd te 

besluiten om het actieprogramma in het rapport Fjoer en Wetter 

bestuurlijk af te ronden. 
 

Beoogd effect 

 

Met het vaststellen van het afrondingsdocument wordt het einde 
van het actieprogramma Fjoer en Wetter gemarkeerd. 

Argumenten 

 

1.1 De doelstellingen van het rapport Fjoer en Wetter zijn behaald 

 

1.2 Het actieprogramma in rapportage Fjoer en Wetter is afgerond 

Resultaten zijn ambtelijk en in de brandweerorganisatie geborgd. 

Er zijn procesafspraken gemaakt waaraan uitvoering wordt 

gegeven. Daarmee kan het actieprogramma bestuurlijk worden 

afgerond. 
 

Kanttekeningen/risico’s 

 

1.1 De procesafspraken hebben geen dwingend karakter. 

De resultaten betreffen veelal procesafspraken of adviezen, die 

geen dwingend karakter kennen. Echter, hiermee wordt 

aangesloten bij de verschillende werkwijzen van individuele 

gemeenten. Bovendien blijft de Brandweer doorgaan met het 

regelmatig onder de aandacht brengen van dit thema bij de 

contactpersonen van de gemeenten. 

 

Financiële consequenties 

 

Het vaststellen van de afrondingsrapportage heeft op zichzelf geen 
financiële effecten. De gemeenten blijven altijd zelf aan zet voor 
inbedding van het actieprogramma in het rapport Fjoer en Wetter 
binnen eigen ontwikkelingen, tijdshorizon en beschikbare financiële 
middelen.  
 

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

De accounthouders van de brandweer agenderen de punten uit het 
actieprogramma periodiek tijdens hun overleggen met gemeenten. 
Dit zelfde geldt voor het bespreken van het onderwerp op 
managementniveau . 
 

Communicatie 

 

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