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b) Project  
c) Ophoging BDUR met € 83 miljoen conform 

bestuurlijke afspraken 
 
Ingekomen stukken 

d) Conceptreactie Veiligheidsberaad op de 
Contourennota Versterking Crisisbeheersing en 
Brandweerzorg 
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Ter informatie 
 

5.  Kaderbrief 2024 – 2027  
 

3 Vaststellen en adviseren 
aan DB/AB 
 

6.  A. Meerjarenkoers 2023 – 2026  
B. Regionaal Risicoprofiel  
C. Concept reactienota 
D. Beleidsplan vakbekwaamheid 
crisisfunctionarissen 
 

Nazending 
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Vaststellen en aanbieden 
aan AB 
 

7.  Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid 
bij evenementen 
 

2 Vaststellen 

8.  RBP Vliegbasis ivm wijziging calamiteitenstructuur 
Vliegbasis 

3 Vaststellen en aanbieden 
aan AB 
 

9.  Bluswatervoorziening  2 Vaststellen 

10.  Gebiedsgerichte aanpak Schiermonnikoog 3 Ter informatie 

11.  Informatieveiligheid bij de VRF geen Ter informatie 
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Presentatie door dhr Westerik – afdelingshoofd 
Informatiemanagement 

12.  Rondvraag en sluiting   
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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 
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1. Inleiding  

 

Het huidige stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg wordt geschetst in de Wet 
veiligheidsregio’s (Wvr). Het kabinet heeft in 2019 de commissie Muller gevraagd de 
doeltreffendheid en de effecten van Wvr en onderliggende regelgeving in de praktijk te evalueren. 
Zo is onderzocht of de huidige wet aansluit bij actuele dreigingen en op toekomstige dreigingen en 
ontwikkelingen in de maatschappij en crisisbeheersing in het algemeen. In het rapport van de 
commissie Muller wordt de aanloop geschetst naar de vorming van de Wvr die op 1 oktober 2010 

in werking trad. De commissie beschrijft gebeurtenissen, discussies en thema’s die belangrijk 
waren voor de vorming en de huidige werking van de wet. Daarnaast en voor deze contourennota 
belangrijker nog, gaat de commissie uitgebreid in op wat er goed en minder goed is gegaan en 
waar verbeteringen noodzakelijk zijn voor de toekomst. 
 
De afgelopen jaren is de crisisbeheersing en brandweerzorg in ons land naar een hoger niveau 

gebracht en er is veel om trots op te zijn. In dit belangrijke domein werken organisaties en mensen 
dagelijks - in veel gevallen 24 uur per dag, zeven dagen per week - aan onze veiligheid. 
Veiligheidsregio’s en gemeenten zijn sinds de invoering van de Wvr verworden tot professionele, 
herkenbare organisaties die een sleutelrol vervullen in de crisisbeheersing en brandweerzorg in ons 
land. De (hoofd)conclusies van de commissie Muller luiden dan ook dat de crisisbeheersing en 

brandweerzorg in Nederland de afgelopen tien jaar sterk geprofessionaliseerd zijn. 
Veiligheidsregio’s en gemeenten functioneren goed in de beheersing van lokale en regionale risico’s 

en crises. Ook met grootschalige, langdurige (inter)nationale crises is de afgelopen jaren 
praktijkervaring opgedaan. Daarbij is dankzij hard werken door alle partners veel goed gegaan.   
 
Maar onze maatschappij verandert, net als de wereld om ons heen. Deze veranderingen vragen om 
extra inspanning en versterking van ons stelsel. Hier is werk aan de winkel. De commissie zegt 
hierover dat Nederland minder goed is voorbereid op de rampen en crises van de toekomst en dat 
een verbeterslag noodzakelijk is in de samenwerking tussen regio’s, crisispartners en Rijk bij de 

aanpak van interregionale en (inter)nationale crises. Hedendaagse crises zijn in toenemende mate 
complex, grensoverschrijdend en lang niet altijd meer plaatsgebonden. Onze ervaringen met 
Covid-19 en recente crises hebben dit nog eens onderstreept en lieten zien dat er een aanzienlijk 
verschil is tussen de aanpak van een kortdurende crisis en een crisis die langer duurt. Sinds de 
oplevering van het rapport van de Commissie Muller zijn deze ontwikkelingen en de noodzaak voor 
verdere versterking van ons stelsel alleen maar toegenomen. We leven in een realiteit van bijna 

permanente maatschappelijke spanningen en hybride dreigingen die vanwege de onderlinge 
verbondenheid en verwevenheid  in toenemende mate onze samenleving kunnen ontwrichten. 

Recente crises, zoals Covid-19 en de actuele gevolgen van de oorlog in Oekraïne, tonen aan dat 
het dreigingslandschap snel verandert. Dit wordt onderschreven door de recentelijk opgeleverde 
Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid1. Partijen werken steeds vaker en langer in 
opgeschaalde modus aan acute crises. Dit vraagt veel van onze mensen en organisaties in termen 
van inzet, capaciteit, aandacht en financiën. Om ons stelsel van crisisbeheersing goed opgewassen 

te houden tegen deze ontwikkelingen, zet het kabinet in op een aantal structurele punten van 
versterking die in deze contourennota worden geschetst.  
 
Contourennota toekomstig stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg 
Het kabinet heeft eerder in haar standpunt over de wetsevaluatie aangekondigd om mét behoud 
van het goede, zo spoedig mogelijk te komen tot een toekomstbestendig, samenhangend stelsel 
voor crisisbeheersing en brandweerzorg2. Deze contourennota schetst hoe de organisatiestructuur 

en samenwerking van betrokken partijen bij interregionale, nationale en internationale risico’s en 
crises wordt vernieuwd. Ook gaat deze in op de veranderingen in de brandweerzorg. Daarbij 
worden bovenop de reeds in gang gezette verbeteringen nadrukkelijk de praktijkervaringen 
betrokken die in de afgelopen periode zijn opgedaan met de bestrijding van verschillende 
incidenten, rampen en crises. Ook waardevolle lessen en inzichten uit recente cyber-incidenten, 
oefeningen zoals Isidoor, specifieke crisisevaluaties, zoals het eerste deel van het onderzoek van 

de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de coronacrisis, en wetenschappelijke studies en rapporten 
borgt het kabinet waar mogelijk in het nieuwe wettelijk kader. Deze contourennota is een nadere 
uitwerking van het kabinetsstandpunt en schetst op hoofdlijnen de noodzakelijke vernieuwingen en 
veranderingen in het beoogde toekomstige stelsel van crisisbeheersing en van brandweerzorg.  
 
Eén landelijk dekkend stelsel voor crisisbeheersing 

 
1 Analistennetwerk Nationale Veiligheid, Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid – hoofdrapport  
2 Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, 3 februari 2021, kst 29 517 nr 198. 
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Het hoofddoel van crisisbeheersing is om de negatieve gevolgen van crises zo veel als mogelijk te 

beperken. Een crisis in de zin van de huidige Wvr is een situatie waarin een vitaal belang3 van de 

samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast, en aan deze wettelijke definitie zal worden 
toegevoegd dat de reguliere coördinatie- en besluitvormingsstructuren en/of bevoegdheden 
ontoereikend zijn om die situatie het hoofd te bieden. Een crisissituatie is daarmee een 
uitzonderingssituatie, ook als het langer duurt voordat teruggekeerd kan worden naar reguliere 
structuren en bevoegdheden. Voor een goede crisisbeheersing wordt een breed spectrum aan 
voorbereiding en inzet gevraagd. Dit vragen we aan crisispartners, maatschappelijke organisaties 

en burgers. Een crisis is bij uitstek ook een situatie met deels onvoorspelbare en ongekende 
elementen en aspecten. Het uitgangspunt bij de aanpak van crises is een meer flexibele werkwijze 
waarbij adaptief de structuur en de te betrekken partijen worden afgestemd op de crisis en de 
effecten die dan spelen. Slagvaardig en acuut optreden in een crisis zijn gebaat bij eenhoofdig 
bestuurlijk gezag, waarbij na afloop van een acute situatie – als er meer tijd is – ruimte is voor de 
democratische verantwoording. Een flexibele werkwijze maakt dat tijdens de beheersing van de 

crisis voortdurend aandacht moet zijn voor de vraag of structuur van de crisisorganisatie en 
samenstelling van de betrokken teams binnen die structuur nog aansluit bij wat de praktijk vraagt.  
 
Momenteel regelt de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) het stelsel van lokale en regionale 
crisisbeheersing en brandweerzorg. Deze contourennota schetst, uitgaande van dit in de basis goed 

werkende stelsel op lokaal en regionaal niveau, primair hoe de organisatiestructuur, bevoegdheden 
en samenwerking van de betrokken partners bij interregionale, nationale en internationale risico’s 

en crises vernieuwd worden, en gaat tevens in op de veranderingen in de brandweerzorg. De 
noodzakelijke vernieuwingen en veranderingen worden op hoofdlijnen geschetst en deze worden 
betrokken bij de verdere beleids- en wetsontwikkeling voor één goed functionerend landelijk 
dekkend stelsel van crisisbeheersing om een grote verscheidenheid aan typen incidenten en crises 
te kunnen beheersen. Een stelsel dat leunt op een basis van lokaal en regionaal georganiseerde 
incident- en crisisbeheersing in een structurele samenwerking met crisis-specifieke, functionele en 
nationale partners. Een stelsel waarin iedere crisispartner bijdraagt vanuit de eigen mogelijkheden 

in steeds wisselende combinaties die passen bij de voorliggende opgave. Ieder met een eigen 
verantwoordelijkheid maar wel als één overheid. 
 
Aanvullende financiële middelen  
Ter ondersteuning van de ambities in het stelsel en in aanvulling op de huidige beschikbare 
financiering en systematiek heeft het kabinet besloten om voor de versterking van de 

bovenregionale en landelijke crisisbeheersing structureel extra middelen beschikbaar te stellen, 
oplopend van 46 miljoen in 2023 tot 83 miljoen vanaf 2026. Met deze verhoging van het budget 

worden veiligheidsregio’s, het Rijk en andere partners beter in staat gesteld zich voor te bereiden 
op toekomstige (langdurige) (bovenregionale en landelijke) rampen en crises. Het zwaartepunt van 
de aanpak van toekomstige crises bevindt zich naar verwachting op het bovenregionale en 
landelijke en nationale niveau. Daar dienen de veiligheidsregio’s, het Rijk en andere partners zich 
gezamenlijk beter op voor te bereiden. Hiertoe zal worden geïnvesteerd in flexibele 

netwerksamenwerking. Ook worden deze middelen aangewend voor inrichting van het Knooppunt 
Coördinatie Regio’s Rijk (KCR2) en wordt het vitale karakter - en de hierbij noodzakelijke 
continuïteit en borging - van processen en organisaties als veiligheidsregio’s en meldkamers nader 
uitgewerkt. De besteding van deze extra financiële middelen wordt verder uitgewerkt in 
bestuurlijke afstemming tussen het Rijk, veiligheidsregio’s en andere partners.  
 

Onderscheid en raakvlakken tussen crisisbeheersing en brandweerzorg 
De commissie Muller geeft terecht aan dat “de aard van de werkzaamheden bij crisisbeheersing 

(enerzijds) en bij brandweerzorg (anderzijds) in toenemende mate verschilt. Brandweerzorg heeft 
een uitvoerend en vakinhoudelijk karakter. Crisisbeheersing is in essentie een netwerktaak, een 
taak waarin meerdere crisispartners samenwerken; brandweerzorg heeft een monodisciplinair 
karakter. Beide hebben ook belangrijke opgaven. Voor de brandweerzorg is verandering nodig, 

terwijl voor crisisbeheersing vernieuwing noodzakelijk is4”. De commissie Muller adviseert om de 
wetgeving te vereenvoudigen en crisisbeheersing en brandweerzorg te blijven organiseren via een 

gemeenschappelijke regeling5. Het kabinet sluit zich hierbij aan; de geschetste contouren in deze 
nota moeten dan ook binnen dat kader gezien worden. In het begin van deze contourennota wordt 
ingegaan op crisisbeheersing, daarna wordt stilgestaan bij de brandweerzorg in verandering.  

 
3 Betreft territoriale veiligheid, fysieke veiligheid (incl. gezondheid), ecologische veiligheid, economische veiligheid, sociale en 

politieke stabiliteit en de internationale rechtsorde. 
4 Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, naar toekomstbestendige Crisisbeheersing en Brandweerzorg, 4 december 2020, p. 81  
5 idem, p. 83 



Conceptversie 30-09-2022 

4 
 

 

Leeswijzer en definities 

In deze contourennota treft u hierna steeds de acties op de verschillende aandachtsgebieden 
binnen crisisbeheersing en brandweerzorg om de beoogde vernieuwing en verandering tot stand te 
brengen. Per onderwerp wordt aangegeven welke verandering/vernieuwing beoogd wordt en welke 
acties worden ingezet met daarbij een toelichting. 
 
In de huidige Wvr wordt voor het begrip crisis de volgende definitie gebruikt: “een situatie waarin 
een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast”.  

Het ligt voor de hand dat de in deze contourennota voorgestelde aanpak – waarin notie wordt 
gegeven van de verschillende type crisis in aard, aanpak en duur - leidt tot een gewijzigd 
begrippenkader in het wetsvoorstel.  
 
Tot slot  
Deze contourennota is tot stand gekomen op basis van input van veel publieke en private partners, 

waaronder aanbieders van vitale processen of diensten, deskundigen in de crisisbeheersing en 
brandweerzorg. en de Taskforce wetsevaluatie van de veiligheidsregio’s en het Veiligheidsberaad. 
Veel dank al deze partners voor hun waardevolle bijdragen en betrokkenheid. Vanzelfsprekend 
worden deze partijen bij de verdere wets- en beleidsontwikkeling betrokken om zo de komende 

periode gezamenlijk werk te maken van de doorontwikkeling van ons stelsel en om de in deze 
contourennota geschetste aanpak in de praktijk gezamenlijk te laten slagen. 
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2. Versterking crisisbeheersing 

Voor de versterking van de crisisbeheersing is een nadere uitwerking langs de volgende 

inhoudelijke lijnen noodzakelijk: 
1. Regie over crisisbeheersing en democratische borging; 
2. Crisisbeheersing als cyclisch proces; 
3. GHOR, bevolkingszorg en crisiscommunicatie; 

4. Kennisontwikkeling, OTO en kwaliteitszorg; 

 

2.1 Regie over crisisbeheersing; 

Acties binnen het aandachtsgebied regie over crisisbeheersing: 
 

a) De rechtstreekse regie van de minister van Justitie en Veiligheid bij bovenregionale rampen en 
crises versterken; 

b) De rol van de commissaris van de Koning ten aanzien van de bestuurlijke samenwerking blijft 
ongewijzigd;  

c) Gesprek met burgemeesters over de begrippen ramp, rampenbestrijding en opperbevel  
d) Landelijke doelstellingen in een meerjarige landelijke agenda crisisbeheersing formuleren; 
e) Inzet extra middelen en capaciteit; 

f) Verbinden internationale en nationale crisisbeheersing en het versterken van de 
grensoverschrijdende samenwerking. 

 

a) De rechtstreekse regie van de minister van Justitie en Veiligheid bij bovenregionale rampen en 
crises versterken 

De minister van Justitie en Veiligheid is zowel stelselverantwoordelijke voor de crisisbeheersing als 
coördinerend bewindspersoon binnen het stelsel van crisisbeheersing. Om de coördinerende rol 
binnen het stelsel van crisisbeheersing ten volle waar te kunnen maken, gaat het kabinet de 
centrale regierol van de minister van Justitie en Veiligheid versterken en wettelijk verankeren. De 
rol van de vakministers wijzigt niet. Zij zijn eigenstandig verantwoordelijk voor crisisbeheersing 

binnen hun beleidsterrein en de specifieke crises die daarbinnen kunnen optreden, een en ander in 
samenwerking met de daarbij betrokken publieke en private crisispartners (crisisbeheersing binnen 
de functionele kolom). Dat houdt onder meer in: de totstandkoming van crisisplannen en het 
daarbij noodzakelijke instrumentarium als bevoegdheden, regelgeving, maatregelen, 
handelingsperspectieven en de daarbij behorende risico- en crisiscommunicatie. De vakministers 
leggen hierover verantwoording af aan het parlement. De minister van Justitie en Veiligheid draagt 
vanuit zijn regierol, waar nodig, bij aan de afstemming en samenwerking tussen deze centraal 

georganiseerde crisisbeheersing en de op decentraal niveau georganiseerde crisisbeheersing 

(generieke kolom). 
 
Overheveling van de aanwijzingsbevoegdheid aan de voorzitter van de veiligheidsregio’s bij 
bovenregionale rampen of crises (warme fase) 
Op dit moment kan de commissaris van de Koning in geval van een ramp of crisis van meer dan 

regionale betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de voorzitter van de 
veiligheidsregio, zo mogelijk na overleg  raadpleging met hem, aanwijzingen geven over het inzake 
de rampenbestrijding of crisisbeheersing te voeren beleid (art. 42 Wvr). De commissaris van de 
Koning doet dit volgens een ambtsinstructie en treedt in dit verband op als rijksorgaan. Dat 
betekent dat de minister van Justitie en Veiligheid momenteel bij bovenregionale rampen of crises 
alleen indirect – binnen de kaders van de ambtsinstructie van de commissaris van de Koning via 
een opdracht aan de commissaris van de Koning – aanwijzingen kan geven aan de voorzitter van 

de veiligheidsregio over het inzake de rampenbestrijding of crisisbeheersing te voeren beleid. 
 
 De commissie constateert dat - mede gezien de positie van de voorzitters van de veiligheidsregio’s 
– deze inhoudelijke rol van de commissaris van de Koning niet meer past in de door de commissie 
beoogde inrichting van het stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg. De commissaris van de 

Koning heeft volgens de commissie in de warme fase van een crisis een zeer beperkte rol6.  
Bij een ramp/crisis gaat het om snel schakelen en handelen en daarvoor zijn korte en directe lijnen 

noodzakelijk. De ‘indirecte’ aanwijzing door de commissaris van de Koning bij bovenregionale 
crises past daar niet bij. Tijdverlies door het betrekken van een extra orgaan en de daarmee 
gepaard gaande extra informatie-uitwisseling en afstemming zijn bij een ramp/crisis immers niet 
wenselijk. Door overheveling van deze aanwijzingsbevoegdheid in de warme fase aan de minister 
van Justitie en Veiligheid is deze direct bevoegd om aanwijzingen te geven aan de voorzitter van 

 
6 Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, naar toekomstbestendige Crisisbeheersing en Brandweerzorg, 4 december 2020, p. 116. 
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de veiligheidsregio als dat nodig is. Hierbij zij opgemerkt dat de primaire taak van crisisbeheersing 

ook bij bovenregionale crisis bij de voorzitters blijft; de aanwijzingsbevoegdheid van de minister 

van Justitie en Veiligheid wordt alleen toegepast indien blijkt dat sturing nodig en proportioneel is 
(bijvoorbeeld bij onvoldoende samenwerking of uitblijven van het gewenste resultaat). Een 
aanwijzing wordt alleen gegeven – tenzij de vereiste spoed of omvang van de crisis zich daartegen 
verzet - na overleg met de betreffende voorzitters en raadpleging van de commissaris van de 
Koning. Dit zal wettelijk worden vastgelegd. 
 

Aanwijzingsbevoegdheid aan het bestuur van een veiligheidsregio bij taakverwaarlozing (in de 
koude fase)  
Op dit moment kan de commissaris van de Koning op grond van artikel 59 Wvr indien de 
taakuitvoering in de veiligheidsregio te kort schiet een aanwijzing geven aan het bestuur van een 
veiligheidsregio. Deze aanwijzingsbevoegdheid richt zich op de taken van het bestuur van de 
veiligheidsregio en betreft daarmee in de eerste plaats de taken die het bestuur heeft in de koude 

fase. De commissaris van de Koning past deze aanwijzingsbevoegdheid toe volgens de 
ambtsinstructie van de commissaris van de Koning. Volgens de ambtsinstructie geeft de 
commissaris van de Koning alleen een aanwijzing na instemming van de minister van Justitie en 
Veiligheid. Volgens de ambtsinstructie kan de minister van Justitie en Veiligheid hiertoe ook een 
verzoek doen. Ook hier is dus sprake van een ‘indirecte’ aanwijzingsbevoegdheid. Voorgesteld 

wordt om deze specifieke toezichtsbevoegdheid gericht op het bestuur van de veiligheidsregio in de 
koude fase over te hevelen naar de minister van Justitie en Veiligheid - in lijn met het advies van 

de commissie Muller, die stelt dat er in de huidige praktijk geen toegevoegde waarde meer bestaat 
voor de toezichthoudende rol van de commissaris van de Koning ten opzichte van de 

veiligheidsregio.7 De Inspectie JenV is immers belast met het toezicht op de taakuitvoering van de 

veiligheidsregio’s. 
 
b) De rol van de commissaris van de Koning ten aanzien van de bestuurlijke samenwerking blijft 

ongewijzigd.  
De verantwoordelijkheden van de commissaris van de Koning gebaseerd op art. 41 Wvr, waarin hij 

toeziet op de samenwerking in het regionaal beleidsteam en aanwijzingen kan geven, blijft 
ongewijzigd. Bij deze aanwijzingsbevoegdheid gaat het om samenwerking tussen de verschillende 
decentrale organen, zoals de voorzitters, de andere burgemeesters en ook bijvoorbeeld de 
aanvullende betrokkenheid van andere partners, zoals de dijkgraaf van een waterschap. Deze 
aanwijzingsbevoegdheid past bij diens taak in artikel 182 van de Provinciewet bij het bevorderen 
van de samenwerking tussen de in de provincie werkzame rijksambtenaren met het 
provinciebestuur, de gemeentebesturen en de waterschapsbesturen. Hij heeft hier een duidelijke 

meerwaarde; de commissaris van de Koning kent immers de betrokken bestuurders in zijn 
provincie.  
 
De commissaris van de Koning blijft bovendien de reguliere verantwoordelijkheden uitoefenen bij 
de benoeming van de voorzitters van de veiligheidsregio’s en de verantwoording van de voorzitters 
aan de gemeenteraden. Hiertoe blijven bepalingen behouden die ervoor zorgen dat hij vanuit het 
stelsel crisisbeheersing wordt voorzien van voldoende actuele en juiste informatie over het 

functioneren van het lokale en regionale bestuur. Bij een eventuele wens tot fusering van 
veiligheidsregio’s over de provinciegrens heen wordt er een voorziening getroffen zodat duidelijk is 
hoe de betrokken commissarissen van de Koning in onderlinge samenhang hun 
aanwijzingsbevoegdheid kunnen aanwenden, zodat artikel 41 Wvr geen belemmering is voor een 
dergelijke fusie. Ook blijft (een vertegenwoordiger van) de commissaris van de Koning uitgenodigd 
worden voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, met het oog op 

de samenwerking binnen dit bestuur. 
 
c) Gesprek met burgemeesters over de begrippen ramp, rampenbestrijding en opperbevel  
De commissie stelt vast dat het begrip opperbevel in de praktijk geen betekenis heeft en daarmee 

overbodig zou zijn geworden in de wet. Het kabinet kiest er desondanks voor de begrippen ramp, 
rampenbestrijding en opperbevel te handhaven. Niet elke crisis is immers een ramp. Een ramp is 
een bijzondere vorm van een crisis, waarbij de burgemeesters en voorzitters van de 

veiligheidsregio bredere verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben.  
Het opperbevel van de burgemeester of voorzitter veiligheidsregio bij een ramp, is breder dan hun 
bevoegdheden op grond van artikel 175 Gemeentewet. Het opperbevel gaat niet alleen om het 
eenhoofdig gezag bij een ramp en het in één hand leggen van bestuurlijke beslissingsbevoegdheid. 
Het gaat er ook om dat de operationele diensten respectievelijk degene die met de regionale 

 
7 Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, naar toekomstbestendige Crisisbeheersing en Brandweerzorg, 4 december 2020, p. 116 
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operationele leiding is belast, een eenduidige en enkelvoudige lijn naar het bestuur heeft, zodat hij 

zich kan vergewissen van bestuurlijke dekking en bestuurlijke relevante informatie kan doorgeven. 

Het opperbevel schept een hiërarchische relatie tussen de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio 
en al diegenen die bij de rampenbestrijding zijn betrokken, ongeacht de verhouding die de 
burgemeester/voorzitter veiligheidsregio onder normale omstandigheden met hen heeft. Als het 
begrip opperbevel zou worden geschrapt, ontstaat een lacune in de eenhoofdige bestuurlijke 
aansturing van degenen die bij de rampbestrijding zijn betrokken. De burgemeester/voorzitter 
veiligheidsregio zou bij het schrappen van artikel 5 Wvr dan alleen nog de brandweer en de politie 

aansturen. 
 
Het rapport van de commissie Muller maakt duidelijk dat het onderscheid tussen ramp en crisis bij 
bestuurders tot verwarring kan leiden. De minister van Justitie en Veiligheid zal met 
vertegenwoordigers van het Veiligheidsberaad, de VNG en het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters in gesprek gaan over hoe deze verwarring kan worden verminderd - bijvoorbeeld 

door ondersteunende middelen zoals een handreiking. Waar nodig kan dit ook leiden tot 
herformulering in het vernieuwde wettelijk kader. 
 
d) Landelijke doelstellingen in een meerjarige landelijke agenda crisisbeheersing formuleren 
De hierboven aangekondigde versterkte regierol voor de minister van Justitie en Veiligheid gaat 

over de nationale (horizontaal) en landelijke (verticaal) coördinatie op de uitvoering van de cyclus 
van crisisbeheersing als geheel. Het kabinet realiseert dit onder andere door het vaststellen van 

landelijke doelstellingen in een meerjarige landelijke agenda crisisbeheersing. Deze landelijke 
agenda heeft betrekking op zowel het cyclisch proces crisisbeheersing als geheel als op de 
verschillende fasen van dit proces. Denk hierbij aan  voorbereiding, respons en nafase/herstel. Ook 
kan het gaan om landelijke doelen voor risicoanalyses, planvorming, operationele coördinatie, 
informatievoorziening, risico- en crisiscommunicatie, uniformering werkwijzen, landelijke 
informatievoorziening, capaciteitsanalyse van mens en middelen, onderzoek en innovatie, OTOTEL, 
invulling van afspraken over crisisbijstandsverlening met EU, NAVO en BeNeLux en samenwerking 

met de buurlanden. Dit zowel in algemene zin, als specifiek ten aanzien van bepaalde risico’s 
(n.a.v. de risicoanalyse). 
 
In het kader van de landelijke agenda crisisbeheersing wordt veiligheidsregio’s gevraagd hun 
bijdrage te leveren aan de interregionale en landelijke planvorming die in de toekomst 
gecoördineerd wordt door de minister van Justitie en Veiligheid. Hierbij , wordt hij door de 

bestaande (in capaciteit uitgebreide) organisatie ondersteund. De veiligheidsregio’s blijven 
eindverantwoordelijk voor het vaststellen van de (inter)regionale plannen, waarbij de minister 

toeziet op het (totstandkomings)proces. De minister is eindverantwoordelijk voor landelijke 
planvorming, waarbij de eigenstandige verantwoordelijkheid van de vakministers onveranderd 
blijft. Dit vraagt ook een andere financieringssystematiek waarbij richting veiligheidsregio’s 
onderscheid wordt gemaakt in geldstromen ten aanzien van bijdragen aan landelijke planvorming 
en van (inter)regionale preparatie, respons en herstel. 

 
Voor de wijze waarop de bestuurlijke afstemming en vaststelling van de landelijke agenda en 
doelstellingen crisisbeheersing plaatsvindt, onderzoekt het kabinet verschillende opties. Deze 
worden gezamenlijk met de relevante partners nader uitgewerkt. 
 

e) Inzet extra financiële middelen en capaciteit 
Het kabinet stelt extra financiële middelen beschikbaar om de veiligheidsregio’s en het Rijk te 
ondersteunen bij de realisatie van de landelijke doelstellingen. Onderdeel hiervan is extra 

uitvoeringscapaciteit voor de versterking van de governance en inzicht in slagkracht en paraatheid. 
Ook draagt dit bij aan sturing op de totstandkoming van interregionale en landelijk planvorming. 
Deze extra uitvoeringscapaciteit ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de minister, die in 
afstemming met de departementen, veiligheidsregio’s en crisispartners het proces van de 

totstandkoming van informatiebeeld en planvorming zal aansturen. De precieze vormgeving en 
taken van deze uitvoeringscapaciteit vergen nadere doordenking en afstemming. 

 
f) Verbinden internationale en nationale crisisbeheersing en het versterken van de 
grensoverschrijdende samenwerking 
Op rijksniveau werkt Nederland intensief mee aan internationale crisisbeheersing en draagt hier 
door verdragen, inhoudelijk, financieel en waar mogelijk met materieel aan bij. Internationale 
samenwerking vindt plaats met onze buurlanden, in BeNeLux-, Europees- en NAVO-verband. Het 
recente verleden laat zien dat er steeds meer sprake is van grensoverschrijdende rampen en crisis 

met bij behorende effecten (COVID-19, wateroverlast) waarbij grensoverschrijdende samenwerking 
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een must is. Het is daarom ook in het belang (van de veiligheid) van Nederland om op het gebied 

van internationale samenwerking en informatie-uitwisseling, te investeren en te intensiveren. 

Daarnaast draagt Nederland op basis van het solidariteitsbeginsel bij aan het Europese civiele 
beschermingsmechanisme. Dat wil zeggen: in EU-verband inzetten op enerzijds een betere 
verbinding tussen nationale en internationale crisisbeheersing en anderzijds op het ontwikkelen van 
een crisisbeheersingsstelsel waarin gezamenlijk wordt geïnvesteerd in preventie, paraatheid en 
respons en ondersteuning aan elkaar en andere, niet–EU-landen bij de aanpak van ernstige 
rampen en crises.  

 
Op regionaal niveau grenzen twaalf veiligheidsregio’s aan België en Duitsland. De bestaande 
samenwerking tussen veiligheidsregio’s en crisispartners in de buurlanden op het gebied van 
crisisbeheersing en brandweerzorg is hoofdzakelijk operationeel van aard. De crisisbeheersing is 
dus nog niet structureel gericht op de preparatie: een systematische gezamenlijke analyse van 
risico’s, de voorbereiding of aanpak van incidenten of effecten in het grensgebied.  

Uit de evaluatie van de wet Veiligheidsregio’s is gebleken dat de wet geen prikkels of dwingende 
bepalingen bevat voor internationale samenwerking op het terrein van crisisbeheersing en dat deze 
component zou moeten worden versterkt. Deze versterking wordt langs de volgende lijnen 
uitgewerkt. 
 

Europese civiele beschermingsmechanisme en NAVO civiele paraatheid/weerbaarheid: 
Binnen Europa en de NAVO geldt de afspraak dat de lidstaten en bondgenoten verantwoordelijk 

zijn voor de inrichting en het versterken van hun nationale crisisbeheersingsstelsel; zij kunnen dit 
naar eigen inzicht en nationale situatie vormgeven. Het Europese civiele beschermingsmechanisme 
en het civiele weerbaarheidsinstrument van de NAVO (de zogeheten 7-baseline requirements) zijn 
dus aanvullend op de nationale stelsels. Nationaal zal, op basis van de hiervoor genoemde 
uitgangspunten, nog nadrukkelijker beoordeeld en aangegeven worden op welke onderdelen van 
de Nederlandse crisisbeheersing de verbinding tussen het mechanisme en de NAVO 7- baseline 
requirements gemaakt kan worden. Zo gaat het kabinet na hoe de responsecapaciteiten en 

instrumenten van het Europese civiele beschermingsmechanisme nauwer en duidelijker te 
verbinden met onze nationale responsemogelijkheden. Deze Europese responsecapaciteiten dienen 
als een buffer, een last resort mogelijkheid als in geval van een nationale of grensoverschrijdende 
crisis de eigen nationale capaciteiten onvoldoende blijken om een ramp snel te beëindigen of te 
beperken. Ook op het gebied van preventie en paraatheid zal nadrukkelijker de verbinding met de 
internationale crisisbeheersing worden gemaakt. Hier kan alvast worden aangegeven dat de 

samenwerking op het gebied van trainen, oefenen en het delen van kennis en van geleerde lessen 
wordt versterkt . Voorts gaat het kabinet na op welke wijze de adviezen van de NAVO, zoals 

vastgelegd in de 7-baseline requirements en bedoeld als advies aan de bondgenoten om bepaalde 
civiele onderdelen en processen te versterken, bij de verbetering van onze nationale 
crisisbeheersing kunnen worden meegenomen.  
 
Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) met buurlanden 

Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van crisisbeheersing, brandweerzorg 
(natuurbranden) en ambulancezorg vindt plaats met onze directe buurlanden en in Benelux-
verband op het gebied van crisiscommunicatie, bijstand, coördinatie en –afstemming van 
maatregelen. Andere, meer concrete vormen van samenwerking met de buurlanden zijn er ook. 
Denk hierbij aan de versterkte samenwerking tussen de crisiscentra in Nederland en België of het 
Europese DG-netwerk van crisiscentra. In dit  samenwerkingsverband van 26 EU-Lidstaten worden 
lessons learned van crises besproken en gebruikt om de (inter)nationale. rampenbestrijding en 

crisisbeheersing te versterken. De genoemde landen maken ook deel uit van het Europese civiele 
beschermingsmechanisme en houden bij het maken van afspraken en plannen rekening met de 
mogelijkheden en instrumenten die het mechanisme biedt.  
 
Met betrekking tot GROS heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV, voorheen 
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)) in brede zin onderzocht hoe de grensoverschrijdende 

samenwerking met België en Duitsland kan worden verbeterd en of aanpassing van de GRIP-
structuur aan Nederlandse-zijde daaraan bijdraagt. Belangrijkste uitkomst is dat de aanpassing van 
de GRIP-structuur geen oplossing biedt. Wel wordt een aantal andere aanbevelingen gedaan, zoals 
het benoemen van grensliaisons, de verbetering van informatiedeling en de wettelijke borging van 
grensoverschrijdende samenwerking bij risicobeoordelingen. De stelselverantwoordelijke minister 
van Justitie en Veiligheid zal deze uitkomsten bespreken en uitwerken met betrokken landen, 
partners en samenwerkingsverbanden (Benelux, N48).  

 
8 N4 = Netwerk Nederlandse Noordrijn-Westfalen Niet-politie gerelateerde crisisbeheersing. 
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2.2 Het cyclisch proces van crisisbeheersing  

Acties binnen het aandachtsgebied crisisbeheersing als cyclisch proces: 

a) Wettelijke borging crisisbeheersing als cyclisch proces; 
b) Wettelijke borging nafase; 

c) Wettelijke borging en investeren in kennisontwikkeling, opleiding, trainen en oefenen;  
d) Versterken kwaliteitszorg en toezicht. 

 

a) Wettelijke borging crisisbeheersing als cyclisch proces 
In lijn met het advies van de commissie Muller gaat het kabinet crisisbeheersing (en 

brandweerzorg) in het (vernieuwde) wettelijk kader inrichten als cyclisch proces dat het volgende 
bevat: voorbereiding, inclusief risico-inventarisatie en analyse, respons en nafase en herstel. Bij dit 
proces hebben alle bij de crisisbeheersing betrokken publieke en private partners, waaronder 
aanbieders van vitale processen of diensten (vitale aanbieders), op alle niveaus een rol. Door de 
cyclus als zodanig te verankeren in het wettelijk kader, wordt deze voorzien van een adequate 
juridische grondslag en ontstaat meer samenhang tussen de verschillende onderdelen van de 

cyclus. In onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op enkele andere voorstellen ten aanzien 
van de verschillende fasen van crisisbeheersing. 

 
Gezamenlijke voorbereiding, inclusief risico-inventarisatie en risicoanalyse 
De noodzakelijke voorbereiding op incidenten en crises vraagt van publieke en private 
crisispartners dat zij hun inspanningen ten aanzien van de gezamenlijke risico-inventarisatie, -
analyse en voorbereiding verder intensiveren en harmoniseren. Dit betekent onder meer dat 

partijen elkaar frequent opzoeken, aanhaken en betrekken bij zowel de inventarisatie en analyse 
van risico’s en dreigingen, als bij de voorbereiding op de respons. Het kabinet acht het – in lijn met 
het advies van de commissie – niet noodzakelijk om in de regelgeving een uitputtende opsomming 
te geven van alle specifieke partners op het terrein van crisisbeheersing waarmee moet worden 
samengewerkt. Wel wordt wettelijk vastgelegd dat Rijk en veiligheidsregio’s – in overleg met de 
functionele ketens – verplicht zijn om afstemming te zoeken met voor hen relevante publieke en 
private partners in crisisbeheersing. Dat geldt ook voor versterking van de afstemming op 

internationaal vlak .Zo wordt geborgd dat in de voorbereiding op specifieke crises afspraken 
worden gemaakt over de generieke crisisorganisatie, rollen, taken en werkwijzen. Op die en  dat 
netwerkpartners adequaat worden betrokken bij de voorbereiding (en respons). 
 
Tot slot zullen kabinet en veiligheidsregio's in het kader van risico-inventarisatie en -analyse extra 

aandacht besteden aan de nauwe afstemming tussen de Rijksbrede Risicoanalyse Nationale 

Veiligheid en de Regionale Risicoprofielen op het decentraal niveau. Dit mede in het kader van de 
gezamenlijke planvorming en een verkenning naar een landelijk opleidings- en oefenprogramma. 
 
Respons 
Ten aanzien van respons behouden crisispartners een grote mate van flexibiliteit. Het kabinet volgt 
daarmee het advies van de commissie om de respons uitgaande van een solide basisstructuur zo 
flexibel mogelijk te kunnen inrichten en vormgeven afhankelijk van de aard en omvang van 

specifieke crises. Tegelijkertijd is het kabinet van mening dat adequate crisisrespons niet altijd 
samengaat met onbeperkte flexibiliteit. Door één heldere, doch flexibele, crisisstructuur te 
hanteren weten alle partners (publiek en privaat) te allen tijde waar zij aan toe zijn. Dit draagt bij 
aan de zichtbaarheid en effectiviteit van de crisisorganisatie voor alle crisispartners. 

 

b) Wettelijke borging nafase en herstel 
Om te borgen dat structureel aandacht wordt geschonken aan de preparatie en de uitvoering van 
de nafase, zal dit thema een verplicht onderdeel worden van zowel landelijke, departementale als 
regionale beleidsplannen. Uit de praktijk blijkt dat de nafase meer activiteiten omvat dan de nazorg 

(in het kader van bevolkingszorg) en reeds een belangrijk onderdeel uitmaakt van de processen in 
de crisisbeheersing. Er wordt gekeken hoe dit in de wet verankerd kan worden, waarbij de 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de nafase bij de respectievelijke partners blijft. 
 
c) Wettelijke borging en investeren in kennisontwikkeling, opleiden, trainen en oefenen 
Crisisbeheersing is in toenemende mate geen activiteit die men ‘erbij doet’. Er is een stevig 

fundament van kennis, kunde en ervaring noodzakelijk. De commissie adviseert dan ook om in de 
nieuwe wetgeving vast te leggen dat het stelsel van crisisbeheersing voorziet in kennisontwikkeling 
en het gezamenlijk opstellen van kwaliteitsnormen. Het toezicht van het stelsel moet daar op 
aansluiten: ̋crisisbeheersing is een vak̋. 
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Kennisontwikkeling en innovatie  

Kwalitatief hoogwaardige crisisbeheersing vraagt om structurele kennisontwikkeling en innovatie, 
gericht op de vraagstukken van de toekomst en wat deze vragen van de partners binnen het stelsel 
van crisisbeheersing. Relevant is zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gericht op de 
(middel)langere termijn als meer praktijkgericht onderzoek en pilots voor het nu en de kortere 
termijn. Inzet is kennisontwikkeling en innovatie structureel onderdeel van de cyclus 
crisisbeheersing te maken. Daartoe zal het kabinet in samenwerking met de betrokken partners 

een meerjarige strategische onderzoekagenda vaststellen, en daarbij samenwerken met 
universiteiten en instellingen waaronder het NIPV. Deze agenda wordt gekoppeld aan opleidingen 
in het kader van de voorbereiding en het OTOTEL-programma. Daarnaast wordt aansluiting 
gezocht met (inter)nationale kennis- en innovatietrajecten. 
 
Opleiden, trainen, oefenen 

Voor veel mensen die bij crisisbeheersing worden ingezet, is de rol in de crisisbeheersing een 
neventaak. Crisisvaardigheden, -processen en -netwerk wijken daardoor vaak af van de reguliere 
werkzaamheden. Regelmatig samen opleiden, trainen en oefenen (OTO), zowel binnen de eigen 
organisatie als met andere partners, draagt bij aan betere prestaties tijdens crises. 
Omdat de kwaliteit van de eigen organisatie een verantwoordelijkheid van diezelfde organisatie is, 

is OTO versnipperd. Als gevolg van de uiteenlopende aard, taakstelling en inrichting van de 
organisatie, legt elke organisatie andere accenten en prioriteiten, en ontwikkelt elke organisatie 

eigen OTO-producten. Het kabinet wil samenwerking en uitwisseling met veiligheidsregio’s en 
andere crisispartners verder bevorderen. Daarom komt er een verkenning naar een landelijk 
gefinancierd programma OTOTEL (Opleiden, Trainen, Oefenen, Testen, Evalueren en Leren) geënt 
op de landelijke doelstellingen in het kader van de crisisbeheersing en brandweerzorg.  
 
d) Versterken kwaliteitszorg en toezicht 
De commissie constateert dat het de veiligheidsregio’s tot op heden niet is gelukt om een uniform 

kwaliteitszorgsysteem te ontwikkelen - ondanks diverse aanbevelingen in opeenvolgende rapporten 
en de instelling van het project Kwaliteit en vergelijkbaarheid (2017) door het Veiligheidsberaad 
Het kabinet acht uniforme kwaliteitszorg van groot belang: voor inzicht in eigen prestaties, voor 
het functioneren en continu blijven verbeteren van de processen binnen veiligheidsregio’s en voor 
de vergelijkbaarheid tussen veiligheidsregio’s onderling. Het is daarbij de overtuiging van het 
kabinet dat kwaliteitsnormen het meest effectief zijn indien zij worden opgesteld en gesteund door 

de veiligheidsregio’s zelf. Het kabinet acht dit een decentrale verantwoordelijkheid en doet een 
hernieuwde oproep aan de veiligheidsregio’s om hier in gezamenlijkheid toe te komen. Gezien de 

reeds lange duur van dit traject zal het kabinet daarbij sturen op een daadwerkelijke en uniforme 
invulling van artikel 23 van de huidige Wvr, waarin besturen van veiligheidsregio’s verplicht worden 
gesteld om een kwaliteitszorgsysteem te hanteren. Daarbij denkt het kabinet aan eerste stappen 
van de veiligheidsregio’s  op het gebied van regionale rapportages ten aanzien van bijvoorbeeld 
paraatheid, geoefendheid, vakbekwaamheid, actuele planvorming en het evalueren van incidenten. 

Hierna kan in de toekomst doorontwikkeling plaatsvinden naar uniforme rapportages en een 
bijbehorende rol voor het toezicht. 
 
Toezicht   
In de kern adviseert de commissie in de nieuwe wetgeving vast te leggen dat het stelsel van 
crisisbeheersing voorziet in kennisontwikkeling en het gezamenlijk opstellen van kwaliteitsnormen. 
Het toezicht zou zich moeten richten op de taakuitvoering in de crisisbeheersing, op 

netwerksamenwerking, de publiek-private samenwerking en landelijke opgaven voor 
brandweerzorg. Hierbij zou de nadruk moeten liggen op de mate van het behalen van doelen en 
gezamenlijke opgaven. 
 
Het kabinet steunt dit advies, waarbij beter zicht op het eigen presterend vermogen en de 
ontwikkeling van uniforme kwaliteitszorg noodzakelijke voorwaarden zijn. Dit leidt ertoe dat 

veiligheidsregio’s zelf aan hun algemeen bestuur als eerstverantwoordelijke aantonen dat zij in 
control zijn. Daarbij zijn vergelijkbaarheid, uniformiteit en transparantie essentieel. Want daarmee 
kunnen veiligheidsregio’s deze onderling vergelijken en van elkaar leren om de crisisbeheersing 
verder te optimaliseren. Daarnaast leidt dit ook tot beter zicht op elkaars functioneren, hetgeen 
essentieel is voor de versterking van de bovenregionale en nationale samenwerking. Voorts biedt 
dit veiligheidsregio’s individueel en gezamenlijk de mogelijkheid om afgewogen keuzes te maken 
over het niveau van veiligheidszorg en daarover verantwoording af te leggen.  

 
Beter zicht op het eigen presterend vermogen door veiligheidsregio’s in combinatie met de eisen 
aan het kwaliteitssysteem voor crisisbeheersing en brandweerzorg, bieden de Inspectie JenV de 
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mogelijkheid om in te zetten op systeemgericht toezicht. Door de eisen ten aanzien van 

bovenregionale en nationale samenwerking, kan het toezicht zich meer richten op deze 

samenwerkingsverbanden en de gehele cyclus van crisisbeheersing met het oog op het realiseren 
van de gezamenlijke doelen en opgaven. 
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2.3 Regionale en nationale crisisstructuur 

Actiepunten binnen het aandachtsgebied regionale en nationale crisisstructuur 

a) Verbinding veiligheidsregio’s en andere partners met de nationale crisisstructuur; 
b) Transitie LOCC: doorontwikkeling Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2) met een 

wettelijke borging; 
c) Rolverduidelijking van het Veiligheidsberaad en het Interregionaal Beleidsteam; 
d) Flexibilisering bij crisis die langer duren; 
e) Verkenning wettelijk vastleggen (eventuele verandering) regionale crisisstructuur 
f) Versterking, uitwerking en wettelijke verankering netwerksamenwerking 

 
a) Verbinding veiligheidsregio’s en andere partners met de nationale crisisstructuur 
In de afgelopen jaren is de samenwerking tussen de nationale crisisstructuur en de 
veiligheidsregio’s toegenomen. Daarvoor zijn enkele concrete kantelmomenten aan te wijzen: de 
KPN-storing met als gevolg de uitval van 112 (2019), de boerenprotesten (2019), de Covid-19-

pandemie (2020) en de aanpak van de opvang Oekraïense vluchtelingen en de doorstroom 
migratie (2022). De huidige wet draagt onvoldoende bij aan de interregionale en landelijke 
samenwerking voor regio-overstijgende of landelijke crises. 
 
De Wvr beschrijft de regionale organisatie, taken en bevoegdheden voor crisisbeheersing. Ook 

worden een aantal partners, zoals de Unie van Waterschappen, expliciet benoemd. De nationale 
organisatie, taken en bevoegdheden voor crisisbeheersing worden in de wet echter beperkt 

omschreven. Onderdeel hiervan is de nationale crisisstructuur, die in de responsfase geactiveerd 
kan worden. Ook de relatie tussen decentrale en centrale crisisbeheersing komt in de huidige wet 
beperkt aan bod. 
 
Van groot belang is om de verbinding tussen de nationale crisisstructuur en de veiligheidsregio’s en 
publieke en private crisispartners structureel te versterken en te borgen. Zodat crises ‘als één 
overheid’ bestreden kunnen worden. De verbinding tijdens de responsfase tussen de nationale 

crisisstructuur enerzijds en publieke en private crisispartners anderzijds wordt structureel 
verstevigd. Dit gebeurt door wettelijke verankering van de bestuurlijke afstemmings- en 
samenwerkingsafspraken en uitwerking daarvan in een ministerieel besluit en een landelijk 
handboek crisisbeheersing. De organisatie, taken en rollen van de nationale crisisstructuur worden 
niet in de wet beschreven, maar in het instellingsbesluit van de Ministeriële Commissie 
Crisisbeheersing (MCCb) en het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Het Handboek is een 

nadere uitwerking van het instellingsbesluit en legt op hoofdlijnen de bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en kerntaken vast van de belangrijkste actoren van de nationale 

crisisstructuur. 
 
Ten aanzien van de responsfase is in een aangepast Besluit Ministeriële Commissie 
Crisisbeheersing (MCCb) en het Nationaal Handboek Crisisbeheersing (als opvolger van het 
Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming) het volgende vastgelegd: op uitnodiging van de 

voorzitter van de MCCb kan een voorzitter veiligheidsregio, burgemeester of voorzitter van een 
ander openbaar lichaam (zoals een dijkgraaf of gezaghebber BES-eilanden) met raadgevende stem 
deelnemen aan de beraadslagingen van de MCCb. Daarnaast kunnen op uitnodiging van de 
voorzitter MCCb ook andere partners en deskundigen als adviseur vanuit een inhoudelijke of 
operationele expertise deelnemen. Te denken valt aan politie, kennisinstituten/netwerken, private 
partners waaronder aanbieders vitale processen, Openbaar Ministerie of inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten. 

 
b) Transitie LOCC: doorontwikkeling Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2) met een 

wettelijke borging 
De bovenregionale en landelijke coördinatie op de voorbereiding en aanpak van crises vraagt 
inrichting van het Knooppunt Coördinatie Regio’s Rijk (KCR2). KCR2 wordt het gezamenlijke 24/7 

centrale koppelvlak voor bovenregionale en landelijke informatiestromen van onder andere vitale 

ketens naar regio’s en andersom. Hierin werken veiligheidsregio’s, Rijk en andere partners samen. 
KCR2 ontwikkelt het landelijke beeld, heeft het overzicht en de kwaliteit om ketens in iedere fase 
(koud, lauw en warm) met elkaar te verbinden. Het onderhoudt en activeert benodigde netwerken 
voor een eenduidig informatiebeeld en duiding. En het biedt landelijke ondersteuning in coördinatie 
tussen veiligheidsregio’s, Rijk en crisispartners.  
 
De basis voor de organisatie is het huidige Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC), 

onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en onderdeel van de nationale 
crisisstructuur. Bij het LOCC werken ervaren medewerkers vanuit verschillende organisaties binnen 
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het veiligheidsdomein, zoals de veiligheidsregio’s, de nationale politie, de brandweer, het ministerie 

van Defensie, GGD/GHOR, RIVM en het Rode Kruis. Het LOCC is daarmee organisatorisch en in de 

uitvoering een multidisciplinaire organisatie.  
De huidige taken van het LOCC zijn:  
- zorg dragen voor het aanleveren van het multidisciplinair Landelijk Operationeel Beeld en het 

operationeel advies bij nationale en internationale incidenten, crises, rampen en grootschalige 
evenementen;  

- coördineren van regionale, nationale en internationale bijstand, met inbegrip van de bijstand, 

bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s en de Politiewet 2012;  
- op verzoek van betrokken partners ondersteunen bij regionale en bovenregionale incidenten, 

crises, rampen en grootschalige evenementen;  
- als zijnde de National Training Coördinator zorg dragen voor de coördinatie, opleiding en inzet 

van de Nederlandse experts in het kader van EU Civil Protection Mechanism. 
 

Er is binnen het landelijke programma KCR2 een start gemaakt met een concept-besluit voor 
instelling van de organisatie KCR2. De taakgebieden van het huidige LOCC worden geactualiseerd 
en er wordt ingezet op de verdere professionalisering van de personele bezetting en organisatie 
hiervan, in opbouw naar de beoogde KCR2 organisatie. De veiligheidsregio’s en het Rijk zetten 
versneld in op de inrichting van KCR2, waarbij de veiligheidsregio’s en de nationale partners 

investeren in de versterkte aansluiting en verbinding tussen Rijk en regio’s. Binnen deze 
samenwerking organiseren de veiligheidsregio’s informatieknooppunten waardoor de informatie 

van crisispartners, waaronder landelijke diensten en kennisinstituten, en van de eigen organisatie 
gedeeld wordt. Ook is uitwisseling mogelijk met andere regio’s en landelijke partners. Deze 
knooppunten worden volgens afgesproken standaarden, normen en architectuur ingericht. Naast 
een technische inrichting is een 24/7 actieve organisatie nodig die snel opgeschaald kan worden. 
De veiligheidsregio’s en rijkspartners moeten daarvoor bekwame menskracht beschikbaar en 
getraind hebben. Deze ontwikkelingen worden gefinancierd uit de door het kabinet beschikbaar 
gestelde extra middelen. 

 
KCR2 moet bij een crisis acuut kunnen opschalen, In een heel kort tijdsbestek moet KCR2 zorgen 
voor een overkoepelende landelijke operationele duiding en een handelingsperspectief adviseren. 
Het is belangrijk dat KCR2 snel kan schakelen tussen verschillende rollen: van verbinden van 
experts en elkaar tijdig informeren bij een dreigende crisis tot meer intensieve landelijke 
afstemming over scenario’s en handelingsperspectief in het belang van eenduidig optreden. Dit 

handelingsperspectief moet van dusdanige kwaliteit zijn dat veiligheidsregio’s, Rijk en 
crisispartners ermee geholpen zijn. Hiervoor is de juiste expertise nodig. In aanvulling op de vaste 

kern dient daarom gebruik gemaakt te worden van het netwerk. En het netwerk moet bereid zijn 
om tijdens crises kwalitatief hoogwaardige professionals beschikbaar te stellen aan KCR2. Met de 
juiste experts kunnen de gezamenlijke/landelijke duiding en de handelingsperspectieven van grote 
waarde zijn voor alle crisispartijen en daarmee bijdragen aan de taakuitvoering van de betreffende 
organisaties. De vaste basis van KCR2 zorgt voor een goede voorbereiding in de koude en lauwe 

fase (waaronder risicomonitoring) en in de warme fase voor een goede ontvangst van de externe 
functionarissen en experts die tijdens een crisis onderdeel worden van de opgeschaalde 
crisisteams.  
 
c) Rolverduidelijking van het Veiligheidsberaad en het Interregionaal Beleidsteam  
De afgelopen jaren is gebleken hoe waardevol het overleg tussen Rijk en de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s in het Veiligheidsberaad was bij een landelijke crisis. In de aanpak van de Covid-

19 pandemie en zeer recent van de opvang Oekraïense vluchtelingen en de doorstroom migratie 
was het Veiligheidsberaad een onmisbare partner voor het kabinet.  
 
Het Veiligheidsberaad is in de koude fase een gremium waarin de voorzitters van de 25 
veiligheidsregio’s met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale 
veiligheidsvraagstukken en ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Het Veiligheidsberaad neemt 

hierbij geen verantwoordelijkheden of bevoegdheden over van de besturen van de 25 
veiligheidsregio s. Ook is het Veiligheidsberaad gesprekspartner van de minister van Justitie en 
Veiligheid.  
 
Indien sprake is van een crisis die twee of meer veiligheidsregio’s (in ultimo 25 veiligheidsregio’s) 
treft, kan besloten worden tot het inrichten van een Interregionaal Beleidsteam (IRBT). In het 
Interregionaal Beleidsteam kunnen de voorzitters van de veiligheidsregio’s de uitoefening van hun 

taken en bevoegdheden bij een crisis onderling afstemmen, en kan afstemming plaatsvinden met 
het Rijk. Het IRBT dient in wet- en regelgeving geborgd te worden. 
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Ten aanzien van de democratische legitimiteit vindt de commissie dat bij het Veiligheidsberaad 

geen zelfstandige bevoegdheden passen9. De relatieve voordelen van zelfstandige bevoegdheden 

verhouden zich niet tot de nadelen van democratische legitimiteit. Het zou leiden tot  een extra 
bestuurslaag boven de 25 gemeenschappelijke regelingen. De ervaringen rond Covid-19 tot nu toe 
en het onderzoek van de commissie laten zien dat de effectiviteit van het Veiligheidsberaad niet 
afhangt van extra bevoegdheden. Het kabinet volgt de commissie in deze conclusie. Tegelijkertijd 
zal het Veiligheidsberaad wel degelijk een belangrijke rol moeten spelen in de doorontwikkeling van 
het stelsel en uniformering ervan. Daar waar de 25 besturen van veiligheidsregio’s gezamenlijk 

verantwoordelijk worden voor inventarisatie van de (gezamenlijke) risico’s op regionaal niveau, de 
prioritering ervan en de daaropvolgende risicobeheersings- en preparatie-activiteiten, speelt het 
Veiligheidsberaad een coördinerende en regisserende rol. Datzelfde geldt voor het maken van 
afspraken met landelijk opererende crisispartners.  
 
d) Flexibilisering bij crisis die langer duren 

Een flexibele werkwijze maakt dat tijdens de beheersing van de crisis voortdurend aandacht moet 
zijn voor de vraag of structuur van de crisisorganisatie en samenstelling van de betrokken teams 
binnen die structuur nog aansluit bij wat de praktijk vraagt. In het geval een crisis langer blijkt te 
duren, dient bij deze werkwijze periodiek ook overwogen te worden of de fase waarin een crisis 
zich lijkt te bevinden de mate van opschaling en van bevoegdheidsverdeling nog rechtvaardigt of 

dat afschaling weer mogelijk is. Een denkrichting hierbij is het wetsvoorstel voor de eerste tranche 
van de aanpassing van de Wet publieke gezondheid, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen een 

acute en een beheerfase. In zo’n beheerfase is de crisis dermate onder controle dat een terugkeer 
naar de bestuurlijke verhoudingen buiten crisissituaties op decentraal niveau overwogen kan 
worden. In het geval van een landelijke crisis, is in een beheerfase denkbaar dat er meer ruimte is 
voor een lokale aanpak en dat de gevolgen van de crisis lokaal opgevangen kunnen worden, en het 
bestuurlijk gezag op decentraal niveau bij de burgemeester wordt belegd. Op die wijze kan in zo’n 
beheerfase door de burgemeester democratische verantwoording worden afgelegd aan de 
gemeenteraden. 

 
Ten aanzien van de democratische legitimiteit constateert de evaluatiecommissie dat de 
democratische verantwoording achteraf door de voorzitter van de veiligheidsregio bij langdurige 
bovenlokale crises problematisch is. Momenteel is de voorzitter van de veiligheidsregio verplicht 
om na afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis schriftelijk verslag uit te 
brengen aan de raden van de getroffen gemeenten over het verloop van de gebeurtenissen en de 

besluiten die hij heeft genomen. Artikel 40 voorziet vooral in een behoefte bij een kortdurende 
crisis. In de huidige bestuurspraktijk geven voorzitters van de veiligheidsregio’s ook geregeld 

gedurende een langer durende crisis uitleg en leggen zij verantwoording af aan de betrokken 
gemeenteraden, uit eigen beweging of op verzoek. Dit draagt bij aan de democratische legitimiteit 
van de crisisbeheersing, in het geval een crisis langer duurt. Het kabinet is voornemens om de 
verantwoordingsplicht van de voorzitter veiligheidsregio (huidig art. 40 Wvr) bij een bovenlokale 
crisis die langer blijkt te duren, en zo lang hij/zij het bestuurlijk gezag uitoefent, zo uit te breiden 

dat waar mogelijk ook gedurende deze langdurige  crisis en – tenzij de vereiste spoed zich 
daartegen verzet - voordat een besluit genomen wordt, betrokken gemeenteraden worden 
geconsulteerd, debat wordt gevoerd en verantwoording wordt afgelegd door de voorzitter 
veiligheidsregio aan de raden van getroffen gemeenten. Deze uitbreiding van democratische 
verantwoording aan de raad is nodig bij het autonoom optreden van de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s bij bovenlokale crises die langer blijken te duren. De raden kunnen dan ook al 
tijdens een langer durende crisis een standpunt over de besluiten van de voorzitter van de 

veiligheidsregio – waaronder ook het voortduren van de crisisstructuur – kenbaar maken aan de 
Minister van JenV, met tussenkomst van de commissaris van de Koning (artikel 40 lid 4 Wvr).  
Overigens ziet de commissaris van de Koning ook bij een crisis die langer duurt toe op de 
samenwerking in het regionaal beleidsteam, zolang de voorzitter van de veiligheidsregio dan het 
bestuurlijk gezag op decentraal niveau uitoefent (artikel 41 Wvr).  
Als  de voorzitter veiligheidsregio in het geval van een meer dan regionale crises aanwijzingen van 

de minister van JenV uitvoert (zie hierboven bij paragraaf 2.1 onder a), dan past uitleg aan de 
minister van JenV die op zijn beurt verantwoording aflegt aan de Staten-Generaal. Deze 
aanwijzingen kunnen bij bovenregionale crises ook de op- en afschaling betreffen. 
 
e) Verkenning eventuele aanpassing en wettelijk verankeren regionale crisisstructuur 
Lokale of regionale crisissituaties, incidenten of gebeurtenissen worden in de meeste gevallen 
opgevangen door de op dat niveau opererende overheden (zoals de gemeente, het waterschap, de 

 
9 Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, naar toekomstbestendige Crisisbeheersing en Brandweerzorg, 4 december 2020, p. 115. 
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veiligheidsregio of het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba) en organisaties. 

Afhankelijk van aard en omvang kunnen meerdere organisaties worden ingezet (horizontale en/of 

verticale opschaling). De veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding op rampen 
en crises waarmee een regio geconfronteerd kan worden. Zij stellen hiertoe een regionaal crisisplan 
en - waar wettelijk verplicht en/of nodig - rampbestrijdingsplannen vast. 
 
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP)  
In Nederland werken de veiligheidsregio’s met de Gecoördineerde Regionale 

Incidentbestrijdingsprocedure om te zorgen voor samenhang in het multidisciplinair optreden in de 
aanpak van incidenten en crisis. Voor de verschillende niveaus van opschaling hanteren de 
veiligheidsregio's een landelijk uniforme GRIP-opschalingssystematiek, waarbij de Wet 
veiligheidsregio’s als wettelijke basis dient. De GRIP-systematiek bestaat uit verschillende 
opschalingsniveaus: lokaal (1 t/m 3), regionaal (4) en interregionaal (5). In deze procedure is de 
kerngedachte dat grotere incidenten meer onderlinge coördinatie vereisen. Deze coördinatie ziet 

toe op de operationele afstemming en bestuurlijke afstemming. Omdat er meer middelen en 
bestuurslagen betrokken (kunnen) raken, moet er multidisciplinair afgestemd worden. De GRIP-
procedure vindt zijn wettelijke basis in artikel 2.3.1 van het Besluit veiligheidsregio’s. De 
opschalingsmethodiek wordt gewaardeerd vanwege de duidelijkheid die de methodiek biedt over 
rollen, taken en verantwoordelijkheden. Om de richtlijnen ten aanzien van de regionale 

incidentbestrijdingsprocedures in samenhang te brengen met de bovenregionale/landelijke 
afspraken wordt de GRIP-procedure herijkt en passend gemaakt binnen het landelijke stelsel.  

 
Het kabinet gaat met de regio’s onderzoeken of eventuele aanpassingen van de regionale 
crisisstructuur nodig zijn. Daarbij wordt bezien of het behulpzaam is om de (eventuele aanpassing 
van) de regionale crisisstructuur waaronder de optie van een Interregionaal Beleidsteam (IRBT), 
vast te leggen in regelgeving. Specifiek wordt gekeken of vastleggen van een definitie van 
‘landelijk’ en ‘bovenregionaal’ noodzakelijk is.  
 

f) Versterking, uitwerking en wettelijke verankering netwerksamenwerking 
Het is van belang dat netwerksamenwerking in de koude, lauwe en warme fase goed 
vormgegeven, uitgewerkt en wettelijk verankerd wordt. Binnen de crisisbeheersing is het belangrijk 
dat organisaties en (sleutel)functionarissen in de crisisorganisaties ‘elkaar kennen’ en ‘gekend 
worden’. Door middel van een bewust gevoerde ‘netwerkmanagement-strategie’ zal de 
netwerksamenwerking in de crisisbeheersing worden geprofessionaliseerd en wettelijk verankerd. 

Veiligheidsregio’s worden – meer dan ze nu al zijn - netwerkregisseurs binnen de crisisbeheersing. 

In beginsel worden netwerken regionaal gebouwd en waar nodig bovenregionaal, nationaal of 

internationaal (afhankelijk schaalgrootte risico).  

Er wordt geïnvesteerd in en geëxperimenteerd met vormen van netwerkregie en –sturing om tot 
een effectieve vorm van netwerksamenwerking te komen waarbij ruimte is voor veerkrachtig en 

flexibel optreden. Het binnen het netwerk benutten van elkaars expertise en specialisaties is een 
onderdeel hiervan. 
 
Rol van Defensie als structurele veiligheidspartner wordt uitgewerkt 
Een bijzondere rol in het stelsel van crisisbeheersing is weggelegd voor de minister van Defensie. 
Nauw gerelateerd aan de militaire crisisbeheersing (ex artikel 97 Grondwet inzake de verdediging 
en bescherming van de belangen van het Koninkrijk), is het uitgangspunt dat Defensie belast is 

met civiele crisisbeheersingstaken. Hierbij ondersteunt de krijgsmacht de civiele autoriteiten onder 
alle omstandigheden bij de bestrijding van rampen en incidenten en de beheersing van crises, 
zowel nationaal als internationaal. De rol van Defensie als structurele veiligheidspartner in het 
landelijke crisisstelsel en het vernieuwde wettelijk kader wordt nader uitgewerkt. 
 
2.4 GHOR, bevolkingszorg en crisiscommunicatie 

Acties binnen het aandachtsgebied GHOR, bevolkingszorg en crisiscommunicatie: 
a) Verduidelijking taken GHOR bij regiogrens-overschrijdende cq. landelijke crises van langere 

duur; 
b) Introductie zorgrisicoprofiel en bestuurlijke vaststelling; 

c) Verduidelijking sturing en regie door de GHOR ir.t. aanpassing Wet publieke gezondheid 
(Wpg); 

d) Wettelijk verankeren regierol voor besturen van veiligheidsregio’s voor bevolkingszorg en 
risico- en crisiscommunicatie; 

e) Steviger positioneren crisiscommunicatie. 
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2.4.1. Taak GHOR 

De GHOR is onderdeel van de veiligheidsregio en belast met de coördinatie, aansturing en regie 
van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. 
Doel van de GHOR is dat onder aansturing hiervan de betrokken organisaties gereed zijn om 
naadloos op te schalen van de dagelijkse naar grootschalige hulpverlening, waarbij de betrokken 
organisaties multidisciplinair op regionaal niveau als één samenhangende zorgketen optreden om 
gezondheidsschade voor burgers bij een ramp of crisis zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. 

Daarnaast adviseert de GHOR andere overheden en organisaties om gezamenlijk op te kunnen 
treden tijdens een ramp of ongeval. De GHOR staat onder operationele leiding van de directeur 
publieke gezondheid (DPG). De GHOR-taak is uitsluitend gericht op zorginstellingen die medische 
zorg verrichten in het kader van geneeskundige hulpverlening . De kernactiviteiten van de GHOR 
betreffen risicobeheersing (koude en lauwe fase), crisisbeheersing (warme fase) en 
informatiemanagement.  

 
De DPG maakt namens het bestuur van de veiligheidsregio schriftelijke afspraken over de 
voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening met individuele zorgverleners zoals GGD’en, 
huisartsen, ziekenhuizen, traumacentra en de RAV’s. De DPG onderhoudt daarmee het brede 
netwerk in de koude fase en zorgt dat afspraken actueel zijn. Tijdens een crisis geschiedt de 

geneeskundige hulpverlening onder de operationele leiding van de DPG als hoofd GHOR. De 
uitvoering van deze geneeskundige hulpverlening onder alle omstandigheden is en blijft een 

verantwoordelijkheid van de zorginstellingen zelf op basis van de sectorale wetgeving. De DPG 
neemt plaats in een GBT of RBT onder leiding van de burgemeester of voorzitter veiligheidsregio. 
Tijdens de crisis zelf wordt gehandeld op basis van de gemaakte afspraken. 
 
De DPG is op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) ook hoofd van de in het gebied van de 
veiligheidsregio gelegen GGD. De GGD kan bij rampen en crises 4 opgeschaalde processen 
inzetten: infectieziektebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en 

gezondheidsonderzoek bij rampen. 
  
Als hoofd GHOR en hoofd GGD heeft de DPG twee complementaire verantwoordelijkheden die 
elkaar in tijden van crises versterken om bestuurlijk eenduidig te adviseren. De DPG als hoofd 
GHOR is daarmee een belangrijke functionaris binnen de veiligheidsregio met een coördinerende, 
bewakende en adviserende taak in het geneeskundig netwerk die de domeinen veiligheid, openbaar 

bestuur en publieke gezondheid verbindt. De DPG handelt onder verantwoordelijkheid van en in lijn 
met de besluiten van de burgemeester of voorzitter van de Veiligheidsregio in geval van 

opschaling. 
 
2.4.2. Reactie op bevindingen commissie Muller  
Geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de 
voorbereiding daarop zijn een wezenlijk onderdeel van de publieke veiligheidstaken. De GHOR, als 

onderdeel van de veiligheidsregio en onder aansturing van de DPG, vervult hierin een 
onafhankelijke en noodzakelijke regiefunctie. De GHOR en de DPG zijn en blijven -anders dan de 
evaluatiecommissie adviseert- dan ook een essentieel onderdeel van de publieke veiligheid. Het 
gaat hierbij niet allen om de rol van de GHOR/DPG tijdens rampen en crises, maar ook bij de 
voorbereiding daarop. De taak van de GHOR bij lokale of regionale crisistypen met een kortdurend 
karakter staat volgens de evaluatiecommissie niet ter discussie. In geval van regiogrens-
overschrijdende cq. landelijke crises van langere duur, constateert de commissie dat er 

onduidelijkheid kan zijn over de GHOR-taken. In lijn met de bevindingen van de 
evaluatiecommissie Wvr is daarom een verduidelijking van deze taken, mede in relatie met de 
taken van de GGD en het ROAZ, noodzakelijk. Voorts is het noodzakelijk dat de voorbereiding 
wordt versterkt.  
 
2.4.3. De inzet  

a) Verhelderen taken/definities  
Een verduidelijking van de GHOR-taken vraagt in ieder geval om een duidelijker definitie van het 
begrip geneeskundige hulpverlening in de hernieuwde Wvr en de toelichting daarop. Momenteel is 
sprake van een versmalling door de zinsnede “door tussenkomst van de meldkamer”, terwijl de 
taken van de GHOR/DPG (zie pt. 1) ook zien op de voorbereiding (risicobeheersing). De begrippen 
aansturing, coördinatie en regie moeten ook nader moeten worden geduid. De beschrijving van de 
diverse taken en verantwoordelijkheden van de DPG in de verschillende wettelijke regelingen moet 

integraal en in samenhang worden bezien en leiden tot één samenhangend stelsel van 
crisisbeheersing. In samenspraak met de betrokken partijen wordt hieraan nadere uitwerking 
gegeven. 
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b) Zorgrisicoprofiel en bestuurlijke vaststelling 

Belangrijk is dat de instellingen voor langdurige en acute zorg gezamenlijk zijn voorbereid om bij 
rampen en crises de noodzakelijke geneeskundige hulp te verlenen. Deze voorbereiding wordt 
versterkt door de introductie van het zorgrisicoprofiel. De DPG/GHOR vertaalt de dominante 
(boven)regionale risico’s in het kader van geneeskundige hulpverlening naar 
scenario’s/capaciteiten voor de gehele geneeskundige keten. Dit zorgrisicoprofiel geeft de DPG een 
stevige positie in de borging van het publieke belang van veiligheid, o.m. in het ROAZ. De 

expliciete deelname van de GHOR aan het ROAZ geeft de DPG een duidelijke titel om te acteren in 
dit publieke belang, mede in het licht van de door de NZa gesignaleerde hoge en toenemende druk 
op de acute zorgketen. Een excellente informatiepositie van de GHOR/DPG samen met de 
zorgpartijen is een noodzakelijke voorwaarde voor het vervullen van deze voorbereidende taak. 
Hiermee wordt de GHOR en de bestuurlijke inbedding van de DPG-en in de veiligheidsregio’s en in 
het ROAZ aanzienlijk versterkt. Het zorgrisicoprofiel wordt zo actueel mogelijk gehouden en 

minimaal tweejaarlijks herzien. De verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van dit 
zorgrisicoprofiel ligt bij de GHOR en wordt o.m. door de DPG afgestemd in het ROAZ. De DPG heeft 
als hoofd GHOR de verantwoordelijkheid dit proces te bewaken, belemmeringen te signaleren en 
het bestuur van de veiligheidsregio hierover te adviseren. 
 

c)  Verduidelijking sturing en regie   
De Wpg wordt de komende tijd in onderdelen (tranches) aangepast.   

• Mede n.a.v. de aanbeveling van de OVV om de crisisstructuur voor de zorg aan te passen, 
wordt de Wpg gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat een bevoegdheid wordt opgenomen 
voor de minister van VWS om de GGD-en direct medisch-operationeel aan te sturen in 
geval van de bestrijding van A-infectieziekten, waarbij de Landelijke Functionaliteit 
Infectieziektebestrijding (LFI) de minister van VWS ondersteunt. Deze sturing moet 
congruent zijn met de bestaande coördinerende verantwoordelijkheden van de voorzitters 
veiligheidsregio’s en die van de minister van JenV voor het uniforme en landelijk dekkende 

stelsel voor crisisbeheersing. Deze sturing zal in gezamenlijkheid met VWS, JenV, BZK en 
de veiligheidsregio’s worden uitgewerkt.  

• Het versterken van de samenwerking binnen de ROAZ en het borgen van de 
zorgcontinuïteit bij langdurige crises, is belangrijk in het kader van crisisbeheersing. Door 
de deelname van de DPG als hoofd GHOR heeft hij, naast zijn GGD-verantwoordelijkheid, 
een duidelijke titel om in het ROAZ te acteren in het publieke belang van veiligheid10. Zoals 

aangekondigd in de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg (PM Binnenkort naar de 
TK), zal de minister van VWS verkennen welke aanvullende instrumenten hij als minister in 

kan zetten in reguliere én crisisfase om samenwerking in de acute zorg te versnellen. Hoe 
deze instrumenten zich verhouden tot de verantwoordelijkheidsverdeling in het zorgstelsel 
in relatie tot de taken van de GHOR/DPG en de ROAZ is expliciet onderdeel van deze 
verkenning. 

 

d) Wettelijk verankeren regierol voor besturen van veiligheidsregio’s voor bevolkingszorg en risico- 

en crisiscommunicatie 
Bevolkingszorg speelt een cruciale rol in de crisisbeheersing. Dat hebben we gezien bij de aanpak 
van de opvang Oekraïense vluchtelingen s, maar ook bijvoorbeeld bij de aanpak van het hoogwater 
in Limburg. De invulling per regio is echter divers, zoals ook staat beschreven in het 
evaluatierapport Muller. Dat maakt dat het in de praktijk voor veel partijen onduidelijk is wat 
bevolkingszorg precies inhoudt, hoe bevolkingszorg zich verhoudt tot gemeentelijke 
crisisbeheersing en tot de processen risico- en crisiscommunicatie onder verantwoordelijkheid van 
de besturen van de veiligheidsregio’s. Het is niet altijd helder wie welke verantwoordelijkheden 

heeft en wanneer er sprake is van adequate bevolkingszorg. Dit moet anders. Uit de evaluatie Wvr 
en ervaringen uit het veld blijkt de behoefte aan doorontwikkeling en professionalisering van 
bevolkingszorg. Bevolkingszorg wordt daarom wettelijk gedefinieerd. Daarnaast is uniformering 

van het kwaliteitsniveau van belang. Concreet gaat dit over: 
1. Het inrichten van een aantal uniforme bevolkingszorgfuncties zodat er duidelijkheid komt 

over de basisorganisatie van bevolkingszorg en de bovenregionale samenwerking kan 

worden versterkt;  
2. Een voldoende niveau van vakbekwaamheid van de kernfuncties bevolkingszorg conform 

vastgestelde kwaliteitseisen en kwalificatiedossiers; 
3. Verantwoording richting algemeen bestuur. Onderdeel hiervan is het monitoren van het 

gerealiseerde kwaliteitsniveau van bevolkingszorg en de invulling van landelijke 

 
10 Zie Uitvoeringsbesluit Wkkgz, hoofdstuk 8a, nota van toelichting (Stb 2021, 291) 
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kwaliteitscriteria die de branche vaststelt en beheert. De landelijke kwaliteitsnormen zelf 

worden niet in de wet opgenomen;  

4. Het bevorderen van de samenwerking tussen alle organisaties die bevolkingszorgtaken 
uitvoeren én organisaties die aansluiten op bevolkingszorg.  

 
De veiligheidsregio’s krijgen conform het advies van de commissie een wettelijk vastgelegde 
regierol ten aanzien van een aantal taken op het gebied van bevolkingszorg. Dit vergt nog nadere 
uitwerking tussen branche en veiligheidsregio’s. Het is belangrijk in het wettelijk kader regierol en 

verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio over bovenstaande punten vast te leggen en hoe die 
zich verhouden tot de wettelijk aangewezen coördinerend functionaris. Zo moet duidelijk worden 
waar verantwoordelijkheden liggen en waar deze ook ophouden. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel 
mogelijk wordt aangesloten bij de hoofdstructuur van het landelijk stelsel crisisbeheersing; waar 
nodig wordt voorzien in de certificering van opleidingen, examens en borging van het vakbekwaam 
worden en blijven. Daarbij zullen de kwalificatiedossiers voor een aantal kernfuncties (waaronder 

de Algemeen Commandant Bevolkingszorg en Officier van Dienst Bevolkingszorg) van 
bevolkingszorg worden opgenomen in nieuwe wet- en regelgeving. Gemeenten (de colleges van 
B&W) blijven zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun (gemeentelijke) crisisorganisatie, de 
continuïteit van de eigen organisatie en de opschaling van eigen werkzaamheden. Dit laatste wordt 
aangeduid met de term gemeentelijke crisisbeheersing. 

 

e) Steviger positioneren crisiscommunicatie 
De commissie adviseert om crisiscommunicatie te beschouwen als eigenstandig proces, 

ondersteunend aan de crisisbeheersing, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het 
kabinet wil dit nadrukkelijk met de burgemeesters en besturen van de veiligheidsregio’s bezien en 
hen bij de nadere uitwerking betrekken. 
 
Op rijksniveau geldt dat risico- en crisiscommunicatie onderdeel is van de regisserende 
verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid. De huidige rol van het Nationaal 
Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) is onderdeel van deze verantwoordelijkheid. Ook hierbij is van 

belang dat veiligheidsregio’s en rijksoverheid zowel de risicocommunicatie als de 
crisiscommunicatie op elkaar laten aansluiten. Naar aanleiding van de geleerde lessen tijdens 
recente crises zoals Covid-19 en behoeften van communicatieprofessionals van Rijk en regio zal 
onder meer worden ingezet op het volgende: (door)ontwikkeling van middelen en bereik richting 
specifieke doelgroepen, intensieve samenwerking tussen veiligheidsregio’s en gemeenten, 
uniformiteit in risico’s en handelingsperspectief, (internationale) samenwerking en kennisdeling, 

gezamenlijke kennisontwikkeling en opleiden, trainen en oefenen. De werkwijze van het Nationaal 

Kernteam Crisiscommunicatie in de warme fase en verdere doorontwikkeling van 
risicocommunicatie in de koude fase wordt door het kabinet verder geactualiseerd. Onderdeel 
daarvan zal zijn weerbaarheid en burgerparticipatie. 
 
De besturen van de veiligheidsregio’s blijven verantwoordelijk voor de risicocommunicatie binnen 
hun regio’s. De burgemeesters (bij een crisis van plaatselijke betekenis) en de voorzitters van de 

veiligheidsregio’s (bij een crisis van meer dan plaatselijke betekenis) blijven verantwoordelijk voor 
de crisiscommunicatie binnen hun gemeente respectievelijk regio. Het Besluit informatie inzake 
rampen en crisis biedt hierbij de wettelijke kaders voor de risico- en crisiscommunicatie en zal 
waar nodig worden gemoderniseerd. 
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3. Brandweerzorg in verandering 

De brandweer vormt een belangrijke spil in het stelsel van incidentbestrijding, rampenbestrijding 
en crisisbeheersing. De brandweerzorg in Nederland is van hoge kwaliteit; vele duizenden 
brandweermensen – vrijwilligers en beroeps - werken daar dagelijks hard aan. 
Brandweervrijwilligers vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse brandweer. Het 
kabinet zal zich inzetten om dat te behouden.  
De afgelopen jaren heeft de brandweer laten zien goed uitgerust te zijn voor haar repressieve taak. 

Tegelijkertijd kunnen er ook zaken verbeterd worden. Het wetgevend kader kan hierbij 
ondersteunen. Het wetgevend kader voor de brandweerzorg moet zowel richtinggevend als 
doelgericht zijn. Het gaat er vanuit dat het brandweerdomein een unieke beroepspraktijk is met 
een professionele identiteit. Dat domein laat zich leiden door een geheel van algemeen 
verbindende voorschriften en een daarop aansluitende set van beleidsregels. 
 

De brandweer van de toekomst moet zijn voorbereid op nieuwe (grote) incidenten met impact 
buiten de eigen veiligheidsregio. De overstromingen in Limburg en de ervaringen met recente 
natuurbranden illustreren het belang van een brandweer die over grenzen heen opereert. 
Tegelijkertijd wordt erkend dat een substantieel deel van de hulpverlening en incidentbestrijding 
lokaal of regionaal plaatsvindt en plaats zal blijven vinden. Dat deel van het werk zal wel worden 

geconfronteerd met nieuwe (brand)risico's die om een andere benadering en risico-inschatting voor 
hulpverleners en burgers vragen. 

 
Op het gebied van brandweerzorg behoeft de voorbereiding en respons op bovenregionale en 
landelijke incidenten versterking. De veiligheidsregio’s zijn sterk georiënteerd op de eigen regio, en 
interregionale afstemming of bijstand komt niet altijd tot stand. Er is op landelijk niveau niemand 
verantwoordelijk voor een landelijke opgave voor de brandweerzorg en deze verantwoordelijkheid 
wordt ook niet opgepakt. Daarbij ontbreekt het in belangrijke mate aan gedeelde (uniforme) 
kaders die door alle regio’s worden nageleefd, bijvoorbeeld in relatie tot slagkracht en uniforme 

regels en uitgangspunten voor brandweerzorg. Tevens is er geen inzicht in de landelijke capaciteit 
en slagkracht van de brandweer. Ook de multidisciplinaire risicobeheersingstaak van het bestuur 
van de veiligheidsregio, onder andere op het gebied van brandweerveiligheid, is onvoldoende 
geborgd.  
 
Er wordt toegewerkt naar een toekomstbestendige brandweer met voldoende capaciteit en 

slagkracht om naast kwalitatief hoogwaardige lokale en regionale basisbrandweerzorg het hoofd te 
bieden aan (grootschalige en nieuwe) incidenttypen. Bijvoorbeeld als gevolg van 

klimaatverandering of de energietransitie, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. Daarbij 
wordt ingezet op structurele samenwerking met de andere (operationele) crisispartners, zoals 
politie, waterschappen, Defensie, de Reddingsbrigade Nederland en de milieu-ongevallendienst van 
het RIVM. 
 

Voor de beoogde verandering van de Brandweerzorg zullen de volgende acties worden ingezet: 
1) Versterking regierol minister van Justitie en Veiligheid voor brandweerzorg door onder meer 
opstellen van landelijk dekkingsplan en onderzoek naar verbreden en borgen adviesfunctie 

brandveiligheid; 
2) Wettelijk verankeren brandweerzorg als cyclisch proces; 
3) Verkennen mogelijkheden instellen Besluit brandweerzorg;  
4) Organiseren actueel inzicht in de parate slagkracht; 
6) Onderzoek naar het stelsel van brandweeronderwijs; 
7) Onderzoeken aanscherping huidige aanwijzing voor bedrijfsbrandweer. 

 
3.1 Versterking regierol minister van Justitie en Veiligheid voor brandweerzorg 
De minister van Justitie en Veiligheid is stelselverantwoordelijk voor de brandweerzorg. De minister 

is onder andere verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving en de werking van het stelsel. Ook 

legt de minister hierover verantwoording af aan het Parlement. Het kabinet beoogt het wettelijk 
kader te herzien en bij de minister van Justitie en Veiligheid binnen het stelsel van de 
brandweerzorg een regierol te beleggen. Dit houdt in dat de minister toeziet op de totstandkoming 
van landelijke brandweerzorg - ingevuld via landelijke doelstellingen. De landelijke doelstellingen 
komen tot stand op basis van het landelijke brandrisicoprofiel en het landelijke dekkingsplan. 
Daarmee neemt de minister van Justitie en Veiligheid geen verantwoordelijkheden van de besturen 
van de veiligheidsregio’s over. 
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In het geval van landelijke incidenten waarbij sprake is van (dreiging van) schaarste in de 

beschikbaarheid van brandweerzorg, is het belangrijk dat er één bestuurlijk gezag is om besluiten 

te nemen over de toewijzing van alle landelijke beschikbare brandweermiddelen. Denk bijvoorbeeld 
aan gelijktijdig meerdere grote natuurbranden, een overstroming of een windhoos die meerdere 
regio’s raakt. In een dergelijke situatie wordt in overleg met de minister van Justitie en Veiligheid 
besloten hoe de beschikbare middelen zo optimaal en effectief mogelijk worden ingezet. De 
minister neemt daarmee geen gezag over van de burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio; 
die gaat over de feitelijke inzet ten tijd van een grote brand met landelijke schaarste aan inzet van 

materieel. Om dit mogelijk te maken, dient er voortdurend actueel inzicht te zijn in de (landelijk) 
beschikbare middelen. 
 
De regierol van de minister van Justitie en Veiligheid laat onverlet dat onder meer de verschillende 
vakministers verantwoordelijkheden hebben op het gebied van brandveiligheid, zoals bijvoorbeeld 
de ministers van IenW en EZK. De vakministers zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid op 

het eigen beleidsterrein. Dat betekent ook: wettelijke vereisten vastleggen en extra middelen 
beschikbaar stellen wanneer er extra inzet van de veiligheidsregio’s wordt gevraagd.  
 
Landelijk brandrisicoprofiel en brandweerdekkingsplan 
In aansluiting op het nieuwe kader voor de veiligheidsregio’s komt er een landelijk 

brandrisicoprofiel en een landelijk brandweerdekkingsplan, onder coördinatie van de minister van 
Justitie en Veiligheid en in nauwe afstemming met het Veiligheidsberaad. Hierin worden 

maatgevende brand- en ongevalsscenario’s van meer dan regionale betekenis gevat; scenario’s , 
waarbij de grootschalige en langer durende inzet van de brandweer vereist is, worden gevat in een 
landelijk brandrisicoprofiel en een landelijk brandweer dekkingsplan. Dat landelijk dekkingsplan 
komt tot stand ter uitvoering van landelijke doelstellingen ten aanzien van de brandweerzorg. 
Daarbij moet worden gedacht aan grote natuur- en industriële branden, overstromingsinzet en 
grootschalige CBRN-scenario’s. Maar hier valt ook te denken aan branden en ongevallen die de 
vitale infrastructuur aantasten en waarbij de genormeerde landelijke bijstandsinzet van de 

brandweer van vitaal belang is, al dan niet landsgrensoverschrijdend van aard.  
Het landelijk brandweerdekkingsplan maakt de slagkracht en het voortzettingsvermogen 
inzichtelijk en geeft een weergave van de mate van paraatheid om grootschalig nationaal gevaar 
en verlies van veiligheid het hoofd te bieden. Dit plan beschrijft de capaciteit en het 
voortzettingsvermogen die nodig zijn om met Nederlandse brandweereenheden een zeer 
grootschalig incident te bestrijden, voortvloeiend uit nationale of internationale risico’s en 

dreigingen. Eenheden van Defensie en internationale bijstand vullen dit landelijk vermogen aan. 
Wanneer de capaciteit van 25 regio’s niet toereikend is voor de benodigde landelijke capaciteit, 

zullen de regio’s in samenspraak met het ministerie een voorstel doen hoe en waar dit alsnog op te 
bouwen.  
 
Het bestuur van de veiligheidsregio heeft, naast dat van de colleges van burgemeester en 
wethouders, ook een belangrijke (advies)verantwoordelijkheid op het gebied van brandveiligheid 

en risico-en crisisbeheersing. Het kabinet beziet mogelijkheden om die adviesfunctie te verbreden 
en te versterken naar aanpalende wet- en regelgeving. Zo wordt het bestuur van de 
veiligheidsregio in voldoende mate in staat gesteld het bevoegd gezag en andere instanties 
gevraagd en ongevraagd te adviseren over (nieuwe) risico’s op bijvoorbeeld het gebied van 
brandveiligheid en het optreden van de brandweer. Een versterkte adviesfunctie zorgt er ook voor 
dat een advies niet zo maar kan worden genegeerd. leggen. Het kabinet onderzoekt hierbij ook hoe 
de samenhang tussen alle componenten van brandveiligheid geborgd kan worden.  

 
3.2 Wettelijk verankeren brandweerzorg als cyclisch proces 
In lijn met het advies van de commissie Muller wordt brandweerzorg in het (nieuwe) wettelijk 
kader ingericht als cyclisch proces dat het volgende omvat: preventie inclusief voorlichting, 
preparatie, inclusief risico-inventarisatie en analyse, respons en de nafase. Bij dit proces hebben 
alle bij de brandweerzorg betrokken publieke en private partners, waaronder aanbieders van vitale 

processen, op alle niveaus gezamenlijk een rol. Door de cyclus als zodanig te verankeren in het 
wettelijk kader, wordt deze voorzien van een adequate juridische grondslag en ontstaat meer 
samenhang tussen de verschillende onderdelen van de cyclus. In onderstaande paragrafen wordt 
nader ingegaan op enkele andere voorstellen ten aanzien van de verschillende fasen van 
brandweerzorg. 
 
Risico-inventarisatie, -analyse en voorbereiding 

Er komt een uniform en gemeenschappelijk kader voor de brandweer-specifieke aspecten van 
risico-inventarisatie, -analyse en voorbereiding van de beheersing van incidenten en crises. Het 
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kader is van toepassing op alle veiligheidsregio’s en schetst de uitgangspunten en voorwaarden op 

basis waarvan veiligheidsregio’s hun risico-inventarisatie,  

-analyse en voorbereiding vormgeven en hoe deze zich verhouden tot bovenregionale en landelijke 
eisen. Het kader geeft de veiligheidsregio’s voldoende ruimte voor maatwerk, om eigen afwegingen 
te maken op basis van het regionale risicoprofiel.  
 
Het kader ziet toe op een eenduidige en uniforme cyclus van risico-inventarisatie en analyse (gelijk 
aan dat bij crisisbeheersing) tot en met de eisen die worden gesteld aan dekkingsplannen en 

paraatheid van brandweer-eenheden. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van lopende 
initiatieven, bijvoorbeeld bij opkomsttijden. Dit kader wordt in 2023 uitgewerkt en ingevuld door de 
veiligheidsregio’s. Naast deze cyclus is er in het kader van pro-actie/preventie nog de hierboven 
genoemde adviestaak op het gebied van brandveiligheid. 
 
Met het gebiedsgerichte opkomstsysteem, als onderdeel van een verplicht uniforme landelijke 

systematiek voor het maken van brandweerdekkingsplannen, kan er lokaal, regionaal en 
interregionaal slagvaardig worden opgetreden. De brandweren in de veiligheidsregio’s  
nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van deze systematiek 
en zorgen voor de aansluiting met het eerdergenoemde landelijke brandweerdekkingsplan. 
Ten aanzien van de regionale dekkingsplannen hanteren veiligheidsregio’s een uniforme 

systematiek. Dit wordt vastgelegd in het wettelijke kader voor gebiedsgerichte opkomsttijden. 
 

De dekkingsplannen van de veiligheidsregio’s vormen in de toekomst nog meer dan nu de basis 
voor grootschalig en specialistisch optreden. Op die manier hebben veiligheidsregio’s bij 
bovenregionale en landelijke incidenten inzicht in de totaal beschikbare parate slagkracht en 
capaciteit om bijstand te verlenen. Daarbij moet worden gedacht aan grote natuur- en industriële 
branden, overstromingen en grootschalige CBRN-scenario’s. Maar hier valt ook te denken aan 
branden en ongevallen die de vitale infrastructuur aantasten en waarbij de genormeerde landelijke 
bijstandsinzet van de brandweer van vitaal belang is, al dan niet landsgrensoverschrijdend van 

aard. 
 
3.3 Besluit brandweerzorg 
Het wetgevend kader voor de brandweerzorg moet zowel richtinggevend als doelgericht zijn. Het 
gaat er van uit dat het brandweerdomein een unieke beroepspraktijk is met een professionele 
identiteit. Dat domein laat zich leiden door een geheel van algemeen verbindende voorschriften en 

een daarop aansluitende set van beleidsregels. Wetgeving in formele zin, van toepassing op de 
brandweerzorg, is spaarzaam van aard. Het ziet toe op het ‘wat’ en bevat de grondslagen voor 

beleidsvorming, uitvoering, Rijkstoezicht en financiering. Voor de brandweer wordt derhalve 
verkend wat de mogelijkheden zijn voor een Besluit brandweerzorg: de integrale bundeling van 
brandweerwetgeving in materiële zin die toeziet op het ‘hoe’ van de taakuitvoering. Waarbij er 
rekening wordt gehouden met het advies van de commissie Muller om de wetgeving minder 
gedetailleerd te maken.  

 
3.4 Organiseren actueel inzicht in de parate slagkracht 
Om de bovenregionale en landelijke inzet van de brandweer te bevorderen, komt er een actueel 
overzicht in de parate slagkracht van de brandweer. Op basis hiervan kunnen keuzes worden 
gemaakt over de verdeling van (schaarse) middelen tijdens een groot incident (zie ook paragraaf 
informatievoorziening). De veiligheidsregio’s en het ministerie werken samen aan het verbeteren 
van de brandweerinformatie. Net als nu beslist het bevoegd gezag. Bij landelijke inzet is dat de 

minister, bovenregionaal zijn dat de voorzitters veiligheidsregio.  
 
3.5 Wettelijke verankering van normering en mate van uniformiteit in optreden 
Het kabinet staat voor het behoud van kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg, uitgevoerd door 
de brandweer als maatschappelijk essentiële en gewaardeerde organisatie. Die belofte vraagt om 
een wettelijk fundament dat de gemeenten en de beroepspraktijk in staat stelt snel een passend 

hulpaanbod te leveren. Een aanbod waar iedere burger vertrouwen in kan hebben. 
Randvoorwaarden die het mogelijk maken de brandweer te kunnen blijven uitrusten en inzetten 
naar de eisen van de tijd, zijn daarbij van groot belang. Waarbij het Rijk niet treedt in de huidige 
decentrale verantwoordelijkheden. 
 
Het toekomstig wettelijk kader bevat net als de Wet veiligheidsregio’s onder meer kaders met 
betrekking tot de normering voor samenstelling van basiseenheden, dekking, opkomst en 

geoefendheid. 
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Aanvullend wordt bekeken in welke mate er regels kunnen worden geformuleerd op het gebied van 

uniformiteit van optreden (brandweerdoctrine), materieelaanschaf en interoperabiliteit of wanneer 

kan worden volstaan met het huidige stelsel van branchenormen. 
 
3.6 Onderzoek naar het stelsel van brandweeronderwijs 
De opleidingen en het onderwijsstelsel voor de brandweer (repressief en niet-repressief) moeten 
erop gericht zijn de brandweer blijvend te kunnen bemensen met vakbekwame professionals, 
vrijwilligers en beroeps.  

 
Het stelsel van opleidingen staat ten dienste van de vakbekwaamheid, het (aantrekkelijk) 
werkgeverschap, de vulling en de paraatheid. De brandweer moet voortdurend over goed opgeleid 
en divers personeel kunnen beschikken om haar taak veilig en kwalitatief hoogwaardig te kunnen 
uitvoeren. Een belangrijke voorwaarde is dat het behaalde brandweerdiploma 
arbeidsmarktperspectief biedt voor een carrière na het werkzame leven bij de brandweer. Het 

kabinet kondigt een onderzoek aan naar de vraag hoe het onderwijsstelsel van de brandweer 
hervormd kan worden zodat de aansluiting met het reguliere onderwijs kan worden verbeterd. Dit 
onderzoek wordt in nauwe samenwerking met RCDV en sector uitgevoerd.  
Het geheel van opleidingen en kwalificaties wordt door het NIPV aangelegd, beheerd en 
bekendgemaakt in een centraal register brandweeropleidingen.  

 
3.7 Onderzoeken aanscherping huidige aanwijzing voor bedrijfsbrandweer 

Bedrijfsbrandweren zijn een particuliere verantwoordelijkheid. Aan de scheiding tussen publieke en 
private verantwoordelijkheid wordt vastgehouden. Een formele positie voor bedrijfsbrandweren 
past niet binnen het stelsel van brandweerzorg. Er zou dan immers spanning ontstaan tussen de 
taak van toezicht, controle en handhaving van de commandant en de behoefte om in partnerschap 
te willen samenwerken. Privaat-publieke vermenging dient voorkomen te worden. Maar in de 
publiek-private-samenwerking kan meer het uitgangspunt worden: hoe kunnen we elkaar helpen 
en versterken? Als het in het publieke belang is om privaat te faciliteren, moet dit waar mogelijk 

gedaan en mogelijk gemaakt worden door bijvoorbeeld bedrijfsbrandweren meer te faciliteren in 
onderwijs en faciliteiten. 
 
De intentie is om toe te groeien naar normering voor bedrijfsbrandweren in algemene zin. Er wordt 
gekeken of bepaalde instellingen of groepen van bedrijven verplicht kunnen worden tot het 
instellen van een bedrijfsbrandweer. Het gaat dan om instellingen of groepen bedrijven  

die bij brand of incidenten een fors en/of langdurig risico voor of maatschappelijke impact op de 
omgeving op kunnen leveren. Dat gaat verder dan alleen instellingen met gevaarlijke stoffen. In 

samenwerking met de betrokken overheden en partners wordt onderzocht hoe de huidige 
aanwijzing voor bedrijfsbrandweer kan worden aangescherpt.  
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4. Informatievoorziening 

Acties binnen het aandachtsgebied informatievoorziening: 

a) Creëren van een wettelijke basis voor gemeenschappelijke informatievoorziening in alle fasen 

van crisisbeheersing en brandweerzorg;  
b) Inrichting Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2) en wettelijke borging; 
c) Wettelijke borging van de taak(uitvoering) van informatiemanagement en KCR2. 

 
a) Creëren van een wettelijke basis voor gemeenschappelijke informatievoorziening en 

informatiedeling in alle fasen van crisisbeheersing en brandweerzorg 
Informatievoorziening is als basisproces één van de belangrijke steunpilaren voor de taakuitvoering 
van de veiligheidsregio’s in de crisisbeheersing. Deze taak is dan ook nadrukkelijk belegd bij de 
veiligheidsregio’s (art. 10 Wvr lid i). Artikel 22 stelt dat informatievoorziening een gezamenlijke 
opgave is, die dus in samenwerking met partners wordt ingericht. Gemeenschappelijke 

informatievoorziening is essentieel om flexibele en effectieve netwerksamenwerking te realiseren. 
Ook is het een belangrijke basis voor adequate crisisbesluitvorming ten tijde van daadwerkelijke 
crises. De commissie Muller adviseert een wettelijke basis te creëren voor gemeenschappelijke 
informatievoorziening in alle fasen van crisisbeheersing en brandweerzorg. Het kabinet neemt dit 
advies over. 
 

De regie op informatievoorziening ligt tijdens een crisis bij de burgemeesters, voorzitters 

veiligheidsregio en de minister van Justitie en Veiligheid. En omdat die regierol ligt bij de algemene 
keten (en dus ook de veiligheidsregio’s), is het noodzakelijk dat de veiligheidsregio’s beschikken 
over alle noodzakelijke informatie, zowel in de voorbereiding op als in de aanpak van crises. Dat 
betekent concreet dat sleutelfunctionarissen zoals de minister van Justitie en Veiligheid, 
voorzitters, directeuren, brandweercommandanten, Operationeel Leiders en informatiemanagers 
toegang moeten hebben tot alle informatie die noodzakelijk is om hun rol als regisseur te kunnen 

invullen. Informatiemanagement is daarmee een primair proces naast brandweerzorg en 
crisisbeheersing. Deze taak en rol noodzaken de veiligheidsregio’s om zowel hun eigen regionale 
informatievoorziening en -beveiliging, als de gezamenlijke informatievoorziening met het Rijk en de 
andere partners, op orde te hebben. Dat is een cruciale randvoorwaarde om een betrouwbare 
informatiepositie in rampenbestrijding en crisisbeheersing blijvend in te vullen. Om hieraan te 
voldoen is continue ontwikkeling essentieel. 
 

b) Inrichting Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2) met een wettelijke borging 
Er bestaat een noodzaak voor een gemeenschappelijke informatievoorziening in alle fasen van de 
crisisbeheersing met alle relevante crisispartners, publiek en privaat waarbij netcentrisch werken 

het uitgangspunt is: tijd- en plaatsonafhankelijk waarbij alle betrokken partijen op hetzelfde 
moment over de actuele informatie beschikken. Dit alles met een passende wettelijke borging. 
In dat kader heeft de afgelopen periode veel afstemming plaatsgevonden met de betrokken 
partners over KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio’s - Rijk). Met KCR2 realiseren het ministerie van 
Justitie en Veiligheid en de veiligheidsregio’s, in samenwerking met andere departementen en 

crisispartners, een netwerkorganisatie en werkwijze die gaat helpen om gelijktijdig en gezamenlijk 
24/7 over de juiste informatie en duiding te beschikken. Informatie en duiding om een crisis te zien 
aankomen, om te helpen deze te voorkomen en om deze in de warme fase gezamenlijk goed te 
kunnen beheersen. 
 
Informatieveiligheid 

Doordat informatievoorziening zo’n wezenlijke rol in de werkomgeving heeft gekregen, neemt het 
risico van digitale incidenten toe. Voortkomend uit de 24/7 beschikbaarheidseis plus de essentiële 
rol tijdens grootschalige crises moet de impact van een verstoring voor een veiligheidsregio zoveel 
mogelijk worden voorkomen of beperkt. Er vindt dan ook een herijking van de vitaliteitsbeoordeling 
ten aanzien van de veiligheidsregio’s plaats. 
Voor back up/fall back en opvang van uitval is een verplichte standaardisatie op het gebied van 

informatie-uitwisseling, infrastructuur-koppelvlakken etc. een harde eis. Met de veiligheidsregio’s 

zal worden onderzocht, met inachtneming van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen, 
welke niveaus van beveiliging bij de organisatiedoelen passen en hoe deze geborgd worden  in het 
vernieuwde wettelijk kader. 
 
Standaardisatie en borging 
Om te komen tot bovenregionaal informatiemanagement is het noodzakelijk de basisvoorzieningen 
en informatie-uitwisseling gezamenlijk eenduidig te regelen en te borgen. Werken onder één 

informatiearchitectuur schept de kaders voor deze informatiepositie.  
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De veiligheidsregio’s zullen, ondersteund door landelijke gremia en projecten, samen optrekken in 

de uitwerking van de gezamenlijke afspraken en de architectuur.  

 
Verplichtingen en kaders 
In de afgelopen jaren zijn veiligheidsregio’s steeds meer gezamenlijke informatiesystemen gaan 
gebruiken die in beheer zijn bij het NIPV11 (onder Wvr art 69). Artikel 22 Wvr gaat echter alleen 
over het inrichten van de informatievoorziening, niet over het verplicht gebruik en de 
instandhouding ervan. Er worden dus geen kaders, standaarden en kwaliteitseisen gesteld aan het 

beheer van de landelijke systemen (zoals robuustheid van cruciale systemen).  
 
Voorgeschreven standaarden en verplichte deelname aan de gemeenschappelijke 
informatievoorziening zouden een grote verbetering in de informatievoorziening betekenen. Dat 
maakt het mogelijk tijdens rampen en crisis eenvoudiger informatie uit te wisselen met betrokken 
partijen. Informatievoorziening is een domein dat zich voortdurend ontwikkelt. Daarmee is 

innovatie ook niet vrijblijvend; om aansluiting te houden bij de maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen zijn verbeteringen en innovaties nodig die kort cyclisch en flexibel zijn en die in 
samenwerking met marktpartijen en partners worden aangepakt. Relevante innovaties richten zich 
op het inzichtelijk maken van kwetsbaarheden en risico’s, het monitoren van dreigingen en het 
ondersteunen van beeldvorming, coördinatie en besluitvorming tijdens crises. Uiteraard zijn hierbij 

een creatief ontwikkelklimaat, regie en centrale financiering onmisbaar. 
 

c) Wettelijke borging taakuitvoering informatiemanagement en KCR2 
Binnen het toekomstig wettelijk kader zal de taak(uitvoering) van informatiemanagement en KCR2 
verder worden geborgd. Landelijk afdwingbare afspraken zijn noodzakelijk voor Rijk en regio’s om 
als betrouwbare informatieverstrekker te fungeren. Wettelijke borging is noodzakelijk ten aanzien 
van: 

▪ Eén gezamenlijk knooppunt voor een gemeenschappelijke informatievoorziening op het 
terrein van crisisbeheersing en brandweerzorg, met gestandaardiseerde koppelvlakken, 

eenduidige definities en heldere (wettelijke) afspraken over het delen van informatie 
(waaronder het gebruik van persoonsgegevens); 

▪ Verplicht gebruik door de veiligheidsregio’s en het Rijk, alsmede de instandhouding 
hiervan, met inachtneming van de hierboven beschreven elementen; 

▪ Toezicht en handhaving op het toepassen van architectuur(standaarden), 
beveiligingsnormen en op het beheer en de informatieveiligheid. Niet alleen voor de 

veiligheidsregio’s zelf, ook in de keten van meldkamers, risico- en crisisbeheersing. 
 

 
  

 
11 In de huidige Wvr wordt nog de naam ‘IFV’ gebruikt. In deze notitie bedoelen we daarmee het huidige NIPV. Sinds 7 maart 

2022 is de naam van IFV gewijzigd in NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid). Maar niet alleen de naam, ook de 
structuur is gewijzigd. De nieuwe wet moet aansluiten bij die nieuwe naam. 
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5. Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) 

a) De instelling van een wetenschappelijke adviesraad ten behoeve van de rol als onafhankelijk 

kennisinstituut 
b) Verstevigen positionering en governance van het NIPV 

c) Doorontwikkeling onderwijs voor crisisbeheersing en brandweerzorg 
d) Rolbepaling ten aanzien van ondersteunende diensten door het NIPV 

 

5.a Instelling van een wetenschappelijke adviesraad 
Het kabinet beschouwt het NIPV – gezien zijn wettelijke taak – als een belangrijk publiek 

kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg met een focus op praktijk- en 
toepassingsgericht onderzoek met ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. Dergelijk onderzoek 
kan door NIPV in opdracht of op eigen initiatief worden verricht. Het uitvoeren van 
marktverstorende taken past hier niet bij. Het Kabinet en het NIPV zullen dit gezamenlijk invullen.   
Het kabinet meent dat het instellen van een wetenschappelijke adviesraad die gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengt, positief kan bijdragen aan de rol als onafhankelijk kennisinstituut. 

Om de rol van het NIPV als kennisinstituut in het stelsel te bestendigen wordt het benodigde 
(wettelijk) instrumentarium ontwikkeld. 
 
5.b Verstevigen positionering en governance van het NIPV 

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) buiten de 
kaderwet. Het Kabinet ziet op dit moment geen aanleiding om dit te wijzigen. De 25 voorzitters van 
de veiligheidsregio’s vormen nu het algemeen bestuur. Ook het dagelijks bestuur bestaat uit 

voorzitters van de veiligheidsregio’s. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid ziet het NIPV als een 
opleidings- en kennispartner van Veiligheidsregio’s en crisispartners. Op basis van de 
constateringen door de Commissie, de signalen uit het veld en de eigen ervaringen van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid zal gezamenlijk met het bestuur van het NIPV gekeken worden 
naar de toekomstige positionering en governance van het NIPV in relatie tot de taakuitvoering en 
ook naar de samenstelling van beide besturen. 
 

De verantwoording over de wettelijke taken en overige projecten die het NIPV in opdracht van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid uitvoert, wordt nader uitgewerkt. Inzet is in ieder geval dat het 
NIPV de uitvoering van de wettelijke taken meerjarig in beeld brengt. Waar nodig zal de wetgeving 
hier op worden aangepast. 
 
5.c Doorontwikkeling onderwijs 

Het is gewenst om het onderwijs waar mogelijk aan te laten sluiten bij het reguliere onderwijs. Dit 

zal in overleg met de sector en het NIPV worden onderzocht. Waar het NIPV een toezichthoudende 
taak heeft, kan het NIPV niet zelf examens afnemen. NIPV blijft het huidige aanbod bieden met in 
achtneming van het vigerende onderwijskader het totaal van reguliere onderwijselementen, 
waaronder kwalificatie, examinering, vrijstelling, diplomaverstrekking, accreditatie van 
onderwijsleveranciers en beroepspraktijkvorming. 
 

5.d Rolbepaling ten aanzien van ondersteunende diensten door het NIPV 
Gezien de ook door de Commissie benoemde opgaven, is de rol van het NIPV als instituut van en 
voor de veiligheidsregio’s steeds belangrijker, zeker waar gaat om versterking van de 
bovenregionale en landelijke samenwerking in opdracht van het veiligheidsberaad werkt NIPV 
samen met de 25 veiligheidsregio s aan informatievoorziening zoals bij het LCMS. Ook in de 
toekomst blijft het mogelijk dat het NIPV systemen beheert. Het NIPV moet in verbinding blijven 
staan met de regio’s. 

De rol van het NIPV als ondersteunende organisatie voor de veiligheidsregio’s variërend van het 
secretariaat van het Veiligheidsberaad tot beheer van materieel dient verkend te worden samen 
met de veiligheidsregio’s en het Rijk. Gezien de rol van het NIPV als instituut voor en van de 
veiligheidsregio’s die de bovenregionale samenwerking in verbinding brengt met het landelijke. 

 
Sneller kunnen inspelen op actualiteiten en ontwikkelingen in het veld is daarbij de uitdaging. Een 

verbreding naar meer risico- en crisisbeheersing (naast de klassieke rampenbestrijding en 
brandweerdeskundigheid) gericht op ‘nieuwe’ dynamische en onvoorspelbare risico’s, is een 
passende ontwikkelrichting voor het NIPV. Deze ontwikkelingen moeten ook tot uiting komen in de 
samenstelling van het bestuur.   
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6. Financiën en Toezicht 

Ten aanzien van financiën en toezicht zal de volgende actie worden ingezet: 

 
a) Opnieuw bezien financieringssystematiek en bijbehorend toezicht 

 
a) Opnieuw bezien financieringssystematiek en bijbehorend toezicht 

De commissie geeft aan dat het huidige hybride financieringssysteem weliswaar functioneert, maar 
dat het niet is gestoeld op een duidelijke logica en niet de gewenste sturingsmogelijkheden biedt 

aan de minister van Justitie en Veiligheid. Het kabinet onderschrijft deze conclusie, evenals de 
constatering dat er argumenten zijn om het hybride bekostigingsmodel in stand te laten, omdat de 
nadelen van zowel volledige Rijksfinanciering als volledige gemeentelijke financiering groter zijn 
dan de voordelen. Interregionale samenwerking en landelijke samenwerking wordt met de huidige 
lumpsum financiering onvoldoende gestimuleerd. Het kabinet gaat daarom de 
financieringssystematiek in relatie tot de veiligheidsregio’s en bijbehorende toezicht op het stelsel 

opnieuw bezien. Voor de voorgenomen wijzigingen in het stelsel en de financieringssystematiek zal 
een uitvoeringstoets worden toegepast, bijvoorbeeld een Uitvoeringstoets Decentrale Overheden 
(UDO). 
 
De inspectie van Justitie en Veiligheid zal het toezichtskader gegeven de veranderingen binnen het 

stelsel nader  ontwikkelen, met name waar het toeziet op kwaliteitszorg en de uitvoering daarvan. 
Samen met de Inspectie JenV en de andere inspecties zal een nadere verkenning worden 

uitgevoerd hoe adequaat toezicht op de werking van het stelsel kan worden gehouden. 
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7. Aanpalende ontwikkelingen en trajecten 

 

Veiligheidswet BES  
Naast de evaluatie Wet veiligheidsregio’s is recentelijk een evaluatie uitgevoerd naar de 
Veiligheidswet Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de Veiligheidswet BES). In de evaluatie stond de 
volgende onderzoeksvraag centraal: “hoe functioneert de Veiligheidswet BES gelet op de per 10–
10-’10 geformuleerde uitgangspunten en doelstellingen, welke knelpunten zijn te onderscheiden en 
in hoeverre is de wet toekomstbestendig, mede gelet op de huidige en toekomstige ontwikkelingen 

in het veiligheidsdomein en de bevindingen van de eind 2020 geëvalueerde Wet veiligheidsregio’s?” 
In de brief aan de Kamer, waarbij het rapport is aangeboden, heeft het kabinet aangegeven dat 
het streven is om uiterlijk eind van dit jaar een inhoudelijke reactie op de evaluatie aan de Kamer 
te sturen.  
  
Bij het opstellen van deze inhoudelijke reactie zal het nieuwe principe van het kabinet  ́comply or 

explain ́ leidend zijn (brief TK 2021–2022, 35 925 IV, nr. 60). Dat betekent in dit verband dat bij 
nieuw opgesteld beleid en nieuwe wetgeving op het gebied van de versterking van de 
crisisbeheersing en brandweerzorg in Europees Nederland, steeds moet worden beoordeeld of dit 
ook toegepast kan worden op Caribisch Nederland of dat maatwerk en differentiatie nodig zijn. 
Bijvoorbeeld vanwege de ligging, de kleinschaligheid, de bestuurlijke structuur of het insulaire 

karakter van Caribisch Nederland. Voor de volledigheid: het principe van comply or explain  geldt 
niet alleen voor nieuw beleid en nieuwe wetgeving, maar ook voor investeringen op het gebied van 

de versterking van de crisisbeheersing en brandweerzorg in Europees Nederland. Dit impliceert dat 
er ook een inschatting moet worden genoemd voor de versterking van het stelsel van 
crisisbeheersing en brandweerzorg in Caribisch Nederland (bijvoorbeeld een percentage of forfaitair 
bedrag) 
Zoals in de hiervoor aangehaalde brief aan de Kamer vermeld, streeft het kabinet ernaar dat 
Caribisch Nederland qua voorzieningenniveau op termijn gelijkwaardiger is aan het niveau van het 
Europees Nederlandse stelsel. Het principe van comply or explain en de bevindingen naar 

aanleiding van de evaluatie van de Veiligheidswet BES betekenen dat ook de crisisbeheersing en 
brandweerzorg in Caribisch Nederland versterkt zal (moeten) worden. De contourennota12 wordt 
als vertrekpunt genomen voor de inrichting van het stelsel in Caribisch Nederland, waarbij 
afwijkende keuzes zullen worden toegelicht.  
 
Brede meerjarige, landelijke agenda crisisbeheersing  

Het kabinet werkt toe naar één goed functionerend landelijk dekkend stelsel van crisisbeheersing. 
Het huidige kabinet gaat, in lijn met het kabinetsstandpunt evaluatie Wvr, een brede agenda 

crisisbeheersing opstellen, voortbouwend op de agenda uit de periode 2018-2021. Het opstellen 
van een brede, meerjarige strategische agenda voor crisisbeheersing gebeurt in nauwe 
samenwerking en afstemming met de veiligheidsregio’s en publieke en private partners. Daarmee 
is het een belangrijke eerste stap in en naar een meerjarige beleidsplancyclus. Met deze landelijke 
agenda kunnen samen met betrokken publieke en private partners (meerjarige) landelijke 

doelstellingen worden gesteld. De Rijksbrede Risicoanalyse en de doorvertaling hiervan in de 
Rijksbrede Veiligheidsstrategie vormen de basis voor deze agenda, die brede thema’s omvat voor 
alle betrokken partners. Via deze werkwijze wordt het thema crisisbeheersing een doorsnijdend 
strategisch thema in de ‘cyclus’ van de Rijksbrede Veiligheidsstrategie. 
 
 
Modernisering staatsnoodrecht 

Tijdens verschillende crises is gebleken dat de bevoegdheden uit het staatsnoodrecht verouderd en 
te versnipperd zijn en dat er knelpunten ontstaan tijdens crises. Dit is tevens gebleken uit het OvV 
onderzoeksrapport Aanpak coronacrisis - Deel 1 en de quick scan Modernisering Staatsnoodrecht. 
De Afdeling advisering van de Raad van State stelt daarnaast in haar ongevraagd advies (Bijlage 
bij Kamerstukken II 2021/22, 29 668, nr. 65) dat het (staats)nood- en crisisrecht zich de 
afgelopen decennia in grote mate los van elkaar hebben ontwikkeld. Daardoor zijn in wezen twee 

wettelijke stelsels ontstaan die niet langer goed op elkaar aansluiten: 1) het klassieke 
staatsnoodrecht, dat een grondwettelijke basis heeft in artikel 103 van de Grondwet, en 2) het 
wettelijk kader voor de bestrijding van rampen en crises op basis van onder meer het ‘reguliere’ 
recht (neergelegd in de Gemeentewet en de Wet veiligheidsregio’s), veelal aangeduid als 
crisisrecht. De Raad van State – onder meer benoemd in haar advies over de 1e tranche van de 
Wpg - vindt het ongewenst dat het (staats)noodrecht en andere wettelijke crisisbepalingen zich los 

 
12 Als bijlage bij deze notitie is een tabel gevoegd waarin per constatering uit de slotbeschouwing van de evaluatie van de 

Veiligheidswet BES een eerste aanzet is gegeven of hiervoor bij (een eerder versie van) de contourennota kan worden 
aangesloten. Een verdere, verdiepende slag is uiteraard noodzakelijk. 
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van elkaar blijven ontwikkelen zonder dat wordt nagedacht over de uitgangspunten die daaraan 

ten grondslag liggen of over de onderlinge samenhang van de toepasselijke regimes. De Raad 

adviseert daarom een inhoudelijke bezinning op het stelsel als geheel. Het geheel van nood- en 
crisiswetgeving is echter zeer omvangrijk. Zo zijn de noodbevoegdheden in het nood- en crisisrecht 
momenteel verspreid over meer dan 100 wetten. Bij de modernisering van het noodrecht zal 
daarom prioritering en fasering nodig zijn bij de verdere uitwerking. Omdat het risico ontstaat dat 
met een dergelijke aanpak wetgeving los van algemene uitgangspunten en beginselen van 
noodrecht tot stand komt, wordt in gezamenlijkheid met betrokken partners gewerkt aan de 

ontwikkeling van een kader met algemene uitgangspunten voor de inrichting van het nood- en 
crisisrecht. Dit moet ervoor zorgen dat het nood- en crisisrecht zich straks volgens dezelfde 
uitgangspunten ontwikkelt en dat noodbevoegdheden op een logische en eenduidige manier 
worden opgenomen in wetgeving. Zowel bij de ontwikkeling van het kader, als bij de verdere 
uitwerking van de voorstellen in deze contourennota, wordt ruimschoots aandacht besteed aan de 
nauwe samenhang tussen het algemene nood- en crisisrecht en de specifieke invulling daarvan in 

de nieuwe wet- en regelgeving. Zo zullen begrippen in het nood- en crisisrecht worden 
geharmoniseerd. Ook zal in beide trajecten in samenhang worden gekeken naar het evenwicht 
tussen algemene crisiscoördinatie en de vakinhoudelijke sturing van de crisisaanpak in de 
vormgeving van het (staats)nood- en crisisrecht. 
 

Versterkte Aanpak Vitaal 
De aanpak van de bescherming van de Nederlandse vitale infrastructuur wordt momenteel herzien 

in de Versterkte Aanpak Vitaal (VAV). De vitale infrastructuur is het geheel van vitale processen en 
diensten. Dit zijn processen waarvan uitval, verstoring of het verlies van vertrouwelijkheid of 
integriteit tot dusdanig ernstige effecten kan leiden dat dit een bedreiging kan vormen voor de 
nationale veiligheid. Met de bescherming van de vitale infrastructuur wil het kabinet voorkomen dat 
de Nederlandse maatschappij ontwricht raakt als gevolg van een ramp, sabotage, manipulatie of 
een ander incident.  
 

In de VAV wordt ingezet op het versterken van het huidige Rijksbrede Programma Weerbare Vitale 
Infrastructuur: het vitaalstelsel, de wetgeving, het beleidsinstrumentarium en de governance 
worden tegen het licht gehouden en waar nodig herzien. Daarnaast werkt de Europese Unie sinds 
2020 aan de Critical Entities Resilience Directive (CER) en de Network- and Information Security 2 
Directive (NIB2). Deze richtlijnen hebben grote gevolgen voor delen van het Nederlandse 
vitaalbeleid en de reikwijdte van het vitaalstelsel. Binnen de versterkte aanpak worden beide 

richtlijnen geïmplementeerd en vertaald naar de Nederlandse beleidssituatie. Het nadrukkelijke 
doel van de versterkte aanpak is het integreren van beleid ter verhoging van de digitale, 

economische én fysieke weerbaarheid van de vitale infrastructuur. 
 
Het Vitaalstelsel en het stelsel Crisisbeheersing kennen veel raakvlakken. Er vindt continue 
samenwerking plaats tussen de verschillende betrokken partners op nationaal en regionaal niveau 
en met private partners. Vitale aanbieders spelen in de algemene en functionele kolom een 

belangrijke rol in alle fases van crisisbeheersing: er worden gezamenlijk crisisplannen opgesteld, er 
vinden regelmatig oefeningen plaats en er is wederzijdse informatie-uitwisseling. Door de 
implementatie van de EU-richtlijnen zal de reikwijdte van het vitaalstelsel worden uitgebreid, 
hetgeen ook van invloed is op de responsecapaciteit en middelen binnen het stelsel van 
crisisbeheersing. Gezien deze raakvlakken en ontwikkelingen, is het van belang om deze stelsels 
op elkaar te laten aansluiten; er wordt nauwgezet gekeken naar de samenhang in wetgeving, 
governance, beleidsinstrumenten (zoals beide cycli), responsecapaciteit en trajecten rondom 

informatievoorziening. 
 
In lijn met de ingezette koers om het Vitaalstelsel te versterken, is het ministerie van Justitie en 
Veiligheid samen met vertegenwoordigers uit het veld gestart met een herijking van vitale 
processen binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (hierna: OOV). Sinds de laatste herijking 
van vitale processen (2014-2015) hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die een 

herbeoordeling van vitale processen binnen de sector OOV noodzakelijk maken. Hierbij gaat 
speciale aandacht uit naar de wens van de sector zelf en de hierboven beschreven verwevenheid 
van het Vitaalstelsel met het stelsel Crisisbeheersing. Vanuit een meer integrale benadering zal de 
komende jaren verder worden ingezet op het verhogen van de weerbaarheid van vitale processen 
om (zo) onze Nationale Veiligheidsbelangen beter te borgen. 
 
8. Afsluiting en vervolgproces 

PM: Tekst over vervolgproces, planning wetgeving en uitvoeringsprogramma, op te stellen met 
input van Veiligheidsberaad en bestuurlijke conferentie. 
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Hooggeachte mevrouw Yeşilgöz-Zegerius,  

 

Op 10 oktober 2022 sprak het Veiligheidsberaad met u over de Contourennota 

Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg. In de contourennota wordt geschetst 

hoe u de organisatiestructuur en samenwerking van betrokken partijen bij 

bovenregionale, nationale en internationale risico’s en crises wil vernieuwen. Ook gaat u 

in op de veranderingen in de brandweerzorg. Hiermee beoogt u opvolging te geven aan 

de conclusies en aanbevelingen van de commissie Muller die de Wet veiligheidsregio’s 

(Wvr) heeft geëvalueerd in 2020.  

 

Het rapport Muller concludeerde dat de Wvr in de afgelopen tien jaar heeft bijgedragen 

aan professionalisering van crisisbeheersing en brandweerzorg en dat de 

veiligheidsregio’s zich hebben ontwikkeld tot stabiele partners in de crisisbeheersing. De 

maat van de veiligheidsregio bleek passend voor het merendeel van de crisistypen die 

zich lokaal of regionaal voordoen. Bovendien is de voorzitter veiligheidsregio als 

bestuurlijk aanspreekpunt en bevoegd gezag in specifieke crisissituaties succesvol 

geweest en heeft hij/zij kunnen bijdragen aan duidelijkheid ten tijde van een crisis. 

Daarnaast is echter vastgesteld dat de Wvr tekortschiet als het gaat om 

grensoverschrijdende risico’s en crises. Het Veiligheidsberaad onderschrijft deze 

opvattingen van de commissie Muller.   

 

De contourennota legt het zwaartepunt op bovenregionale en landelijke samenwerking bij 

crises en sluit hiermee aan op de laatstgenoemde conclusie van de commissie Muller dat 

de Wvr tekortschiet bij grensoverschrijdende risico’s en crises. De contourennota geeft 

helderheid over de richting die u voor u ziet in relatie tot crisisbeheersing en 

brandweerzorg, en bevat hiertoe een aantal goede voorstellen. Tegelijkertijd ziet het 

Veiligheidsberaad dat in relatie tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden, met 

uitzondering van overheveling van bevoegdheden naar de minister, niets wijzigt. 

Daarmee blijft de voor de veiligheidsregio’s de belangrijkste aanbeveling van de 

commissie Muller, het verantwoordelijkheidsvacuüm bij bovenregionale incidenten, 

bestaan. De contourennota straalt daarmee niet uit, dat er bereidheid is om te leren van 

de ervaringen van de afgelopen jaren. Het Veiligheidsberaad is van mening dat het van 

groot belang is om nu stappen te zetten in de uitvoering van de adviezen van de 
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commissie Muller en bijvoorbeeld codificatie van gemaakte afspraken op basis van de 

crises van de afgelopen jaren.  

 

Procesmatig merk ik op dat het Veiligheidsberaad, graag meer gelegenheid had gehad 

om de conceptcontourennota te kunnen bespreken met de algemeen besturen van de 

veiligheidsregio’s. Zeker met het oog op de fundamentele vraagstukken die de 

contourennota omvat. 

 

Aandachtspunten Veiligheidsberaad 

Op een aantal punten sluit de contourennota aan bij de opvattingen van het 

Veiligheidsberaad, conform onze brieven aan u en uw voorganger van 21 december 

2020, 17 juni 2021 en 8 februari 2022. Dit geldt bijvoorbeeld voor de governance van de 

witte keten en de sterkere regierol op bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Ook het 

treffen van een voorziening voor een eventuele wens tot fusering van veiligheidsregio’s 

over de provinciegrens heen wordt door het Veiligheidsberaad onderschreven. Het 

Veiligheidsberaad heeft ook een aantal aandachtspunten vastgesteld. Deze worden 

hieronder toegelicht.  

 

Ophoging BDUR 

In de bestuurlijke afspraken doorstroom migratie is structureel € 83 miljoen toegezegd via 

de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). In de contourennota is invulling 

gegeven aan de besteding van deze beschikbaar gestelde middelen. Labeling van deze 

gelden aan de voorkant, via de contourennota, schuurt met de gemaakte bestuurlijke 

afspraken ‘doorstroom migratie’ en de BDUR-systematiek. Toevoeging en afroming van 

dit bedrag aan de BDUR voor de verbetering van bovenregionale en landelijke 

samenwerking op het vlak van crisisbeheersing past bij het standpunt van het 

Veiligheidsberaad. De invulling ervan dient echter niet via de contourennota te verlopen. 

Aanwending van deze middelen voor het borgen en professionaliseren van 

crisisbeheersing ligt gezien de ervaringen met de crises van de afgelopen jaren voor de 

hand. Het is aan het collectief van de veiligheidsregio’s om te bepalen of en aan welke 

gezamenlijke doelen deze beschikbaar gestelde middelen worden besteed.   

 

Bovenregionale en landelijke samenwerking  

In mijn brief van 21 december 2020 en 17 juni 2021 heb ik er bij u op aangedrongen om 

helder te maken op welke wijze bovenregionale en landelijke coördinatie en afstemming 

vorm moet krijgen. Daarbij heb ik eerder voorgesteld om taken inzake risicoanalyse, 

risicobeheersing, preparatie, respons en herstel van bovenregionale en landelijke crises 

voor de koude, lauwe en warme fase te beleggen bij het Veiligheidsberaad, met de 

daarbij behorende financiële middelen. 

 

Het Veiligheidsberaad onderschrijft de noodzaak om tot verbetering van bovenregionale 

en landelijke samenwerking te komen op het vlak van crisisbeheersing, brandweerzorg 

en informatievoorziening. De keuze om hiertoe de minister een sterkere regierol toe te 

kennen en om de veiligheidsregio’s via landelijke doelstellingen voor crisisbeheersing, 

brandweerzorg en informatievoorziening, aan te zetten tot uniforme uitwerking is vanuit 

dat perspectief begrijpelijk, maar te centralistisch geformuleerd.  
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Het woord uniformiteit wordt veelvuldig gebruikt, waardoor verlengd lokaal bestuur te 

weinig ruimte krijgt. Dit beeld wordt mede gecreëerd door de overheveling van de 

aanwijzingsbevoegdheid van de Commissaris van de Koning (CdK) naar de minister 

Justitie en Veiligheid bij bovenregionale incidenten (warme fase) en bij taakverwaarlozing 

(koude fase). Het Veiligheidsberaad is van mening dat de aanwijzingsbevoegdheid van 

de minister niet moet worden opgerekt, en zeker niet moet worden doorgetrokken naar de 

koude fase. Uit de tekst zoals deze er nu staat, kan worden afgeleid dat ook planvorming 

tot de coördinatie en regie van de minister behoort. Terwijl dat bij uitstek een taak is van 

de 25 veiligheidsregio’s. Uitgangspunt moet te allen tijde zijn “regionale sturing, tenzij”.  

 

Daarbij komt dat met de versterking van uw regierol het probleem van het 

verantwoordelijkheidsvacuüm niet wordt opgelost. De contourennota laat de 

eindverantwoordelijkheid voor de bestrijding van een crisis bij de individuele 

veiligheidsregio’s. De door u gewenste uniforme werkwijzen zijn hierdoor alleen te 

realiseren als alle 25 veiligheidsregio’s instemmen. Het is onduidelijk wat de versterking 

van uw regierol hieraan toevoegt. Collectiviteit en landelijke samenwerking kunnen 

worden bereikt via landelijke afspraken. Landelijke doelstellingen kunnen hierbij een 

steun in de rug zijn, mits deze in afstemming met het Veiligheidsberaad (en diens 

achterban) worden opgesteld. 

 

In relatie tot crisisbeheersing beschouwt het Veiligheidsberaad het als gemiste kans dat 

het onderscheid tussen ramp en crisis blijft voortbestaan. Hierbij wijkt de contourennota 

zonder argumentatie af van de aanbeveling van het rapport Muller om het onnodige 

onderscheid tussen rampen en crises op te heffen. Het Veiligheidsberaad onderschrijft 

deze aanbeveling en is van mening, dat de bevoegdheden van de burgemeester en 

voorzitter veiligheidsregio die nu gelden bij een ramp overeind moeten blijven. Het 

onderscheid tussen ramp en crisis is vanwege de toenemende complexiteit, 

grenzeloosheid en onvoorspelbaarheid van rampen en crises steeds lastiger te maken. Ik 

verzoek u hierin de adviezen van de commissie Muller te volgen. 

 

Toekomstbestendige brandweer 

In relatie tot een toekomstbestendige brandweer erkent het Veiligheidsberaad de 

meerwaarde van collectieve opgaven, zoals die zijn verwoord door de commissie Muller 

en waarnaar de contourennota verwijst. Hierbij benadrukt het Veiligheidsberaad dat een 

landelijke brandweer niet aan de orde is en dat het landelijk dekkingsplan een optelsom 

moet zijn van alle regionale plannen en deze niet van bovenaf georganiseerd moet 

worden. 

 

Om een goed evenwicht te kunnen vinden tussen enerzijds meer gelijke invulling van 

brandweerzorg (en van crisisbeheersing en informatievoorziening) om de bovenregionale 

en landelijke samenwerking te kunnen versterken en anderzijds verlengd lokaal bestuur 

met voldoende ruimte voor maatwerk, is het nodig om de verhouding tussen uw 

bevoegdheden en rol, als minister van JenV, en die van de veiligheidsregio’s verder uit te 

werken. Deze uitwerking moet antwoord geven op vragen als: ‘Hoe verhoudt de regierol 

van de minister zich tot het vaststellen van de bovenregionale planvorming door de 
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individuele veiligheidsregio’s?’, ‘Wat als 24 veiligheidsregio’s deze vaststellen en één 

veiligheidsregio niet?’, ‘Wanneer kan de minister van JenV zijn/haar 

aanwijzingsbevoegdheid inzetten en op welke wijze komen de landelijke doelstellingen 

tot stand?’.  

 

Over de financiering van het toekomstbestendige brandweerstelsel en de collectieve 

opgaven doet de contourennota geen uitspraken. Het Veiligheidsberaad is van mening 

conform de Financiële-verhoudingswet dat deze beleidsvoornemens, gepaard gaan met 

extra financiële middelen vanuit het Rijk. 

 

Daarnaast is de opinie van het Veiligheidsberaad dat in de contourennota de publiek-

private samenwerking tussen de brandweer en bedrijfsbrandweren te negatief wordt 

benaderd, terwijl een verruiming ervan in relatie tot de BRZO-bedrijven juist gewenst is. 

 

Legitimering rolbeschrijving Veiligheidsberaad 

De contourennota is niet helder over de uitbreiding van de rolbeschrijving van het 

Veiligheidsberaad in de wet. Het Veiligheidsberaad stemt af, werkt samen, neemt 

standpunten in namens de 25 veiligheidsregio’s en adviseert het Kabinet. Daarnaast 

spreekt de contourennota over een coördinerende en regisserende rol voor het 

Veiligheidsberaad voor alle zaken waarvoor de 25 besturen van veiligheidsregio’s 

gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Het Veiligheidsberaad heeft er al meerdere keren bij op 

aangedrongen om de bovenstaande rolbeschrijving vast te leggen in de wet. Ik lever 

graag een concept-wetstekst aan ten behoeve van de wetswijziging. 

 

Ook heeft het Veiligheidsberaad er herhaaldelijk bij u op aangedrongen om de huidige rol 

van het Veiligheidsberaad ten tijde van een crisis te codificeren. Het wettelijk inrichten 

van GRIP5 en de instelling van een Interregionaal Beleidsteam (IRBT) bij een crisis die 

twee en maximaal 25 veiligheidsregio’s treft, kan een manier zijn om die rol vast te 

leggen, maar de contourennota is hierover niet helder. Het IRBT wordt in de logische lijn 

van het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en het Regionaal Beleidsteam (RBT) geplaatst 

en sluit daarmee aan op de wens van het Veiligheidsberaad voor een goed geleide 

aanpak van bovenregionale rampen en crises. In dit kader past de discussie over 

bevoegdheden. Verder uitwerken hiervan is dan ook noodzakelijk alvorens het 

Veiligheidsberaad hierover een definitief standpunt inneemt. Redenerend vanuit de lijn 

GBT, RBT en IRBT is het logisch om de overdracht van het opperbevel bij het instellen 

van het IRBT vast te leggen. Dit om te voorkomen dat de instelling van een IRBT niets 

oplost en er parallelle structuren ontstaan. Zowel het instellen van het IRBT als GRIP 5, 

dienen wettelijk vast te worden gelegd.  

 

Informatiemanagement 

De contourennota voorziet in een grote stap voorwaarts op het vlak van 

informatiemanagement en gaat daarmee verder dan waarvoor het Veiligheidsberaad in 

haar brief van 17 juni 2021 heeft gepleit. In de contourennota is opgenomen dat 

informatievoorziening een gezamenlijke taak is van Rijk, veiligheidsregio’s en partners. Ik 

wil u erop wijzen dat dit in de huidige wet anders is beschreven (artikel 22). 

In relatie tot het Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk (KCR2) wijs ik u erop dat de 
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contourennota voorsorteert op besluitvorming door de veiligheidsregio’s. Waarbij het voor 

het Veiligheidsberaad helder is dat KCR2 alleen kans van slagen heeft als dit door de 

veiligheidsregio’s en het ministerie gezamenlijk gedragen wordt. 

 

Vervolgproces 

Graag gaat het Veiligheidsberaad met u in gesprek om de versterking van de 

crisisbeheersing en brandweerzorg in Nederland de komende jaren verder vorm te 

kunnen geven. Het Veiligheidsberaad wil daarbij specifiek met u spreken over de 

verhouding tussen de verantwoordelijkheden van het Rijk en de veiligheidsregio’s, de 

rolbeschrijving van het Veiligheidsberaad in de wet, de bevoegdheden en inrichting van 

het IRBT en de financiering van deze versterking.  

 

Tenslotte ga ik ervanuit dat u de komende maanden ter voorbereiding op het wetstraject 

de in deze brief aangedragen vraagstukken samen met het Veiligheidsberaad verder 

concretiseert. De contourennota zet een aantal belangwekkende stappen; verdere 

uitwerking van de aangedragen vraagstukken is echter doorslaggevend voor het 

welslagen ervan. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

H.M.F. Bruls 

Voorzitter Veiligheidsberaad 
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Voorzitter Veiligheidsberaad
dhr. H.M.F. Bruls
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Datum 28 oktober 2022
Onderwerp Reactie Veiligheidsberaad op contourennota versterking 

crisisbeheersing en brandweerzorg

Geachte heer Bruls,

Op 20 oktober 2022 heb ik met u, de heer Lenferink en vertegenwoordigers van 
de NCTV gesproken over de schriftelijke reactie van het Veiligheidsberaad dd. 13 
oktober 2022 op de concept contourennota versterking crisisbeheersing en 
brandweerzorg. In dit gesprek heeft u een nadere toelichting gegeven. Graag 
bevestig ik in deze brief onze gedeelde uitgangspunten, hoe we een en ander in 
de contourennota zullen verwerken en de afspraken die wij hebben gemaakt.

Voordat ik op de door u geformuleerde aandachtspunten in ga, wil ik graag mijn 
dank uitspreken voor uw schriftelijke reactie en onze gesprekken over de concept 
contourennota. 

Bovenregionale crises
U geeft in uw brief aan dat naar uw mening in het eerder door u ontvangen 
concept van de contourennota onvoldoende invulling is gegeven aan de conclusie 
van de Commissie Muller dat de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) tekort schiet als het 
gaat om regiogrensoverschrijdende risico’s en crises. U heeft toegelicht dat u dit 
met name ziet in de warme fase van een bovenregionale crisis. U ziet graag dat 
de mogelijkheden van een Interregionaal Beleidsteam (IRBT) nader worden 
bezien. 

Ik deel de visie dat bij bovenregionale crises snelle besluitvorming noodzakelijk is 
en snelheid in de besluitvorming verkregen kan worden door op voorhand 
duidelijk te maken wie beslissingsbevoegd is. 
 
Zoals de commissie Muller ook constateert, worden in geval van een 
bovenregionale crisis de in artikel 39 van de wet veiligheidsregio's benoemde 
bevoegdheden van betrokken voorzitters veiligheidsregio's bijeengebracht. In ons 
gesprek bespraken we dat in de praktijk de werkwijze in de vorm van een IRBT 
dat uitgaat van het principe dat alle noodzakelijke bestuurlijk verantwoordelijken 
aanschuiven op het schaalniveau van de betreffende crisis goed past in de huidige 
ervaring van snel ontwikkelende crises. Dit maakt dat zo’n team dus ook partijen 
uit functionele kolommen dient te (kunnen) bevatten. De inzet is dat tijdens de 
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respons er altijd één bestuurlijk crisisteam is waarin de coördinatie van de 
crisisaanpak plaatsvindt. Dit IRBT kan worden voorgezeten door één van de 
voorzitters. 

U heeft in het gesprek aandacht gevraagd voor het feit dat het voor de snelle 
besluitvorming goed is dat op voorhand duidelijk is welke voorzitter dit dan is en 
dat deze voorzitter bevoegd is om besluiten te nemen over de openbare orde en 
veiligheid in het geval dat de voorzitters er niet onderling uitkomen en 
coördineren niet volstaat. Besproken is dat we deze rol en de bijbehorende 
reikwijdte en praktische invulling graag nader willen verkennen aan de hand van 
een voorstel van het Veiligheidsberaad. Op voorhand is hierbij een belangrijk 
aandachtspunt de democratische legitimiteit, passend binnen het huidige systeem 
van verlengd lokaal bestuur.

Ook hebben we kort stilgestaan bij het verantwoordelijkheidsvacuüm dat u 
beschrijft in de ‘koude’ fase (geregisseerde voorbereiding) van een 
bovenregionale crisis. In de concept contourennota wordt op verschillende 
momenten een deel van het antwoord gegeven. Dit zal worden verduidelijkt langs 
de volgende lijn. Voorbereiding van een bovenregionale crisis vraagt per definitie 
om samenwerking en betrokkenheid van veel partijen. Een structurele en 
geregisseerde werkwijze in relatie tot de voorbereiding wordt hiervoor 
geïntroduceerd (onder gezamenlijke regie van besturen veiligheidsregio's en de 
minister van Justitie en veiligheid), bestaande uit de volgende bouwstenen:

• Gezamenlijke landelijke risico-inventarisatie en -analyse  (“afstemming tussen 
de Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid en de Regionale Risicoprofielen”) 
• Gezamenlijke meerjarige landelijk beleidsplan/agenda crisisbeheersing van Rijk 
en veiligheidsregio's. 
• Vaststelling landelijke doelstellingen (als onderdeel van de gezamenlijke 
meerjarige landelijke agenda) met sturing van de Minister van Justitie en 
Veiligheid al dan niet mede namens vakministers waar nodig.
• Gezamenlijke planvorming waarbij voor bovenregionaal voortouw bij 
veiligheidsregio's ligt en voor landelijk bij het Rijk.
• Een (in capaciteit en kunde uitgebreide) bestaande landelijke 
ondersteuningsorganisatie die veiligheidsregio’s en Rijk hulp biedt bij 
planvorming.
• Wettelijk vastgelegde afstemming van Rijk en veiligheidsregio's met 
noodzakelijke crisispartners bij voorbereiding op rampen en crises.
• Mogelijkheid tot directe aanwijzing door Minister van Justitie en Veiligheid als 
escalatie instrument indien de uitvoering van de wettelijke taken door het bestuur 
van de veiligheidsregio tekort schiet. 

Begrippen ramp, rampenbestrijding, opperbevel en crisis
In ons gesprek heeft u aangegeven niet gelukkig te zijn met de voorgenomen 
keuze van het ministerie om de begrippen ramp, rampenbestrijding, opperbevel 
en crisis in de wet te laten staan. In de contourennota zal het onderscheid tussen 
ramp en crisis nader worden toegelicht. Voorop staat dat zowel bij een ramp als 
een crisis de burgemeester danwel  - bij een ramp of crisis van meer dan 
plaatselijke betekenis - de voorzitter veiligheidsregio's een coördinerende rol 
heeft. De bevoegdheden van de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio 
betreffen op grond van de vigerende wet- en regelgeving bij een crisis de 
openbare orde en bij een ramp ook de openbare veiligheid en het opperbevel. 
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Indien het opperbevel van de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio in het 
kader van de rampbestrijding ook voor de crisisbeheersing zou gaan gelden, 
zouden degenen die aan de beheersing van de crisis deelnemen, onder het bevel 
van de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio komen te vallen. Dat is bij 
bijvoorbeeld een financiële-, economische- of cybercrisis niet logisch. 

Gelet op de integrale werking van één landelijke stelsel en gezien de ervaringen 
de afgelopen jaren, wil ik een onderzoek laten uitvoeren en aankondigen in de 
contourennota. Dit onderzoek richt zich op de vraag of in bestaande sectorale 
regelgeving (kijkend naar de risico’s die geïdentificeerd zijn in de Rijksbrede 
risicoanalyse) op het terrein van crisis voldoende samenhang is met de algemene 
kolom en de beschikbaarheid van afdoende instrumenten en bevoegdheden. Dan 
kan worden onderzocht of de bestaande wettelijke bevoegdheden op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau voldoen of nog wat extra's vragen. 

Positie en rolbeschrijving Veiligheidsberaad
In uw brief geeft u aan herhaaldelijk te hebben aangedrongen om de huidige rol 
van het Veiligheidsberaad ten tijde van een crisis te codificeren. De afgelopen 
jaren is gebleken hoe waardevol het overleg tussen het Rijk en de voorzitters van 
de veiligheidsregio’s in het Veiligheidsberaad was bij een landelijke crisis. In de 
aanpak van de Covid-19 pandemie en zeer recent van de opvang Oekraïense 
vluchtelingen en de doorstroom migratie was het Veiligheidsberaad een 
onmisbare partner voor het kabinet. Hierbij dank ik u nogmaals voor de 
samenwerking op de momenten waarop het er op aan kwam. 

Desondanks deel ik de conclusie van de commissie Muller dat bij het  
Veiligheidsberaad geen zelfstandige bevoegdheden passen. De relatieve voordelen 
van zelfstandige bevoegdheden verhouden zich niet tot de nadelen hiervan in 
relatie tot de democratische legitimiteit. Het zou leiden tot een extra bestuurslaag 
boven de 25 gemeenschappelijke regelingen. De ervaringen rond Covid-19 tot nu 
toe en het onderzoek van de commissie laten bovendien zien dat de effectiviteit 
van het Veiligheidsberaad niet afhangt van extra bevoegdheden. Ik deel met u 
dat het vastleggen van de huidige praktijk in wetgeving van meerwaarde is en 
ontvang graag van u (zoals u voorstelde) een tekstvoorstel voor de wet. 
Bovendien zal de IRBT gedachte verder worden uitgewerkt, hetgeen in ultimo kan 
betekenen dat 25 voorzitters in de warme fase verplicht afstemmen. 

Toekomstbestendige brandweerzorg
Goed om te lezen dat het Veiligheidsberaad de meerwaarde van collectieve 
opgaven erkent. Ik bevestig hierbij dat een landelijke brandweer niet aan de orde 
is en dat het landelijk dekkingsplan zal worden opgebouwd vanuit de regionale 
dekkingsplannen. U stelt vragen over de bovenregionale planvorming. Onder het 
kopje bovenregionale crisis heb ik de uitgangspunten nader uitgewerkt. Daarnaast 
vraagt u aandacht voor de verdere uitwerking van de verschillende rollen en 
bevoegdheden. Hierover vervolg ik graag met u het gesprek in aanloop naar het 
opstellen van wetteksten. Ik ben ook met u van mening dat de tekst over publiek 
private samenwerking in relatie tot de bedrijfsbrandweer multi interpretabel is. Ik 
zal in de contourennota verduidelijken dat publieke private samenwerking in deze 
juist een versterking betekent. Tot slot vraagt u aandacht voor de financiële 
middelen inzake de brandweer. In de contourennota wordt aangekondigd dat voor 
voorgenomen wijzigingen in het stelsel en de financieringssystematiek een 
uitvoeringstoets zal worden toegepast, bijvoorbeeld een Uitvoeringstoets 
Decentrale Overheden (UDO).
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Ophoging Bdur
In uw brief staat u stil bij de bestuurlijke afspraken doorstroom migratie en de 
structurele ophoging van de BDUR met €83 mln. Ik heb de concept contourennota 
aangepast conform de afspraken die hierover gemaakt zijn in het 
Veiligheidsberaad d.d. 10 oktober 2022.

Informatiemanagement
In relatie tot het Knooppunt Coördinatie Regio’s Rijk (KCR2) bent u van mening 
dat de contourennota voorsorteert op besluitvorming door de veiligheidsregio’s. 
Regio’s en Rijk zijn gezamenlijk opdrachtgever van de inrichting van KCR2 en ik 
deel uw visie dat het gezamenlijk dragen van KCR2 voorwaarde is voor succes. 
Graag ga ik in een volgend Veiligheidsberaad nader met u in gesprek over KCR2. 

Tot slot
U geeft ter afsluiting van uw brief aan dat u ervanuit gaat dat de komende 
maanden ter voorbereiding op het wetstraject de voorliggende vraagstukken 
samen met het Veiligheidsberaad verder geconcretiseerd worden. Hierbij meld ik 
u dat de gezamenlijke uitwerking doorslaggevend is voor het welslagen van de 
belangwekkende stappen die gezet worden. Ik onderschrijf deze conclusie volledig 
en kijk er dan ook naar uit hierover met u – en andere partners – nader in 
gesprek te gaan.

Hoogachtend,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
namens deze,

Drs. Monique Vogelzang
Directeur-generaal politie en veiligheidsregio's
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Conceptbesluit 

 

de concept kaderbrief 2024-2027 vast te stellen 

Inleiding 

 

Voor het einde van 2022 dient het dagelijks bestuur een concept 

kaderbrief aan te bieden aan de deelnemende gemeenten. Hierin 

worden de beleidsmatige en autonome ontwikkelingen voor de 

jaren 2024-2027 opgenomen. De gemeenten kunnen hier middels 

een zienswijze op reageren. Daarna wordt de kaderbrief inclusief 

zienswijzen en concept reactienota aangeboden aan het Algemeen 

Bestuur. Zoals gebruikelijk stelt de bestuurscommissie Veiligheid de 

inhoud van het programma Veiligheid vast. 

 

Beoogd effect 

 

Inzicht in het kader van Veiligheidsregio Fryslân voor de periode 
2024-2027. 

Argumenten 

 

1.1 Vaststelling van het financieel kader leidt tot een structurele 

borging van de voorziene financiële ontwikkelingen 

In het financieel kader zijn de effecten opgenomen van 

beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen zoals de 

verwachte ontwikkelingen rondom loonkosten en inflatie. 

Kanttekeningen/risico’s 

 

1.1 De ontwikkeling van de loonkosten is nog onzeker. 

Op het moment van schrijven is er nog geen nieuwe cao. Basis 

voor de indexering is daarom de septembercirculaire van het 

gemeentefonds.  

 

1.2 De ontwikkeling van de overige inflatie is nog onzeker.  



 
 

De indexering voor materiële kosten in de begroting is 

gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) over de maand 

november. De CPI over november 2022 is nog niet bekend. In 

de kaderbrief is rekening gehouden met een CPI van 14,5%, dit 

is het meest recente cijfer van het CBS (september 2022). Voor 

de jaren 2025 en verder is uitgegaan van de 

septembercirculaire van het gemeentefonds.  

1.3 De inhoudelijke vaststelling vindt elders plaats. 

Voor een goed beeld van de gehele conceptkaderbrief sturen 

we ook het programma Veiligheid mee. De bestuurscommissie 

Veiligheid stelt dit programma vast. 

Financiële consequenties 

 

De financiële consequenties zijn tevens uitgewerkt in dit kader. De 

stijging van de bijdrage in 2024 ten opzichte van het huidige 

geldende financieel kader (zoals opgenomen in de begroting ’23) is 

totaal 6,4% en als volgt onderverdeeld: 

Procentuele ontwikkeling   

Beleid structureel 0,4 % 

Autonome ontwikkeling 6,0 % 

Totaal 6,4% 

 

Zie voor de verdere uitwerking bijgevoegde kaderbrief. 
 

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

10 november – Kaderbrief in agendacommissies 
21 november – Kaderbrief in auditcommissie 
23 november – Kaderbrief in bestuurscommissie veiligheid 
24 november – Kaderbrief in bestuurscommissie gezondheid 
1 december - Kaderbrief in dagelijks bestuur 
2 december – verzenden kaderbrief naar raden voor zienswijze 
5 december – voorlichting financiële ambtenaren  
2 februari – Deadline indienen zienswijzen  
9 februari – Kaderbrief incl. zienswijzen in bestuurscommissie 
gezondheid 
13 februari - Kaderbrief incl. zienswijzen in bestuurscommissie 
veiligheid 
16 februari – Kaderbrief incl. zienswijzen in dagelijks bestuur 
9 maart – Kaderbrief vaststellen in algemeen bestuur 
 
Voordat de kaderbrief naar de bestuurscommissies gaat zal deze in 
dezelfde stijl worden opgemaakt voorgaand jaar. 

Communicatie 

 

In december wordt voor de financieel ambtenaren een bijeenkomst 

georganiseerd voor extra toelichting en het stellen van vragen. 

 
Na de behandeling in het Dagelijks bestuur in december ontvangen 
de gemeenten de conceptkaderbrief met het verzoek hun 
zienswijze hierop te geven. 

Besluit Kies een item. 
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Kaderbrief 2024-2027 
 

Inleiding 
 
Voor u ligt de kaderbrief 2024-2027. Met de kaderbrief kijken we jaarlijks vooruit en schetsen we de 
ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op de meerjarenbegroting. We kijken hierbij naar onszelf 
en om ons heen. We identificeren landelijke en regionale ontwikkelingen en proberen onze rol daarin 
tijdig te bepalen. We weten echter ook dat ontwikkelingen snel gaan en niet altijd te voorzien zijn. 
Daarom trainen we onszelf in adaptief zijn, in aanpassen en meebewegen als de context dit van ons 
vraagt.  
 
De context waarin Veiligheidsregio Fryslân opereert is weerbarstig en dynamisch. De 
maatschappelijke relevantie van Veiligheidsregio Fryslân is door onze inzet op het gebied van de 
coronacrisis, de opvang van ontheemden uit Oekraïne en Crisis Noodopvang, groter dan ooit. Maar 
omdat onze rol in de crisissituaties in de toekomst onduidelijk is, gaat deze kaderbrief gepaard met 
onzekerheid. Daarnaast hebben we te maken met een aantal belangrijke landelijke lopende 
ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), de 
evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en de discussie rondom taakdifferentiatie bij de brandweer. 
Ook hiervan zijn de uitkomsten nog onduidelijk. Uiteraard volgen wij de landelijke ontwikkelingen 
nauwgezet.  
 
De crises hebben onze organisatie veel gebracht. De lessen die wij hebben geleerd bij de uitvoering 
van onze crisistaken, hebben ons gemaakt tot een nog slagvaardigere organisatie op het gebied van 
crisisbeheersing en incidentenbestrijding. Daarnaast hebben de crises ons nieuwe inzichten verschaft 
over onze reguliere processen: waar kan het beter, robuuster, eenvoudiger en toekomstbestendiger? 
Bestaande structuren en werkprocessen zullen met deze nieuwe inzichten worden geëvalueerd en 
indien nodig, herijkt. In deze kaderbrief leest u hoe wij via het project ‘procesgericht werken’ hier 
invulling aan gaan geven. 
 
Ons uitgangpunt blijft daarbij het sober en doelmatig uitvoeren van onze dienstverlening. We zoeken 
naar het optimum om enerzijds de kwaliteit van onze dienstverlening in stand te houden, anderzijds de 
kosten beheersbaar te houden. Tegelijk realiseren we verduurzaming en zetten we in op het binden 
en boeien van ons personeel. Zo zijn en blijven wij een betrokken organisatie. Een organisatie die op 
een maatschappelijk verantwoorde manier invulling geeft aan de kerntaak: bijdragen aan een veilig en 
gezond Fryslân. 
  
In deze kaderbrief leest u eerst een algemeen deel. Hierin staan de belangrijke overkoepelende 
ontwikkelingen. Vervolgens gaat de brief in op de inhoudelijke ontwikkelingen per programma. Tot slot 
treft u een financieel deel aan met een bijbehorend financieel kader en worden risico’s uiteengezet. 
 

Hartelijke groet, 

 

Het dagelijks bestuur 
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Overkoepelende ontwikkelingen 

 
Omgevingswet 
De komst van de Omgevingswet bevordert de integrale afweging als het gaat om besluiten in de 
fysieke leefomgeving. Alle aspecten die van invloed zijn, moeten meegenomen worden. Dit geldt dus 
zeker ook voor veiligheid en gezondheid.  
 
De invoering van de Omgevingswet brengt de nodige onzekerheden met zich mee. Zo is het 
onduidelijk hoe groot de vraag vanuit de gemeenten echt gaat worden. Verder laten landelijke 
onderzoeken zien dat de komst van de Omgevingswet meer tijd en geld gaat kosten. De minister van 
Binnenlandse Zaken heeft dit - en ook de bijzondere positie voor veiligheidsregio’s hierin - onderkend. 
De invoering van de wet is inmiddels wederom uitgesteld, ditmaal tot 1 juli 2023. De onzekerheid zal 
op korte termijn niet opgelost zijn. De invloed hiervan op de organisatieonderdelen, hebben we bij de 
individuele programma’s uitgewerkt. 
 
Stijgende huisvestingskosten 
Om optimaal onze bijdrage aan een gezond en veilig Fryslân te kunnen leveren, is het noodzakelijk 
dat wij verspreid in de gehele provincie opereren. Een consequentie hiervan is dat wij op meerdere 
locaties huisvesten. De stijging van prijzen in het algemeen en de nog sterkere stijging van de prijzen 
van onroerend goed, huren, bouwmaterialen, onderhoudskosten en energie hebben tot gevolg dat de 
huisvestigingskosten voor VRF zullen toenemen. Alle organisatieonderdelen zullen hier hinder van 
ondervinden, maar omdat de financiële consequenties afhankelijk zijn van het type bezit (huur, koop, 
type) zijn de mogelijke financiële gevolgen nog niet voor alle organisatieonderdelen goed in te 
schatten.  
 
Procesgericht werken 

In de meerjarenkoers VRF is ‘procesgericht werken’ als organisatiethema opgenomen voor de 

beleidsperiode 2023-2026. Aandacht voor kwaliteit is een belangrijke reden om de doorontwikkeling 

van procesgericht werken in te zetten. Meer oog voor efficiëntie en effectiviteit is noodzakelijk, zeker 

nu de organisatie zodanig groot is geworden dat een organische manier van werken niet meer 

passend is. Daarnaast kunnen processen een bijdrage leveren aan digitale transformatie en zijn het 

sturingsmiddelen in de naleving van wet- en regelgeving.  

 
Overige ontwikkelingen 
In veel landelijke overleggen - zoals het Veiligheidsberaad, de Raad van Commandanten en 
Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) en Raad van Directeuren Publieke Gezondheid (DPG-raad) vindt 
overleg plaats over een breed scala aan strategische onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen 
invloed hebben op ons beleid en het financieel kader. 
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Inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen – Gezondheid 

 

In de meerjarenkoers schetsen wij de ontwikkelingen waar we als GGD mee te maken hebben. 

Vraagstukken (zonder volledig hierin te zijn) die leiden tot veranderende accenten in de publieke 

gezondheid:  
- Veranderende bevolkingssamenstelling - vergrijzing, ontgroening, ontheemden, 

asielzoekers, statushouders;  

- Toenemende ongelijkheid - verschil tussen arm en rijk, toenemende 

gezondheidsverschillen, (energie)armoede;  

- Verharding in de samenleving, verscherping van tegengestelde meningen (bijvoorbeeld 

voor- en tegenstanders van vaccineren); 

- Mentale weerbaarheid - meer jonge mensen met depressieve gedachten en een stijging 

in percentage (van 17 naar 25%) van jongeren die in de afgelopen 12 maanden serieus 

eraan hebben gedacht een einde aan het leven te maken. Het aantal jongeren dat 

daadwerkelijk een poging heeft gedaan (2%) is gelijk gebleven.  

- Vitaliteit van ouderen bevorderen om kwetsbaarheid zo lang mogelijk uit te stellen.  

- Toenemende behoefte aan adviesvragen ten behoeve van een gezonde leefomgeving 

- Druk op en vanuit de keten. De zorg wordt duurder, preventie als stevige basis en de 

transformatie van zorg naar gezondheid.  

Daarnaast spelen er onderwerpen als krapte op de arbeidsmarkt, functiewaarderingsvraagstukken, 

steeds meer en langer durende crisisopgaven.  

De GGD heeft hiervoor een project organisatieontwikkeling gestart, ten einde een toekomstbestendige 

GGD te kunnen blijven.  

 

We schetsen de dynamiek en vraagstukken die op de GGD afkomen. We bieden het bestuur de 

ruimte om jaarlijks te herijken met de meerjarenkoers. Voor sommige ontwikkelingen zijn extra 

middelen nodig, soms zijn er externe additionele middelen aan te boren en soms zoeken we 

oplossingen binnen de begroting.  

 

Toekomst Jeugdgezondheid 

In 2019 is het programma JGZ 3.0 gestart met als doel om de JGZ toekomstbestendig te maken. We 

zetten in op taakdifferentiatie, digitalisering en meer collectieve preventie. Inmiddels zijn er mooie 

stappen gezet met onder andere de invoering van het digitale Mijn Kinddossier (MKD) en de 

implementatie van een methodiek op behoeftegericht werken. Hoewel de verwachting was dat met het 

programma JGZ 3.0 een verhoging van de structurele kosten voor de JGZ voorkomen zou kunnen 

worden, zien we op dit moment een toenemende zorgvraag rond kwetsbaarheid, armoede en mentale 

weerbaarheid. De samenwerking binnen de jeugdketen vraagt steeds meer aandacht. Ook heeft de 

JGZ te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de 

verwachting bijgesteld moet worden. Voor de komende jaren verwachten we structureel meer kosten 

voor personeel en digitalisering.  

 

Voor nieuwe programma’s, interventies en projecten die een aanvullende bijdrage kunnen leveren op 

dit domein zoeken we in samenwerking met gemeenten naar financiële mogelijkheden. Vanuit de 

Specifieke Uitkering preventie (SPUK), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal  

Zorgakkoord (IZA) verwachten we (deels) additionele financiering te kunnen vinden. Op dit moment is 

dit nog echter niet duidelijk.  

 

Huisvesting 

Verwachting is dat de kosten voor huisvesting van de GGD de komende jaren zullen stijgen. Dit komt 

door zowel het regulier onderhoud, de verbouw of soms gedwongen keuze tot andere huisvesting en 

de stijgende energieprijzen. Op dit moment is het financiële effect ruim – € 240.000 en de verwachting 

voor 2023 is dat dit oploopt tot € 400.000.  

GGD is een strategisch huisvestingsplan aan het opstellen om voor de lange termijn een visie te 

hebben op onze huisvesting en behoeften. Een efficiënter gebruik, het verplaatsen van 
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dienstverlening en een vermindering van het aantal GGD-huisvestinglocaties in Friesland zijn hiervan 

mogelijke consequenties. Dit zal in 2023 ook voorgelegd worden aan de Bestuurscommissie 

Gezondheid.  

 

Kansrijke Start 
Voor het aanjagen van Kansrijke Start in Friesland is voor de periode van 1 augustus 2022 tot 1 

augustus 2024 € 70.000 per jaar beschikbaar gesteld door de Bestuurscommissie. Naast het 

faciliteren van de lokale coalities is een belangrijk onderwerp de provinciale samenwerking. 

Provinciaal wordt al samengewerkt binnen het lerend netwerk Kansrijke Start, dit netwerk wordt 

aangejaagd vanuit de GGD. Vanaf 2023 zijn er, zoals het nu lijkt vanuit de SPUK-middelen, voor 

Kansrijke Start beschikbaar voor een structurele inbedding binnen de Friese Preventie Aanpak (FPA). 

Voor de periode 2022-2024 volgt een contourenplan in dit najaar, voor de structurele borging volgt 

een voorstel zodra er meer duidelijkheid is over de SPUK. 

 

Nu Niet Zwanger 

Nu Niet Zwanger is als programma een vast gegeven binnen zowel het sociaal als het medisch 

domein, waarbij deze beide domeinen nauw samenwerken op basis van structurele en duurzame 

beleidsafspraken. Op deze manier wordt Nu Niet Zwanger, binnen Friesland structureel beschikbaar 

voor zoveel mogelijk mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Er wordt domein overstijgend 

samengewerkt om kwetsbare mannen en vrouwen te ondersteunen bij hun kinderwens en wens voor 

anticonceptie. Daarmee worden zoveel mogelijk onbedoelde zwangerschappen voorkomen. Het 

maatschappelijk effect is groot. Nu Niet Zwanger is een voorbeeld van een preventieve inzet. Het kost 

aan de voorkant geld, maar de besparing op lange(re) termijn is groot. Wetenschappelijk is bewezen 

dat de baten en maatschappelijke kosten later (denk aan jeugdzorg interventies) aanzienlijk hoger zijn 

dan de kosten van preventie nu. In het Algemeen Bestuur (10 maart 2022) is besloten om het 

programma Nu Niet Zwanger voor de jaren 2022 en 2023 te financieren uit het bestemmingsresultaat 

van 2021 met de voorwaarde dat het programma onvoorwaardelijk wordt opgenomen in de kaderbrief 

2024-2027. De structurele kosten bedragen vanaf 2024 € 165.000 per jaar. 

 

Zorg & veiligheid  

  

Suïcidepreventie 

Eerder waren er financiële middelen beschikbaar voor suïcidepreventie vanuit het Suïcide Preventie 

Actienetwerk (Supranet Community). Na het aflopen van deze subsidie is GGD Fryslân gevraagd een 

plan van aanpak op te stellen vooruitlopend op opname van suïcidepreventie in de Wet publieke 

gezondheid (Wpg). 

De toenemende vraag vanuit gemeenten en andere ketenpartners, de coalitie mentale gezondheid 

vanuit de Friese Preventie Aanpak, verschillende projecten rondom suïcidepreventie en 

maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de mentale gezondheid vragen om 

meer inzet op suïcidepreventie. Het onderwerp vraagt extra aandacht. Een geactualiseerd plan van 

aanpak zal in 2023 worden voorgelegd aan de Bestuurscommissie Gezondheid.  

Door suïcidepreventie te borgen binnen de organisatie wordt vormgegeven aan de wens van de 

Rijksoverheid om lokaal en structureel uitvoering te geven aan suïcidepreventiebeleid. 

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 

De dienstverleningsovereenkomsten van de gemeenten met de GGD voor taken in het kader van de 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en het inrichten van een meldpunt voor 

zorgwekkend gedrag zijn afgesloten voor een periode van 2 jaar (tot 1-1-2024) met een optie tot 

verlenging. Gemeenten hebben hiermee hun taken voor de Wvggz en het inrichten van een Meldpunt 

doelmatig vormgegeven. GGD Fryslân heeft met het meldpunt een rol met betrekking tot preventie in 

de acute keten. Immers door tijdig signalen te ontvangen en te zorgen dat mensen passende hulp 

krijgen, wordt voorkomen dat mensen in de acute GGZ terecht komen. Deze preventieve rol wordt 

versterkt door mensen die tussen wal en schip vallen tijdelijke ondersteuning te bieden vanuit onze 

vangnetfunctie. 
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Vanaf 2023 zullen conform landelijke afspraken de politiemeldingen waarbij geen sprake is van een 

strafbaar feit, maar waarover wel zorgen zijn over automatisch naar het Meldpunt Zorgwekkend 

Gedrag worden doorgestuurd. Het is onduidelijk over hoeveel meldingen het zal gaan en of deze 

meldingen vanuit de bestaande formatie kunnen worden opgepakt. Uiterlijk eind 2023 zal de 

Bestuurscommissie Gezondheid hierover geïnformeerd worden.  

 

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS)  

Naar verwachting treedt in 2024 de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) in 

werking. Beoogd wordt gemeenten zodanig te positioneren dat zij de integrale ondersteuning aan 

burgers daadwerkelijk kunnen bieden. De wet verankert een taak voor het college van burgemeester 

en wethouders voor onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden en coördinatie bij meervoudige 

problematiek. Deze wet voorziet verder in grondslagen voor domein overstijgende 

gegevensverwerking, in het kader van de gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek in 

het sociaal domein. Ook verankert de wet de taak voor gemeenten om te beschikken over een 

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Het is belangrijk dat signalen over personen die mogelijk 

ondersteuning nodig hebben, geadresseerd en opgevolgd kunnen worden. Dan kunnen persoonlijk 

leed, risico’s op vereenzaming en verloedering voor de samenleving worden voorkomen.  

Samen met het Sociaal Domein Fryslân maken we, net als bij de Wvggz, een procesvoorstel hoe we 

gemeenten hierbij kunnen ondersteunen.  

 

Integraal GGD Crisisplan 
De GGD Fryslan heeft een evaluatie laten uitvoeren naar het functioneren van de eigen 

(crisis)organisatie, de interne samenwerking binnen de GGD gedurende de COVID pandemie. Dit met 

als doelstelling om in kaart te brengen op welke wijze de coronacrisis is aangepakt en inzicht te krijgen 

in verbeteringen en mogelijk aanpassing van afspraken en procedures. 

Op alle onderdelen van de vier basisvereisten van crisismanagement zijn uit de evaluatie 

verbeterpunten naar voren gekomen.  

Het Netwerkcentrum dat de evaluatie heeft uitgevoerd, adviseert daarom niet enkel een aanpassing 

van de bestaande plannen te doen, maar een professionaliseringsslag te maken in de voorbereiding 

op rampen en crisis door een integraal GGD crisisplan op te stellen.  

Het betreft een basiswerkwijze met daarin ook de rol van management en bestuur. GGD Fryslân gaat 

hier in 2023 mee aan te slag.  

Ondersteuning door een externe partij voor het opstellen van het plan kan worden bekostigd middels 

een subsidie van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN subsidie).  

 

Preventie  

 

Druk op en vanuit de keten. De zorg wordt duurder, preventie als stevige basis en de transformatie 

van zorg naar gezondheid. 

 

Beleidsadvisering 

In de GGD Meerjarenkoers hebben gemeenten de GGD gevraagd een stevigere rol te pakken als 

regisseur en adviseur in de preventieketen. De diverse landelijke regelingen zoals het IZA, GALA en 

SPUK vragen om meer coördinatie en afstemming. Ook de verschillende (zorg-)programma’s binnen 

Friesland vragen om een zorgvuldige analyse en advies voor de gemeente. 

Hiervoor willen we onze capaciteit op strategische beleidsadvisering voor Friesland vergroten, naast 

de lokale beleidsadviseur binnen de regio/ gemeente. We gaan deze rol geleidelijk implementeren en 

vragen hiervoor per 2024 middelen (1 fte: € 111.000). In de bestuurscommissie gezondheid zullen we 

in 2023 hiervoor een voorstel doen.  
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Derde levensfase  

In de meerjarenkoers is het bevorderen van vitaliteit en het beïnvloeden van de beeldvorming voor de 

derde levensfase (dit betreft levensfase Wiis en laatste fase Grut vanaf 55 jaar) opgenomen. Dit is 

opiniërend besproken in de bestuurscommissie van 6 oktober en wordt nog geconcretiseerd 

voorgelegd aan het bestuur.  

 

Friese Preventie Aanpak (additionele IZA en GALA) 

De programmaleiding en ondersteuning wordt nu deels vanuit subsidie via de zorgverzekeraar vanuit 

VWS gefinancierd. Deze middelen zijn beschikbaar tot en met 2023. Om daarna de Friese Preventie 

Aanpak voort te zetten en de rollen in coalities in te vullen zal er aanvullende bekostiging nodig zijn. 

Vanuit IZA en GALA komen er middelen om invulling te geven aan deze regionale preventie-

infrastructuur. Medio 2023 zal dit weer in de BC geagendeerd worden.  

 

Omgevingswet  

De bijdrage door de GGD aan gezonde leefomgeving in het kader van de omgevingswet, voor en 

binnen gemeenten, heeft vorm gekregen en wordt nog verder doorontwikkeld. Gemeenten maken 

gebruik van de GGD om gezondheid in hun omgevingsbeleid en bij omgevingsprojecten te borgen. Na 

2024 zal de inzet van beleidsadviseurs publieke gezondheid en specialistische adviseurs hiervoor in 

de begroting geborgd moeten zijn. We komen terug in de Bestuurscommissie Gezondheid in 2024 met 

een voorstel.  

 

Informatiemanagement  

Datagedreven werken is een van de speerpunten in de VRF meerjarenkoers en past ook bij de 

landelijke lijn vanuit de GGD/ GHOR.  

Deze data- en kennisgestuurde manier van werken vraagt meer digitalisering van de GGD. Niet alleen 

in het programma JGZ 3.0, maar ook in overige GGD-dienstverlening, zoals: data-uitwisseling met 

derden, gegevensverwerking en een ander applicatielandschap. Vanuit een toekomstbestendige 

bedrijfsvoering wordt de GGD hierin ondersteund. GGD zal in ieder geval moeten investeren in 

beleidsmatige IM-capaciteit om deze manier van werken te realiseren. 

 

Noordelijke samenwerking  

De drie afzonderlijke GGD-organisaties (GGD Fryslân, GGD Groningen en GGD Drenthe) voeren voor 

hun eigen gemeenten grotendeels dezelfde taken (met vaak een wettelijke verankering) uit. 

In 3 Noord werken we samen op het gebied van TBC, Forensische Geneeskunde (FG), Seksuele 

gezondheid, Milieu & Gezondheid (M&G) en Infectieziektebestrijding (IZB).  

Sinds 2010 vindt een professionaliseringsslag plaats binnen het vak van forensische geneeskunde. 

De forensisch arts krijgt steeds meer te maken met complexe casuïstiek waarbij meer expertise van 

de forensische arts wordt gevraagd. Dit is een ontwikkeling die ook landelijk speelt. Bij het ministerie 

van J&V is deze ontwikkeling aangekaart met daarbij de vraag om extra financiële middelen. GGD-

GHOR NL heeft hierover gesprekken met het ministerie. Tot dit moment heeft dit nog niet het 

gewenste resultaat opgeleverd. Deze ontwikkelingen kunnen voor wat betreft inhoud en kosten de 

gemeentelijke lijkschouw raken. 
 

Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid 

Voor infectieziektebestrijding en de versterking van de pandemische paraatheid worden er in 2023 

verschillende programma’s gestart vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(hierna VWS). VWS heeft voor de periode van vier jaar een directoraat Pandemische paraatheid (PP) 

opgezet. In de zomer 2022 is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gestart met het 

inrichten van de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Deze landelijke functionaliteit 

zal zich bezighouden met het versterken van de medisch operationele processen voor epidemieën die 

landelijke impact hebben. Zij houden zich zowel met planvorming in de koude fase (de voorbereiding, 

zoals het opleiden en trainen en oefenen) als uitvoering in de warme fase (wanneer de ziekte 
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rondgaat) bezig. Dit betekent dat de context waarbinnen infectieziektebestrijding plaatsvindt aan het 

veranderen is.  

GGD Fryslân zal in 2023 door diverse programma’s, herijking kerntaken infectieziektebestrijding, 

versterking infectieziekten programma (VIP) versterken en zich voorbereiden voor pandemische 

paraatheid. VWS heeft in 2023 en 2024 hier gelden voor beschikbaar gesteld (VIP gelden). 

GGD/GHOR is betrokken bij het verdelen van deze gelden.  

 
Op het gebied van infectieziektebestrijding wordt er ook op professioneel en bestuurlijk vlak intensief 

samengewerkt binnen Fryslân, Groningen en Drenthe. Deze samenwerking zal geïntensiveerd worden 

waar dit nodig is. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt, zoals bij de artsen infectieziektebestrijding 

en deskundigen infectiepreventie, blijft het noodzakelijk om intensief samen te werken.  

 

COVID-19 

De minister van VWS heeft besloten om in elk geval in de eerste helft van 2023 een basis 

infrastructuur te laten bestaan voor het vaccineren in het kader van de bestrijding van COVID-19. 

GGD-en blijven paraat staan voor één of meerdere vaccinatierondes in 2023. Ook zal er een 

basisinfrastructuur blijven bestaan voor het testen. Het bron- en contactonderzoek zal verder 

afgeschaald worden in lijn met de landelijke beleidsontwikkelingen. De financiering van deze 

opdrachten zullen via de meerkostenregeling plaats vinden. 

 

Vaccinatielandschap  

De vaccinatiecampagnes in het kader van COVID-19 bestrijding hebben laten zien dat het 

vaccinatielandschap aan onderhoud toe is. Het RIVM is namens VWS richting aan het bepalen voor 

het vaccinatielandschap voor volwassenen. Hierbij worden meegenomen, vaccinaties in het kader van 

de influenza, COVID-19 vaccinaties, reizigersvaccinaties en vaccinaties voor andere infectieziekten. 

GGD Fryslân zal deze ontwikkelingen volgen en mogelijk organisatorische wijzigingen aanbrengen om 

slagvaardig te kunnen opereren in een mogelijk nieuw vaccinatielandschap.  

 

  



8 

 

Inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen – Brandweer 

 

Duurzaamheid  

Klimaatontwikkelingen en de effecten daarvan vragen steeds meer aandacht voor het vergroten van 

duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk ons hiervoor in te spannen, en hanteren Wij werken 

duurzaam en omgevingsbewust dan ook als een van de vijf speerpunten de komende jaren 

(Beleidsplan Veiligheid 2023-2026). Concreet betekent het onder andere dat we uitvoering willen 

geven aan energie-reductiedoelstellingen op onze brandweerkazernes en dat we ons wagenpark 

willen, en door rijksregelgeving moeten, verduurzamen. De financiële impact hiervan is nog niet 

duidelijk, maar insteek is om zoveel mogelijk binnen bestaande financiële kaders te blijven. 

 

Toekomstverkenning Brandweer Nederland  

In de Toekomstverkenning Brandweer 2022-2030 wordt inzicht gegeven in maatschappelijke, sociale 

en technologische ontwikkelingen, en de invloed daarvan op de toekomstbestendigheid van de 

brandweer. In opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) 

heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) deze verkenning gedaan, waarna het stuk in 

het najaar van 2022 is opgeleverd. Het rapport ligt in lijn met onze vijf speerpunten uit het Beleidsplan 

Veiligheid 2023-2026. Samen met de toekomstverkenning op het gebied van crisisbeheersing leidt het 

tot een strategische agenda voor brandweerzorg en crisisbeheersing voor de komende vijf jaar. 

Bovendien wordt een Friese vertaling van de Toekomstverkenning gemaakt, waarmee we onze 

activiteiten toekomstgericht kunnen oppakken. Het is op dit moment nog niet concreet te benoemen 

welke gevolgen dit voor ons in 2024 gaat hebben.  

  

Natuurbrandbeheersing 

Enkele effecten van klimaatverandering zijn aanhoudende droogte en langdurige warmte. Deze 

gebeurtenissen maken het voor ons noodzakelijk om ons op het domein van natuurbrandbeheersing 

verder te versterken. Dit als een vervolg op de reeds gerealiseerde versterking van 

brandweermaterieel bestemd voor natuurbrandbestrijding en het opzetten van de gebiedsgerichte 

aanpak op basis van de Risico Index Natuurbrandbeheersing (RIN). Concreet betekent dit dat we aan 

de slag gaan met bestuurlijke inbedding, het treffen van preventieve maatregelen om het risico om 

natuurbrand te verkleinen, het geven van voorlichting aan bijvoorbeeld terreineigenaren en het verder 

ontwikkelen van onze incidentbestrijding (met slagkracht in de vorm van materieel en het opleiden van 

collega’s). De vervanging van materieel is financieel gedekt conform de investeringsplanning. Blijkt in 

de toekomst vanuit het versterkingsprogramma dat meer financiële middelen nodig zijn, dan komen 

we hiervoor terug bij het bestuur.  

 

Energietransitie 
Het steeds groter wordende gebruik van duurzame energiebronnen brengt nieuwe omgevingsrisico’s 

met zich mee. De kans op incidenten met daken vol zonnepanelen, met grootschalige 

batterijsystemen of met voertuigen die rijden op waterstof neemt toe. Als brandweer is het nodig om 

hierop voorbereid te zijn. Door aanvalsplannen hierop aan te passen, door het juiste materieel 

beschikbaar te hebben en door de advisering hierop aan te passen. Om de totale impact in beeld te 

brengen, inclusief adviezen hoe dit structureel te organiseren, heeft het bestuur tijdelijke middelen 

beschikbaar gesteld. Deze lopen tot en met 2024. Uiterlijk in dat jaar zal er daarom een plan liggen 

met de structurele impact van de energietransitie en adviezen hoe hiermee om te gaan. 
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Vervanging portofoons 

Bij een repressieve inzet is radiocommunicatie cruciaal. Binnen Brandweer Fryslân voorzien we in die 

behoefte door middel van het gebruik van portofoons. Deze portofoons communiceren met elkaar via 

het landelijke netwerk C2000. Dit netwerk wordt vanaf 2027 vervangen door een nieuw netwerk. Uit 

eigen onderzoek blijk dat de bestaande portofoons van Brandweer Fryslân deze periode tot 2027 niet 

kunnen overbruggen. Belangrijkste argumenten voor deze conclusie zijn dat veel portofoons niet meer 

worden ondersteund door de leverancier, dat het aantal portofoons met storingen nu al toeneemt en 

dat er veiligheidsrisico’s ontstaan wanneer de portofoons nog minimaal vijf jaar in de lucht moeten 

blijven. 

 

Deze onvoorziene situatie brengt een financiële uitdaging met zich mee. Dit gaat om een structureel 

bedrag van jaarlijks € 190.000 tot 2027. Op dit moment brengen we in kaart in welke mate dit binnen 

de begroting op te vangen is, bijvoorbeeld door het her-prioriteren en temporiseren van investeringen. 

Mocht dit niet in zijn geheel mogelijk zijn, dan komen we hiervoor terug bij het bestuur. 

 

Omgevingswet 

In de bestuurscommissie van 16 juni 2021 heeft Brandweer Fryslân aangegeven dat de komst van de 

Omgevingswet vermoedelijk meer tijd en geld gaat kosten ten opzichte van het huidige prijspeil. Met 

gemeenten is toen afgesproken dat de eerste twee jaar na inwerkingtreding de kosten ‘worden 

bevroren’, zodat in die periode de impact van de wet op onze dienstverlening duidelijk wordt. Dit houdt 

in dat wordt uitgegaan van het huidige prijspeil en dat hier de eerste twee jaar enkel een prijsindexatie 

tegenover wordt gezet. Dat de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld, heeft als gevolg dat ook tot 

een latere datum de tijd nodig is om daadwerkelijke taken en kosten te monitoren, te evalueren en 

opnieuw te berekenen. Dit betekent dat de huidige reservering van een ton per jaar tot en met 2024 

niet toereikend is. Zodra de nieuwe inwerkingtredingdatum van de wet bekend is, wordt aan het 

bestuur een aangepast voorstel gedaan hoe om te gaan met de langere overbruggingsperiode. 

 
Taakdifferentiatie 

In opdracht van het Veiligheidsberaad is de stuurgroep ‘Toekomstbestendig Brandweerstelsel’ sinds 

2021 aan de slag met een tweeledige opdracht. Enerzijds worden wenselijke thema’s voor een 

toekomstbestendig brandweerstelsel onderzocht en anderzijds gaat het over het implementeren van 

‘de bouwsteen Verplichtend Karakter’. Voor laatstgenoemde zijn door het ministerie van Justitie en 

Veiligheid “Spelregels voor brandweervrijwilligheid” opgesteld. Voor Brandweer Fryslân geldt daarmee 

nog steeds dat binnen deze kaders de huidige vorm van vrijwilligheid kan blijven staan, met 

uitzondering van de vrijwilligers die een piketfunctie vervullen. Het bieden van een parttime aanstelling 

aan deze groep ligt binnen de mogelijkheden. Echter wordt ook gekeken wat landelijke ontwikkelingen 

zijn, die zich onder andere toespitsen op een uitzondering op de Arbeidstijdenwet en het organiseren 

van financiële dekking. Het is namelijk nog steeds onduidelijk wie de kosten gaat dragen als gevolg 

van het implementeren van de bouwsteen. Het bestuur wordt op de hoogte gehouden. 
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Inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen – Crisisbeheersing 

 
Versterking crisisbeheersing en ophoging van de BDUR  
Op basis van de ervaringen tijdens corona- en asielcrisis is gebleken dat veiligheidsregio’s fors 
hebben moeten inspannen om tot een adequaat niveau van de crisisbeheersing te komen. Met het 
oog op rampen en crises van de toekomst, die zich kenmerken door toenemende complexiteit, 
grenzeloosheid en onvoorspelbaarheid, is onderkend om dit niveau te behouden en te versterken.  
In de bestuurlijke afspraken doorstroom migratie is daarom structureel € 83 miljoen toegezegd via de 
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). De extra middelen lopen op van € 46 miljoen in 2023 
tot € 83 miljoen structureel vanaf 2026.  
 
De ophoging van de BDUR is in 2023 bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, het 
versterken van de informatiepositie en het inrichten van KCR2. In de navolgende jaren worden er 
afspraken tussen de veiligheidsregio’s en het ministerie van Justitie en Veiligheid gemaakt over de 
verdeling van die middelen en de daaraan gekoppelde doelstellingen.  
 
Deze ontwikkeling leidt tot een aanpassing van het financieel kader voor Crisisbeheersing. 
 
Overeenkomst Grootschalige Geneeskundige Hulpverlening met Regionale Ambulance 
Voorziening Fryslân 
De overeenkomst “Grootschalige Geneeskundige Hulpverlening” uit 2017 loopt af op 31 december 
2022. De bestaande overeenkomst wordt vervangen door twee nieuwe overeenkomsten (één 
overeenkomst voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand en één overeenkomst voor de crisisfunctie 
OvD-G). Het streven is erop gericht om de overeenkomsten op 21 december 2022 te laten 
ondertekenen door vertegenwoordigers van de zes partijen (drie Veiligheidsregio’s en drie RAV’n). 
Verwacht wordt dat de financiële lasten van de nieuwe overeenkomsten hoger uitvallen dan begroot, 
in dat geval komen we hiervoor terug bij het bestuur. 
 
Meldkamerfunctie veiligheidsregio’s en Calamiteitencoördinator (CaCo) 
Als gevolg van de landelijke meldkamersamenwerking (LMS) moet er een nieuw convenant opgesteld 
worden voor de samenwerking van de veiligheidsregio’s 3 Noord in de Meldkamer Noord-Nederland. 
Dit wordt gefaseerd opgepakt. De eerste fase is het opnieuw bestendigen van de twee functies voor 
de multidisciplinaire meldkamerfunctie van de veiligheidsregio en de CaCo per 2024.  
Het opnieuw bestendigen van de CaCo functie is noodzakelijk omdat de politie heeft landelijk besloten 
om vanaf 2024 niet meer financieel bij te dragen aan de CaCo. Verwacht wordt dat de financiële 
lasten van de nieuwe overeenkomst hoger uitvallen dan is begroot voor de huidige overeenkomst.  
 
Dit is de eerste stap van de inrichting van de Meldkamerfunctie in de LMS. In fase 2 zit de 
doorontwikkeling van crisisbeheersing. Deze afspraken worden vanaf 2023 verwerkt. Er is nog geen 
zicht op de benodigde financiële middelen.  
 

Toekomstverkenning Crisisbeheersing 

Voortbouwend op de toekomstverkenning Brandweer heeft de RCDV het NIPV verzocht een 

toekomstverkenning op het gebied van de crisisbeheersing uit te voeren. In deze verkenning worden 

inzichten gegeven in maatschappelijke trends op middellange termijn. Daarbij wordt antwoord 

gegeven op de vraag welke trends naar verwachting het meest impact hebben op crisisbeheersing en 

hoe hierop kan worden geanticipeerd. Het rapport ligt in lijn met onze vijf speerpunten uit het 

Beleidsplan Veiligheid 2023-2026 en vormt samen met de toekomstverkenning brandweer de 

strategische agenda voor brandweerzorg en crisisbeheersing voor de komende vijf jaar. De concrete 

gevolgen voor 2024 zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.  
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Financiën 
 

Huidig financieel kader 
Het op dit moment geldende financiële kader is vastgesteld in de kaderbrief 2023-2026 en werkt door 

in de begroting 2023 en de daarin opgenomen meerjarenraming. De totale gemeentelijke bijdrage, 

zoals vastgesteld in de begroting 2023 inclusief 2027, is als volgt: 

 

Huidig financieel kader 2024 2025 2026 2027* 

Meerjarig beeld (vastgestelde begroting 2023)  75.695  77.974  79.768  81.619 

* Bijdrage 2027 is niet opgenomen in de begroting 2023, maar is bepaald volgens dezelfde uitgangspunten. 

 

De totale begroting van de veiligheidsregio bestaat uit meer dan alleen de bijdragen van de Friese 

gemeenten. Voor 2024 ziet de begroting er in het huidig geldende kader 2023-2026 als volgt uit: 

 

Totale lasten  90.834   

Rijksbijdrage BDUR  7.553  -/- 

Opbrengst maatwerk en diensten derden  7.586  -/- 

Gemeentelijke bijdrage (zie tabel hierboven)  75.695   

 

 

Nieuw financieel kader 
De beleidsmatige en autonome financiële ontwikkelingen leiden tot een nieuw kader: 

 

 

Kader 2024-2027 2024 2025 2026 2027 

Gemeentelijke bijdrage 2024      75.695  77.974  79.768  81.619  

Structureel         

Nu niet zwanger  165  171  178  185  

Beleidsadvisering preventie  111   116  120  125  

Totaal beleidsontwikkelingen 2024-2027   276    287  298   310  

          

Cao: loonontwikkeling incl. werkgeverslasten 1.110  2.026  2.909  3.847  

Cpi: Structureel 2,0% (voorlopig '24 14,5%)  3.446   3.855  4.029  4.192  

Totaal autonome ontwikkelingen 2024-2027 4.556  5.881  6.939  8.038  

          

Totaal effecten 2024-2047   4.831   6.168  7.237  8.348  

Procentuele ontwikkeling 6,4% 7,9% 9,1% 10,2% 

Gemeentelijke bijdrage      80.526       84.142    87.005     89.967  
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Autonome ontwikkelingen 

Ontwikkeling loonkosten 

Op het moment van schrijven is er nog geen nieuwe cao. Omdat de huidige cao loopt tot 1 januari 

2023, dienen wij een inschatting te maken van de indexatie van de loonkosten. Conform de 

bestuurlijke afspraken gebruiken wij hiervoor de indexering voor de loonkosten die is aangegeven in 

de septembercirculaire van het gemeentefonds. Dit betreft de loonvoet sector overheid volgens de 

Macro Economische Verkenning (MEV2022) van het Centraal Planbureau (CPB).  

 

In de begroting 2023 zijn we uitgegaan van de indexering van 2,1% voor het jaar 2024 en voor de 

jaren daarna van 2,4%. Uit de MEV2022 blijkt een indexering van 4,2% voor 2024, gevolgd door 4,1% 

voor 2024 en 3,9% voor 2026 en 2027. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de 

loonkosten. 

 

Indexering materiële kosten 

De indexering voor de materiële kosten is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) over de 

maand november, ruim een jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De CPI over november 2022, 

die de basis vormt voor de indexering van de materiële kosten van 2024, is nog niet bekend. Daarom 

hanteren we in de kaderbrief voor het jaar 2024 de laatst bekende CPI (september 2022): 14,5%. 

 

Wij zullen in de begroting 2024 conform de bestuurlijke afspraken de CPI van november 2022 

hanteren. Hierbij geldt dat elke procent indexatie leidt tot een mutatie van circa € 280.000. Volgens de 

septembercirculaire van het gemeentefonds is voor de jaren 2025 uitgegaan van een indexering voor 

materiële kosten van 2,5%, gevolgd door 2,0% per jaar vanaf 2026. In de begroting 2023 is voor de 

jaren 2024 en verder een indexatie van 1,7% opgenomen. 

 

Ontwikkeling Bdur 

Zoals bij de inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen van crisisbeheersing is genoemd zal er vanaf 

2023 een ophoging van de Bdur plaatsvinden. In de bestuurlijke afspraken over de doorstroom 

migratie tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal 

Overleg en het Rijk is afgesproken om te komen tot een geleidelijk opbouwende structurele 

toevoeging van € 83 miljoen. Wat dit exact voor onze regio betekent is nog niet bekend. Zodra er meer 

duidelijk is komen we met voorstellen naar ons bestuur over hoe we dit geld inzetten. Ons 

uitgangspunt hierbij is dat we adequaat inspelen op de landelijke ontwikkelingen zonder de 

gemeentelijke bijdrage te verhogen. 
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Onzekerheden en risico’s 
 

Van een aantal van de hiervoor genoemde beleidsmatige en autonome ontwikkelingen weten we 

welke gevolgen zij hebben op onze begroting. Deze hebben we dan ook vertaald in het meerjarig 

financieel kader. Van een aantal ontwikkelingen weten we dat ook niet en daarom zijn ze ook nog niet 

meegenomen in de begroting. De belangrijkste risico’s van deze ontwikkelingen hebben we hieronder 

benoemd. 

 

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s 

De Wet veiligheidsregio’s is in 2020 door de commissie Muller geëvalueerd. De conclusies en 

aanbevelingen die de commissie deed, zijn voor de minister van Justitie & Veiligheid de basis voor het 

opstellen van een contourennota. In de contourennota ‘Versterking crisisbeheersing en 

brandweerzorg’ schetst de minister hoe zij de organisatiestructuur en samenwerking van partijen wil 

wijzigen, het zwaartepunt wordt gelegd op de bovenregionale en landelijke crisisbeheersing. Uit de 

eerste concepten van de contourennota lijkt de impact op iedere individuele regio, en daarmee ook 

Veiligheidsregio Fryslân, beperkt te blijven. Als regio blijven we nauw betrokken bij dit proces, en 

mochten de implicaties voor onze organisatie wijzigen, informeren we het bestuur hier tijdig over. 

 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 

Het Veiligheidsberaad heeft besloten om een werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio’s op te 

richten. De werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV) is per 1 januari 2022 

operationeel. Aanleiding is dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor de 

veiligheidsregio’s nog niet is ingegaan. Daarom moeten we tijdelijk tot een eigen collectieve 

rechtspositieregeling komen. We weten nu nog niet welke gevolgen dit voor 2024 heeft.  

 

Algemene prijsontwikkeling 

Conform de financiële verordening hanteren wij een indexatie op basis van de consumentenprijsindex 

(CPI). De verwachting is dat prijsstijgingen, bijvoorbeeld op materieel- en materiaalgebied, (ver) boven 

de reguliere indexering uitgaan. Oorzaken van de prijsstijgingen zijn onder meer: wereldwijde 

economische ontwikkelingen, schaarste aan grondstoffen en personeel, milieumaatregelen en 

uiteraard de oorlog in Oekraïne. We kunnen de financiële consequenties op dit moment niet concreet 

maken. 

 
Langere en onbetrouwbare levertijden 

Als gevolg van grondstoftekorten en krapte op de arbeidsmarkt, hebben we ook te maken met 

problemen bij de tijdige levering van materieel, materiaal en diensten. Daarom moeten we hier bij 

aanbestedingen in de planning rekening mee houden, trajecten vroeg beginnen en duidelijke 

afspraken met leveranciers maken. Voor ons regulier onderhoud en de aanschaf van kleiner materiaal 

is het nodig dat we voldoende aandacht aan het voorraadbeheer besteden. We moeten voorkomen 

dat er, door problemen met de levertijden, risico’s in de uitvoering van de hulpverlening ontstaan. De 

ontwikkelingen rond levertijden kunnen financiële consequenties hebben (verschuiving van kosten in 

de tijd). 

 

Effecten crises op regulier werk 

Een indirect gevolg van onze rol in de diverse crises, is dat veel reguliere werkzaamheden vertraging 

hebben opgelopen. Mede door de schaarste op de arbeidsmarkt en de problemen met betrekking tot 

de levering van goederen door onze leveranciers, zijn deze vertragingen (nog) niet volledig zijn 

ingehaald. We houden het bestuur via de reguliere P&C-cyclus op de hoogte van hoe wij deze 

vertraging inhalen.  

 

Rente  

De afgelopen jaren waren de financieringslasten erg laag, wat een voordeel opgeleverd heeft voor de 

gemeenten. Het economisch tij lijkt echter gekeerd. De stijgende rente gaat waarschijnlijk ook voor 
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Veiligheidsregio Fryslân leiden tot hogere kapitaalslasten. Dit effect kan worden versterkt doordat de 

prijsstijgingen mogelijk leiden tot een hogere leningenportefeuille.  

 



 

Aan de raden van de Friese gemeenten 

 
 
 
 

 

 

 

Geachte raad,  

 

Hierbij bieden wij u de kaderbrief 2024-2027 van de Veiligheidsregio Fryslân aan ter behandeling door 

uw gemeenteraad. De kaderbrief is een jaarlijks terugkerend document, waarin wij beschrijven welke 

ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als autonoom, van invloed kunnen zijn op de begroting van 

Veiligheidsregio Fryslân.  

 

Een belangrijk uitgangspunt van de kaderbrief is dat wij verrassingen voor de gemeenten zoveel mogelijk 

willen voorkomen en tegelijkertijd relevante ontwikkelingen willen communiceren. De inhoud van deze 

kaderbrief voldoet hier aan: we bouwen zo veel mogelijk voort op de eerdere afspraken en kaders waar 

we ons aan gecommitteerd hebben. De inflatie is het afgelopen jaar echter sterk gestegen, wat gevolgen 

heeft voor deze kaderbrief. 

 

We staan voor een aantal uitdagingen: de stijging van prijzen in het algemeen en de nog sterkere stijging 

van de prijzen van onroerend goed, huren, bouwmaterialen, onderhoudskosten en energie hebben tot 

gevolg dat de huisvestigingskosten voor VRF zullen toenemen. Daarnaast zien wij dat verschillende 

vraagstukken leiden tot veranderende accenten in de publieke gezondheid, gaat de energietransitie 

gepaard met nieuwe veiligheidsrisico’s en neemt onze inzet in de bestrijding van diverse crises toe. 

 

Veiligheidsregio Fryslân is zich altijd bewust van het belang om als gemeenschappelijke regeling efficiënt 

en zorgvuldig om te gaan met gemeenschapsgeld. De (veelal landelijke) ontwikkelingen zullen echter 

impact hebben op onze organisatie. Wij vinden het belangrijk om ons bestuur hier tijdig van op de hoogte 

te stellen, en waar mogelijk, tijdig in positie te brengen. In deze kaderbrief schetsen wij onze inschatting 

van de impact. 

 

De kaderbrief bevat ook een beschouwing van de financiële kaders. Deze kaders wijzigen uiteraard door 

een aantal autonome ontwikkelingen, zoals de inflatie die gebaseerd wordt op de CPI-index van het 
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CBS. De vertaling van deze ontwikkelingen in het financieel kader is in overeenstemming met de 

afspraken die de gemeenten met Veiligheidsregio Fryslân hebben gemaakt.  
 

Ook dit jaar bevat de kaderbrief een aantal onzekerheden. Landelijke ontwikkelingen zoals de Wnra, de 

Omgevingswet, de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en de discussie rondom taakdifferentiatie bij 

de brandweer kennen nog veel onduidelijkheid. Daarnaast bevinden we ons nog steeds in diverse crises, 

waardoor de toekomst zich lastig laat voorspellen. In de kaderbrief vatten wij deze ontwikkelingen 

samen.  

 

Wij ontvangen graag uw zienswijze op de voorgelegde keuzes. Uw input verwerkt het dagelijks bestuur 

vervolgens in een voorstel aan het algemeen bestuur. Deze stelt de kaderbrief vast in de vergadering 

van 9 maart 2023. Het definitieve document vormt de basis voor de begroting 2024. 

 

Wij ontvangen graag uw zienswijze uiterlijk 2 februari 2023 terug. Op 5 december informeren wij uw 

financiële ambtenaren via een separate sessie over de kaderbrief. Op deze wijze kunnen eventuele 

onduidelijkheden worden weggenomen en zijn zij in staat om u zo goed mogelijk te adviseren. 

 

Komend voorjaar leggen wij onze begroting voor 2024 voor, waarin we u een nog concretere, financiële 

vertaling kunnen presenteren.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het dagelijks bestuur 

 

mr. S van Haersma Buma  

Voorzitter Veiligheidsregio Fryslân 



Gemeente Afwijkende afspraak Voorstel College Besluit Raad

Achtkarspelen - Geen zienswijze Geen zienswijze

Ameland - Geen zienswijze Geen zienswijze

Dantumadiel Raadsbesluit op 29 november Geen zienswijze

De Fryske Marren Raadsbesluit op 23 november Geen zienswijze

Harlingen - Geen zienswijze Geen zienswijze

Heerenveen - Geen zienswijze Geen zienswijze

Leeuwarden Raadsbesluit op 30 november Geen zienswijze

Noardeast-Fryslân Raadsbesluit op 17 november Geen zienswijze Geen zienswijze

Ooststellingwerf - Geen zienswijze Geen zienswijze

Opsterland Concept via griffier op 15 november Geen zienswijze Geen zienswijze

Schiermonnikoog - Geen zienswijze Geen zienwijze

Smallingerland Zienswijze zsm na 8 november

Zienswijze op het onderdeel Cyber:  In het 

regionaal risicoprofiel worden de activiteiten 

ten aanzien van het thema 

cyberveiligheid algemeen geformuleerd. Gezien 

de actualiteit van dit thema en het 

kwalificeren van het thema als een van de 

accenten voor de komende vier jaar zou de 

gemeenteraad van Smallingerland graag nu al 

meer concrete activiteiten op dit thema 

gepresenteerd willen zien in de meerjarenkoers 

2023-2026. 

Zie voorstel college

Súdwest-Fryslân Zienswijze na 17 november Geen zienwijze Geen zienswijze

Terschelling - Geen zienswijze Geen zienswijze

Tytsjerkesteradiel - Geen zienswijze Geen zienswijze

Vlieland - Geen zienswijze Geen zienswijze

Waadhoeke - Geen zienswijze Geen zienswijze

Weststellingwerf - Geen zienswijze Geen zienswijze



 

Reactienota zienswijzen meerjarenkoers 2023 – 2026 en het regionaal 

risicoprofiel 2022 - 2025 
 

Aanleiding 

In september zijn de meerjarenkoers 2023 – 2026 en het regionaal risicoprofiel 2022 - 2025 

aangeboden aan de Friese gemeenteraden, met het verzoek om hier een zienswijze op te geven. Op 

een van de 18 gemeenten na hebben de gemeenteraden ervoor gekozen om geen zienswijze in te 

dienen, en daarmee hun vertrouwen uit te spreken in de voorgestelde koers en het risicoprofiel.  

 

Tegelijkertijd sluiten we de ogen niet voor de ingediende zienswijze van de gemeenteraad van 

Smallingerland. Via deze reactienota voorzien we de ingebrachte zienswijze van een reactie. Deze 

reactienota delen we met alle Friese gemeenten, zodat iedereen optimaal geïnformeerd is over de 

besluitvorming met betrekking tot onze meerjarenkoers en het te hanteren risicoprofiel. 

 

Kritisch over het onderdeel cyber in zowel het risicoprofiel als het onderdeel veiligheid in de 

meerjarenkoers 

De gemeenteraad van Smallingerland geeft aan dat de activiteiten ten aanzien van het thema 

cyber(veiligheid) algemeen zijn geformuleerd in het regionaal risicoprofiel. Gezien de actualiteit van 

dit thema en het kwalificeren van het thema als een van de accenten voor de komende vier jaar zou 

de gemeenteraad van Smallingerland graag nu al meer concrete activiteiten op dit thema 

gepresenteerd willen zien in de meerjarenkoers 2023-2026. 

 

Als dagelijks bestuur erkennen wij de risico’s op het gebied van cyber. ‘Cyber en connectiviteit’ heeft 

daarom een prominente plek gekregen in ons Risicoprofiel. Risico-inventarisaties vormen de kern van 

crisisbeheersing en vormen de input voor de planvorming en activiteiten (bijvoorbeeld netwerken, 

vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen of risicocommunicatie). Wij onderkennen dat cyber een 

thema is in onze regio maar de concretisering van het thema vindt plaats in onze jaarplannen, de 

jaarlijkse kaderbrief en de programmabegroting. De verantwoording verloopt vervolgens via de 

bestuursrapportages en het jaarverslag.  

 

We kiezen voor een meerjarenkoers op hoofdlijnen. Als we iets hebben geleerd van de afgelopen 

beleidsperiode, is het dat het belangrijk is om flexibel en wendbaar te zijn in een dynamische wereld. 
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Conceptbesluit 

 

1. Het meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid 2022-2025 voor de 
crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen  

Inleiding 

 

Het meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid 2022-2025 voor de 
crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân geeft richting aan de 
doorontwikkeling van vakbekwaamheid voor zowel de (mensen in) 
de crisisorganisatie als voor de afdeling crisisbeheersing. 
 
Om dit te bewerkstelligen is in dit plan aandacht gegeven aan: 
1. Visie, ontwikkelingen en kansen op het gebied van de komende 
beleidsperiode. 
2. Beschrijving van de processen, die een directe relatie hebben 
met vakbekwaamheid en de samenhang tussen deze processen. 
 
Het huidige gedachtengoed voor en de visie op vakbekwaamheid is 
in 2016 ontwikkeld. En is gericht op eigenaarschap voor het 
eigen leerproces van de crisisfunctionaris. De afgelopen jaren zijn 
veel initiatieven opgestart om dit eigenaarschap vanuit de afdeling 
crisisbeheersing zoveel mogelijk te faciliteren.  
 
Dit heeft ook een aantal nieuwe vraagstukken opgeleverd. Deze 
vraagstukken in combinatie met de wettelijke verplichting om een 
oefenbeleidsplan op te stellen, als onderdeel van het 
meerjarenbeleidsplan VRF, is de aanleiding om dit 
meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid op te stellen.  
 

Beoogd effect 

 

De kwaliteit van vakbekwaamheid te verbeteren en daarmee 
de bekwaamheid van onze crisisfunctionarissen.   



 
 

Argumenten 

 

1.1 Voorzien in de wettelijke verplichting (art. 14 lid 2 d WVR)  van 
een oefenbeleidsplan voor crisisbeheersing als onderdeel van 
het meerjarenbeleidsplan. 
De meerjarenkoers 2023 – 2026 van de VRF ligt tevens ter 
vaststelling voor.  
 

1.2 Het beleidsplan sluit aan bij de kernwaarden van de VRF: 
eigenaarschap, samenwerkend, klantgericht en nieuwsgierig 
Vanuit deze kernwaarden wordt de individuele crisisfunctionaris 
gestimuleerd en gefaciliteerd in ontwikkeling.  
 

1.3 Het beleidsplan sluit aan bij het toetsingskader 4.0 van de 
inspectie J&V 
Het Toetsingskader 4.0 gaat uit van een cyclisch model 
gebaseerd op de Plan-Do-Check-Actcyclus). De 
veiligheidsregio’s dienen - om de vakbekwaamheid van hun 
crisisfunctionarissen daadwerkelijk te borgen - de gehele 
PDCA-cyclus op dit onderwerp te doorlopen. 
 

1.4 Het meerjarenbeleid vakbekwaamheid crisisbeheersing ligt ter 
vaststelling voor, maar de vakbekwaamheidsactiviteiten worden 
al enige tijd conform dit gedachtengoed uitgevoerd.  
Met bestuurlijke vaststelling van dit beleid is gewacht tot de 
vaststelling van de meerjarenkoers 2023 – 2026 omdat het 
daar wettelijk gezien onderdeel van is.  
 

Kanttekeningen/risico’s 

 

Geen.  

Financiële consequenties 

 

Geen.  

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

In een implementatieplan wordt beschreven op welke manier en in 
welk tijdspad de genoemde doelstellingen in het plan verwezenlijkt 
zullen worden. 

Communicatie 

 

 

Besluit Kies een item. 
 
 

Paraaf secretaris 
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Inleiding

Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid 2022-2025 voor de crisisorganisatie van 
Veiligheidsregio Fryslân. Het plan geeft richting aan de doorontwikkeling van vakbekwaamheid 
voor zowel de (mensen in) de crisisorganisatie als voor de afdeling crisisbeheersing. Om dit te 
bewerkstelligen is in dit plan aandacht gegeven aan het volgende:

1. Visie, ontwikkelingen en kansen op het gebied van de komende beleidsperiode.
2.  Beschrijving van de processen, die een directe relatie hebben met vakbekwaamheid en  
 de samenhang tussen deze processen.

Aanleiding
In 2016 is de huidige visie op vakbekwaamheid ontwikkeld, gericht op eigenaarschap voor het 
eigen leerproces van de crisisfunctionaris. De afgelopen jaren zijn veel initiatieven opgestart 
om dit eigenaarschap vanuit de afdeling crisisbeheersing zoveel mogelijk te faciliteren. 
Het opstarten van een leerportaal, het in het leven roepen van aandachtsfunctionarissen, 
het aanbieden van facultatieve activiteiten, het organiseren van operationele jaargesprekken 
en het instellen van competentiemetingen zijn hier voorbeelden van. Er is dus veel gebeurd op 
het gebied van de implementatie van de visie op vakbekwaamheid. Toch zijn er ook een aantal 
vraagstukken, die om een antwoord vragen, bijvoorbeeld;

• Hoe kunnen we aantonen dat elke crisisfunctionaris vakbekwaam is?
•  Wat wordt precies van mij verwacht als aandachtsfunctionaris?
•  Hoe komt planvorming effectief in een leertraject terecht?
•  Op welke manier borgen we de opvolging van aanbevelingen uit evaluaties in    
 leertrajecten?

Dit soort vragen hebben aanleiding gegeven om voorliggend meerjarenbeleidsplan 
vakbekwaamheid op te stellen om de kwaliteit van vakbekwaamheid te verbeteren en daarmee 
de bekwaamheid van onze crisisfunctionarissen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is een schema opgenomen met alle processen, die een link hebben met 
vakbekwaamheid. Deze processen zijn als kapstok gebruikt voor de opbouw van dit plan. 
Aan elk proces is een hoofdstuk gekoppeld.

In elk hoofdstuk zijn de volgende onderdelen van een proces beschreven: procesbeschrijving, 
visie, kaders en doelstellingen voor de komende beleidsperiode.

Daarnaast is in hoofdstuk 10 op hoofdlijnen beschreven hoe de organisatie kan aansluiten op 
de visie en doelstellingen van dit plan. Naast dit plan wordt in 2021 ook een implementatie-
plan opgesteld, waarin wordt beschreven op welke manier en in welk tijdspad de genoemde 
doelstellingen in dit plan verwezenlijkt zullen worden.
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Het meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid hangt nauw samen met een aantal andere 
plannen, die zijn opgesteld in het kader van het organiseren in stand houden van de regionale 
crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân.

1. Positionering

Demotekst infographic (overnemen van infographic letterijke inhoud)
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Het beleid van de Veiligheidsregio wordt in hoge mate bepaald door de risicovolle situaties 
die binnen de Veiligheidsregio kunnen leiden tot een incident, ramp of crises. Drie plannen 
staan hierbij centraal: het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan en het regionaal crisisplan.

Het begint met identificeren, inventariseren en beoordelen van de risico’s in de Veiligheids-
regio in het regionaal risicoprofiel. Het risicoprofiel vormt de basis voor het beleidsplan, 
waarin het bestuur van de Veiligheidsregio de prioriteiten voor de komende beleidsperiode 
en de operationele prestaties (vast)stelt. Het regionaal crisisplan beschrijft vervolgens hoe de 
crisisbeheersing en rampenbestrijding in de regio wordt georganiseerd. De deelplannen 
Geneeskundige Zorg en Bevolkingszorg zijn onderdeel van het Crisisplan.

Het meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid 2022-2025 is een op zichzelf staand plan, dat de 
visie beschrijft hoe de crisisfunctionarissen uit het crisisplan en de deelplannen genees-
kundige zorg en bevolkingszorg (waarvan beschreven staat, dat die vallen onder de verant-           
woordelijkheid van Veiligheidsregio Fryslân) vakbekwaam worden en blijven en hoe dit aansluit 
bij crisisfunctionarissen van kolom- en crisispartners.
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2.1 Visie op vakbekwaamheid
De visie op leren en ontwikkelen voor de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân sluit aan 
op de 4 kernwaarden van de besturingsfilosofie van Veiligheidsregio Fryslân:

• Eigenaarschap
•  Samenwerkend
•  Klantgericht
•  Nieuwsgierig

Vanuit deze kernwaarden stimuleren en faciliteren we de ontwikkeling van de individuele 
crisisfunctionaris in Fryslân. Door in te zetten op de individuele ontwikkeling van crisis-
functionarissen, geloven we dat daarmee:

1. De kwaliteit van de crisisteams wordt versterkt en;
2. Daarmee de kwaliteit van de crisisorganisatie wordt versterkt
3. Daarmee de incidentbestrijding of crisisbeheersing effectiever wordt
4.  En daarmee een wezenlijke bijdrage aan een gezond en veilig Fryslân wordt geleverd.

2. Vakbekwaamheid
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2.2 Samenhang met andere processen
Vakbekwaamheid hangt nauw samen met andere processen binnen de crisisorganisatie en 
afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân. Deze samenhang is weergegeven in 
onderstaand processchema.

2.2.1 Toelichting
In onderstaande wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op bovenstaand processchema. 
Een gedetailleerde uitwerking van elk proces is terug te vinden in de volgende hoofdstukken.

Visie vakbekwaamheid
De visie vakbekwaamheid, zoals in paragraaf 2.1 beschreven, is overkoepelend voor alle 
processen, die samenhangen met vakbekwaamheid. Het schema is vervolgens opgebouwd, 
kijkend vanuit de stappen, die de crisisfunctionaris zet in zijn of haar ontwikkeling binnen de 
crisisorganisatie.
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Werving en selectie
Werving en selectie is het eerste proces, dat direct invloed heeft op leren en ontwikkelen. 
Hoe hoger de zorgvuldigheid in dit traject is om de juiste kandidaat te selecteren, hoe hoger 
het rendement uiteindelijk zal zijn in de rest van het traject.

Vakbekwaam worden
Nadat een crisisfunctionaris geselecteerd wordt, start het proces van vakbekwaam worden. 
Dit proces heeft een directe relatie met planvorming; al in het traject van vakbekwaam worden, 
dient de functionaris opgeleid te worden met relevante kennis over planvorming, actuele 
ontwikkelingen of overige benodigde regiospecifieke kennis.

Leren en ontwikkelen
Leren en ontwikkelen is een proces wat voort blijft bestaan, gedurende de hele “loopbaan” 
van de crisisfunctionaris. Dit is dan ook een proces, waar veel processen bij elkaar komen en 
dat altijd is gestoeld op een onderzochte leerbehoefte en een geconstateerde leernoodzaak.

Praktijk(simulaties)
Het is belangrijk dat crisisfunctionarissen het geleerde in de praktijk toe kunnen passen. 
Omdat er niet een voldoende aantal incidenten is, waarbij men dit kan doen, is het noodzake-
lijk om praktijksimulaties te organiseren. Praktijksimulaties zullen qua evaluatie dan ook op 
dezelfde manier worden benaderd als een daadwerkelijk incident.

Evalueren
Evalueren richt zich op het evalueren van meerdere processen en leidt tot aantoonbare vak-
bekwaamheid:

• Het evalueren van de effectiviteit van planvorming
•  Het evalueren van de effectiviteit van ingezette leertrajecten en/of leeractiviteiten
• Het evalueren van praktijksimulaties en incidenten

Evalueren is daarnaast tevens input voor de volgende processen:

• Reflecteren (door de crisisfunctionaris op het eigen functioneren)
•  Leren en ontwikkelen (formuleren leernoodzaak en/of leerbehoefte)
•  Planvorming (formuleren aanbevelingen voor planvorming)

Reflecteren
Reflecteren neemt een belangrijke plaats in het gehele proces in en gebeurt het hele jaar 
door: de crisisfunctionaris reflecteert op leeractiviteiten en zijn/haar ontwikkeling gedurende 
het jaar en daarnaast is het jaargesprek een formeel jaarlijks terugkerend reflectiemoment, 
waarbij een nieuwe leerbehoefte en leernoodzaak voor het komende jaar geformuleerd wordt 
of dat de crisisfunctionaris doorstroomt naar een andere crisisfunctie of uitstroomt uit de 
crisisorganisatie.

Aansluiting politie en brandweer
Zoals beschreven, gaat dit meerjarenbeleidsplan, vooral over de crisisfunctionarissen, 
genoemd in het crisisplan, het deelplan geneeskundige zorg en het deelplan bevolkingszorg.
In multidisciplinaire crisisteams, bepaalt echter ook de vakbekwaamheid van functionarissen 
van kolompartners politie en brandweer, de uiteindelijke kwaliteit van een crisisteam. In dat 
kader zijn twee zaken van belang:

1.  Politie en brandweer zijn verantwoordelijk voor het leveren van aantoonbaar    
 vakbekwame crisisfunctionarissen, die deelnemen in een crisisteam
2.  Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor het aanbieden van    
 opleidingsactiviteiten voor functionarissen van kolom- en crisispartners, gericht  
 op regiospecifieke planvorming, werkwijzen en procedures (zie 4.1).
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2.3 Kaders
De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft een toezichthoudende rol richting de Veiligheidsregio 
als het gaat om de operationele prestaties van de Veiligheidsregio. Dit betekent onder meer 
dat de kwaliteit van vakbekwaamheid op orde dient te zijn:

Het Toetsingskader 4.0 gaat uit van een cyclisch model gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act-
cyclus). De veiligheidsregio’s dienen - om de vakbekwaamheid van hun crisisfunctionarissen 
daadwerkelijk te borgen - de gehele PDCA-cyclus op dit onderwerp te doorlopen.  
Daarbij dienen zij niet alleen de inhoud (opleidingen, trainingen, oefeningen, evalueren, 
testen en dergelijke) te borgen, maar tevens het proces van het organiseren daarvan (visie, 
opleidings- en oefenplannen, mensen en middelen en dergelijke).

Een nadere uitwerking hiervan is te vinden in het Plan van aanpak Vakbekwaamheid van de 
Inspectie van Justitie en Veiligheid (september 2018).

2.4 Doelstellingen 2022 – 2025
Om invulling te geven aan bovenstaande beschreven visie, is eind 2025 het volgende bereikt:

1. Crisisfunctionarissen zijn aantoonbaar bekwaam voor hun crisisfunctie
2. Voor vakbekwaamheid wordt de gehele PDCA-Cyclus doorlopen
3.  Alle processen (zie 2.2), die bijdragen aan de vakbekwame crisisfunctionaris, 
 zijn geoptimaliseerd
4.  Praktijksimulaties sluiten aan bij de behoeften van kolom- en crisispartners
5. De leertrajecten en leeractiviteiten worden ontworpen conform de principes 
 van het nieuwe leren.

In de hiernavolgende hoofdstukken zijn bovenstaande doelstellingen verder uitgewerkt in 
concretere (sub)doelstellingen.

Ad 1: Politie en brandweer kunnen aan Veiligheidsregio Fryslân aantonen dat zij vakbekwame 
crisisfunctionarissen hebben, die deelnemen aan een multidisciplinair crisisteam. De wijze 
waarop zij dit aantonen valt onder de verantwoordelijkheid van brandweer en politie zelf.

Ad 2: Om hiervoor leertrajecten te kunnen ontwikkelen, is het van belang dat Veiligheidsregio 
Fryslân ook inzicht heeft in de leerbehoefte, die politie en brandweer op dit vlak heeft. 
Hoe deze leerbehoefte onderzocht wordt, is aan politie en brandweer zelf.
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Werving en selectie zijn cruciale eerste stappen richting een vakbekwame crisisfunctionaris. 
Een kwalitatief hoogwaardige werving- en selectieprocedure en een goede strategische 
personeelsplanning zijn dan ook van groot belang voor het kwalitatief en kwantitatief in stand 
houden van de crisisorganisatie.

Bovenstaande betekent dat een crisisfunctionaris binnen Fryslân in de basis de competenties 
bezit, zoals omschreven in de voor de functie opgestelde functieprofielen.

Binnen de VRF is bestaand werving- en selectiebeleid van kracht. Voor het werven van crisis-
functionarissen wordt hier gebruik van gemaakt. Toch zijn er een aantal zaken die de werving 
van crisisfunctionarissen bijzonder maken. Te weten:

• Het is een nevenfunctie
•  De functie wordt ingevuld door in- en externe medewerkers.

3.1 Procesbeschrijving werving en selectie
Vacaturebehoefte

Op het moment dat een piketgroep onder het minimumaantal functionarissen komt of dreigt 
te komen is er sprake van een vacaturebehoefte. De groepsgrootte voor de meeste piket-
groepen is vastgesteld op 6 functionarissen.

Indien er sprake is van een vacature behoefte zal er een interne1 en externe vacature worden 
opgesteld. Waarna er een briefselectie zal plaatsvinden en vervolgens sollicitatiegesprek(ken). 
Op basis daarvan zal een (voorlopige) selectie plaats vinden.

Assessment
Het afnemen van een assessment wordt situationeel bekeken. Hierbij gelden de volgende 
overwegingen:

•  De crisisfunctie is een belangrijke sleutelfunctie.
•  Iemand heeft een recent assessment tot beschikking, die voldoet.
• De crisisfunctie ligt qua functie, en competenties dicht bij de huidige functie.

De uitslag van het assessment zal bindend zijn voor de definitieve selectie.

1 Vanuit ambitie en ontwikkelingsperspectief van bestaande crisisfunctionarissen kan intern door de aandachts-
functionaris een voorkeurskandidaat gesteld worden.

3. Werving en selectie
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3.2 Doelstellingen werving en selectie
Om tot een optimalisering van het proces werving en selectie te komen, zijn voor de komende 
beleidsperiode de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. Komen tot een strategische personeelsplanning teneinde te komen tot een     
 voorspelbare en planbare in- en uitstroom van crisisfunctionarissen.

Strategische Personeel Planning van Crisisfunctionarissen maakt het mogelijk tijdig te antici-
peren, in plaats van steeds naderhand op korte termijn brandjes te moeten blussen.  
Preventief beleid kan op veel manieren worden gedaan. SPP is altijd aan verandering onder-
hevig. Alles hangt met alles samen, als ergens iets verandert, dan veranderen er direct en 
indirect andere zaken mee.

2. Optimaliseren selectieproces teneinde de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen.

Een kwantitatief en kwalitatief goede personeelsbezetting geeft rust in een piketgroep. 
Je kunt beter bouwen aan samenwerking en verbetering van de benodigde competenties. 
Een stabiele groep werkt kostenbesparend en vermindert de werkdruk bij vakbekwaamheid, 
en geeft mogelijkheden voor verdieping.
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Vakbekwaam worden is de eerste stap in het leer- en ontwikkelproces van de aanstaande 
crisisfunctionaris. Het proces vakbekwaam worden heeft dan ook een nauwe relatie met het 
proces Leren en Ontwikkelen. De in paragraaf 5.2 beschreven visie op Leren en Ontwikkelen is 
daarmee ook van toepassing zijnde op het proces Vakbekwaam worden.

4.1 Procesbeschrijving vakbekwaam worden
Vakbekwaam worden is het proces dat opgestart wordt, nadat iemand geselecteerd is voor de 
crisisfunctie. Vakbekwaam worden omvat zowel het initieel opleiden als het inwerken (of on-
boarden) van de nieuwe medewerker.

In het traject van vakbekwaam worden, wordt de nieuwe crisisfunctionaris klaargestoomd voor 
het vervullen van de crisisfunctie. In dit proces worden kennis en vaardigheden aangeleerd 
om de kerntaken, behorende bij de functie, te kunnen vervullen. Na afronding van het initiële 
opleidingstraject is de crisisfunctionaris gekwalificeerd als “beginnend beroepsbeoefenaar”.

De crisisfunctionaris wordt in dit proces begeleid en ondersteund door zijn/haar aandachts-
functionaris vanuit de afdeling crisisbeheersing.

Verantwoordelijkheden
Afdeling Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor:

•  Het gehele initiële opleidingstraject van multi-, bevolkingszorg en GHOR-functionarissen
•  Het aanbieden van opleidingsactiviteiten voor functionarissen van kolom- en crisis-
 partners, gericht op regiospecifieke planvorming, werkwijzen en procedures. 
 Een e-learning voor een regionaal opgesteld rampbestrijdingsplan is een voorbeeld   
 hiervan.

Kolom- en crisispartners zijn verantwoordelijk voor:

• Het initieel opleiden van crisisfunctionarissen, die zitting kunnen nemen in een    
  crisisteam binnen de regionale crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân.

4.2 Ambitie
De ambitie is om in de voorliggende beleidsperiode elke crisisfunctionaris (multi, bevolkings-
zorg of GHOR) intern op te leiden binnen de eigen regio, waarbij de volgende uitgangspunten 
gelden:

•  Elke opleiding wordt ingericht conform het principe “flipping the classroom”, 
 wat betekent dat alle kennisoverdracht in principe online plaatsvindt.     
 Vaardigheidstraining vindt vervolgens wel in een fysieke bijeenkomst plaats.
•  Opleidingen worden zoveel als mogelijk modulair opgebouwd, waardoor modules   
 uitwisselbaar zijn in opleidingstrajecten en mensen uit verschillende functies, 
 dezelfde module(s) kunnen volgen.
•  Elke opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid, waaruit blijkt   
 dat de crisisfunctionaris startcompetent is om de werkzaamheden in de crisisfunctie 
 te starten. Deze proeve van bekwaamheid wordt afgenomen door partners met   
 aantoonbare deskundigheid op dit gebied.
•  De opleidingen, georganiseerd in eigen regio, sluiten aantoonbaar aan op de landelijke  
 gestelde eisen aan de functies.

4. Vakbekwaam worden
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4.3 Kaders
De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet toe op de kwaliteit van Vakbekwaam worden. 
Dit betekent dat er een beschrijving aanwezig is van de manier waarop vakbekwaam worden 
plaatsvindt, gericht op het verkrijgen van de juiste crisisfunctionarissen. Hierbij kan worden 
gedacht aan ‘startkwalificaties’ van crisisfunctionarissen (het minimumniveau) en het opleiden 
en/of het trainen van crisisfunctionarissen tot het niveau waarop ze (start)geschikt zijn om in 
de praktijk in te zetten. De wijze waarop een en ander plaatsvindt is daarbij ook van belang 
(aanbod-/vraag gestuurd, nulmeting/proeve van bekwaamheid en dergelijke).

Concreet betekent dit:

1.  Er dient een beschrijving aanwezig te zijn van het proces van selectie t/m    
 startcompetent
2.  Voor elke crisisfunctionaris dient een kwalificatieprofiel aanwezig te zijn
3.  Van elke crisisfunctionaris wordt een nulmeting afgenomen
4.  Elke crisisfunctionaris legt een proeve van bekwaamheid af na afloop van het 
 initiële vakbekwaam worden.

4.4 Doelstellingen vakbekwaam worden
Om te voldoen aan aantoonbare vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen (hoofddoelstelling 
1) en te komen tot een optimalisering van het proces vakbekwaam (hoofddoelstelling 3), 
zijn voor de komende beleidsperiode t.a.v. vakbekwaam worden de volgende doelstellingen 
geformuleerd:

1.  Voor elke crisisfunctie wordt een opleidingscurriculum ontwikkeld.
 Om te zorgen dat er een hoogwaardig opleidingsprogramma voor elke crisisfunctionaris  
 beschikbaar is, is het belangrijk dat vantevoren goed nagedacht is over o.a. leerdoelen,  
 eindtermen en leeractiviteiten. Dit wordt beschreven in een opleidingscurriculum en   
 draagt bij aan de aantoonbare vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen.

2. Elke crisisfunctionaris wordt initieel opgeleid onder regie van eigen regio.
 De ambitie is om elke crisisfunctionaris op te leiden in eigen regio. In de komende   
 beleidsperiode zal worden onderzocht op welke manier dit op de juiste manier kan   
 worden opgezet en welke randvoorwaarden hierbij gelden.

3.  Elke crisisfunctionaris sluit de initiële opleiding af met een proeve van bekwaamheid en  
	 een	certificaat.
 In het kader van aantoonbare vakbekwaamheid wordt elke opleiding afgesloten met    
 een proeve van bekwaamheid, zodat aangetoond is, dat de crisisfunctionaris ook echt   
 bekwaam is om te starten als crisisfunctionaris.

4.  Voor elke crisisfunctionaris van kolom- of crisispartners zijn regionale opleidingsmodules  
	 beschikbaar	voor	specifieke	regionale	kennis.
 Hierbij kan gedacht worden aan opleidingsmodules voor regionale Rampbestrijdings-
 plannen of regionale werkwijzen qua crisisbesluitvorming.

5.  De ontworpen opleidingstrajecten voldoen aan het principe van “het nieuwe leren”.
 Vanwege de coronacrisis is het nieuwe (digitale) leren in een stroomversnelling   
 gekomen. Met name het aanbod van e-learning modules, alsook het gebruik van   
 overige moderne leermiddelen, wordt in komende beleidsperiode doorontwikkeld.
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Leren en ontwikkelen is het proces, waarbij de crisisfunctionaris in staat wordt gesteld om 
nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren of bestaande kennis en vaardigheden door te 
ontwikkelen. Dit proces is gebaseerd op de onderzochte leerbehoefte en geconstateerde 
leernoodzaak en is doorvertaald in opleidingskundig onderbouwde leertrajecten.

5.1 Procesbeschrijving Leren en Ontwikkelen
Het proces Leren en Ontwikkelen heeft een directe relatie met veel andere processen 
(zie schema in hoofdstuk 2) en neemt een centrale plaats in binnen het hele proces van 
vakbekwaam blijven.

Geconstateerde leerbehoefte
Een leerbehoefte is een geconstateerd “gap” in kennis, begrip, vaardigheden, houding of 
gedrag ten opzichte van de gewenste situatie.

Voor het ontwerpen van kwalitatief hoogwaardige leertrajecten is het van belang dat de 
onderzochte leerbehoefte zorgvuldig tot stand komt. De leerbehoefte kan voortkomen uit  
het volgende:

•  Uit het initiële opleidingstraject
•  Uit evaluaties van leeractiviteiten, praktijksimulaties of incidenten
•  Geformuleerd door de crisisfunctionaris zelf (bijvoorbeeld in het jaargesprek)
•  Uit nieuwe thema’s, plannen of overige actuele ontwikkelingen
•  Uit organisatiedoelstellingen

Bepalen leernoodzaak
Wanneer een opleidingsvraagstuk bij team Vakbekwaamheid binnenkomt, zal eerst een analyse 
op het vraagstuk plaatsvinden: is leren en ontwikkelen de beste en goedkoopste oplossing 
voor het probleem (leernoodzaak).

Ontwerpen leertraject of leeractiviteit
Wanneer er sprake is van een leernoodzaak, zal gestart worden met het ruw ontwerp van het 
leertraject2 of leeractiviteit. De volgende stappen worden hier gevolgd:

•  Doorvertaling van de leerbehoefte in leerdoelen
•  Ruw ontwerp (werkvormen) van de leeractiviteit of leertraject

Op basis van het ruw ontwerp zijn er een aantal opties:

1.  De leeractiviteit zelf ontwerpen en uitvoeren
2.  De leeractiviteit zelf ontwerpen, maar de uitvoering (deels) uitbesteden
3.  Zowel het ontwerp als de uitvoering van de leeractiviteit uitbesteden

Evalueren en reflecteren 
Om te kijken in welke mate de leerdoelen behaald zijn is het van belang om (tussentijds) te 
evalueren en te reflecteren op de voortgang in het leertraject, zodat (indien nodig) bijgesteld 
en bijgestuurd kan worden. In hoofdstuk 7 en 8 zijn de processen evalueren en reflecteren (en 
de relatie met leren en ontwikkelen) verder uitgewerkt.

5. Leren & Ontwikkelen

2 Een leertraject is een verzameling van leeractiviteiten om een einddoelstelling te behalen.
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5.2 Ambitie
De ambitie voor het proces Leren en Ontwikkelen is gelegen in het volgende:

•  Het verhogen van de kwaliteit van de ontworpen leeractiviteiten;
 - leertrajecten zijn gebaseerd op een onderbouwde leerbehoefte 
 - leertrajecten zijn zowel opleidingskundig als didactisch kwalitatief van een hoog niveau

•  Door de coronapandemie is het online leren in een stroomversnelling gekomen.   
 Voor vakbekwaamheid is dit een uitgelezen kans om het online leren de komende   
 beleidsperiode te stimuleren en te bestendigen.

5.3 Kaders
De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet toe op de kwaliteit Leren en Ontwikkelen en heeft 
daartoe de volgende eisen gesteld:

1.  Crisisfunctionarissen dienen te allen tijde op een bepaald minimumniveau te    
 functioneren/acteren. Indien de Veiligheidsregio geen inspanningen verricht in het op   
 peil houden van de vakbekwaamheid zal deze zeer waarschijnlijk afnemen. 
 Bij het op peil houden van de vakbekwaamheid gaat het enerzijds om een gericht   
 aanbod van oefeningen en anderzijds om de ervaring die crisisfunctionarissen opdoen   
 bij hun functioneren in de praktijk bij daadwerkelijke inzetten. Daarnaast dienen   
 evaluaties van die oefeningen en praktijkinzetten uit te wijzen of de daaraan gestelde   
 doelen zijn bereikt en/of bijstellingen noodzakelijk zijn. Daartoe dienen de evaluaties   
 vertaald te kunnen worden naar team-, functie- en individueel niveau, zodat beaald  
 kan worden waar welke bijstellingen plaats moeten vinden. Op individueel   
 niveau vertaalt zich dat in de mate van vakbekwaamheid van de crisisfunctionaris   
 en of deze op het gewenste niveau is.
2.  Bijstellingen en verbeteringen kunnen betrekking hebben op de inhoud/uitvoering,    
 maar ook op het proces van het organiseren van vakbekwaamheid. Zo kunnen    
 verbeteringen betrekking hebben op het bijscholen of trainen van crisisfunctionarissen 
 en daarmee ook het ontwikkelen van de bijscholing en het geven van nieuwe    
 trainingen. Op individueel niveau kan de Veiligheidsregio ook bepalen of een functio-
 naris uitstroomt of doorstroomt naar een andere crisisfunctie. Ook kunnen verbetering-
 en betrekking hebben op de actualiteit en juistheid van de visie en plannen over   
 vakbekwaamheid en de wijze waarop dit wordt uitgevoerd.

5.4 Doelstellingen Leren & Ontwikkelen
Om het proces Leren en Ontwikkelen te optimaliseren, zijn voor de komende beleidsperiode 
de volgende doelstellingen geformuleerd:

1.  Elk leertraject is ontworpen op basis van een onderzochte leerbehoefte en een   
 geconcludeerde leernoodzaak.
2.  In elk leertraject zijn voldoende (tussentijdse) evaluatie- en reflectiemomenten    
 ingepland om de voortgang van het leertraject te kunnen meten.
3.  De ontworpen leertrajecten voldoen aan het principe van “het nieuwe leren”
4.  Crisisfunctionarissen worden in staat gesteld om het gewenste kennisniveau op een   
 constant niveau te houden.
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Incidenten, waarbij crisisfunctionarissen worden ingezet, komen in Veiligheidsregio Fryslân 
weinig voor. Om toch de transfer van het geleerde naar de praktijk vorm te kunnen geven, 
zijn dus simulaties van incidenten, rampen of crises nodig.

6.1 Procesbeschrijving praktijksimulaties
In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen beschreven op welke manier praktijksimulaties tot 
stand komen. In bijbehorend schema is dat visueel weergegeven.

Aantal en soort praktijksimulaties bepalen
Het bepalen van het aantal en soort praktijksimulaties kan bepaald worden door het volgende:

•  Crisisfunctionarissen (multi, GHOR en Bevolkingszorg) worden in staat worden gesteld   
 om elke kerntaken van de functie minimaal 2x per jaar uit te voeren in een incident of   
 praktijksimulatie.
•  Crisisfunctionarissen van kolompartners worden in staat gesteld om de kerntaak multi-
 disciplinair samenwerken 2x per jaar uit te voeren in een praktijksimulatie.
•  Crisisfunctionarissen van crisispartners worden in staat gesteld om de kerntaak  multi-
 disciplinair samenwerken regelmatig uit te voeren in een praktijksimulatie, gerelateerd   
 aan het gekozen thema voor de praktijksimulatie.
•  Als onderdeel van een ontworpen leertraject (binnen het proces Leren en Ontwikkelen)
•  Een verplichting tot het uitvoeren van een praktijksimulatie, voortkomend uit wet- en   
 regelgeving.
•  Op verzoek van kolom- of crisispartners.

Thema’s toewijzen aan praktijksimulaties
Wanneer het aantal en soort praktijksimulaties zijn bepaald, worden er thema’s toegevoegd 
aan de praktijksimulaties. Deze thema’s kunnen worden bepaald aan de hand van:

•  Thema’s uit implementatieplannen vanuit planvorming, actuele ontwikkelingen of   
 evenementen
•  Verzoeken van kolom- of crisispartners

Evalueren en reflecterent
Elke praktijksimulatie wordt geëvalueerd op de vooraf opgestelde doelen van de praktijk-
simulatie. In hoofdstuk 7 en 8 is dit verder uitgewerkt.

6. Praktijksimulaties
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6.2 Ambitie
Praktijksimulaties zijn noodzakelijk om aangeleerde kennis en vaardigheden te onderhouden 
en toe te passen in een praktijksituatie. Crisisfunctionarissen dienen daarom in de gelegenheid 
te worden gesteld om de transfer van het geleerde voldoende in de praktijk toe te passen.

Dit geldt voor:

•  Crisisfunctionarissen van GHOR, Bevolkingszorg en Multi
•  Crisisfunctionarissen van kolom- en crisispartners, als het gaat om het in de praktijk   
 toepassen van multidisciplinaire kennis en vaardigheden. Kolom- en crisispartners   
 blijven zelf verantwoordelijk voor het in de praktijk toepassen van monodisciplinaire   
 kennis en vaardigheden

De gekozen inhoud (scenario’s) van de praktijksimulaties dienen aan te sluiten bij het risico-
profiel van de regio en/of actuele thema’s, planvorming of ontwikkelingen.

6.3 Kaders
De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet toe op de kwaliteit van Vakbekwaam Blijven en heeft 
daartoe de volgende eisen gesteld:

• Een beschrijving van de wijze waarop de Veiligheidsregio de vakbekwaamheid    
  van de crisisfunctionarissen op peil houdt door middel van oefeningen en daarbij de   
  praktijkincidenten betrekt. Hierbij kan worden gedacht aan:

  -  het aanbod van oefeningen (aansluitend op het risicoprofiel van de Veiligheidsregio);
  - de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de veiligheidsregio en de    
    crisisfunctionaris over het op peil houden van diens vakbekwaamheid;
  - de invloed van de ervaring bij praktijkincidenten op het oefenprogramma van de   
 crisisfunctionaris.
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6.4 Doelstellingen praktijksimulaties
De volgende doelstellingen zijn geformuleerd voor de komende beleidsperiode als het gaat 
het optimaliseren van praktijksimulaties:

Er is een onderbouwd en uitgebalanceerd aanbod van praktijksimulaties, waarin:

1. Crisisfunctionarissen in staat worden gesteld om elke kerntaken van de functie minimaal  
  2x per jaar uit te voeren.
2.  Het aanbod van praktijksimulaties aansluit op de behoefte van crisisfunctionarissen van  
  kolom- en crisispartners 
  Kolom- en crisisfunctionaris zijn voor het onderdeel multidisciplinair samenwerken   
  afhankelijk van de georganiseerde praktijksimulaties voor crisisteams. Uitgangspunt is    
  dat het aanbod van praktijksimulaties zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van 
  kolom- en crisispartners.
3.  De oefendoelen van de praktijksimulatie gebaseerd zijn op: 
	 	 -		de	uitoefening	van	de	kerntaken	(als	omschreven	in	het	functieprofiel)	van	de	crisis-
    functionarissen 
	 	 -		specifieke	thema’s,	als	genoemd	in	het	jaarplan	van	de	afdeling	crisisbeheersing	
	 	 -		specifieke	verzoeken	uit	het	netwerk,
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Evalueren is een onmisbaar onderdeel als het gaat om het continu verbeteren. Evaluatie is 
het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde de waarde van een 
resultaat of proces te bepalen. Door te evalueren weet je of je moet bijsturen op de gestelde 
doelstellingen. Op dit moment wordt er hoofdzakelijk geëvalueerd / gemeten op de prestaties 
van de crisisorganisatie tijdens incidenten en praktijksimulaties, maar niet of nauwelijks op de 
individuele crisisfunctionaris.

7.1 Ambitie
In de visie op vakbekwaamheid hebben we beschreven dat deze zich richt op het ontwikkelen 
van de individuele crisisfunctionaris. Om als crisisfunctionaris continu te kunnen ontwikkelen zal 
evalueren een belangrijke rol moeten spelen op de volgende 4 niveaus van Kirkpatrick:

Momenteel wordt vooral op het 4e niveau geëvalueerd: de effectiviteit van de crisisorganisatie 
wordt bij elke praktijksimulatie of incident geëvalueerd op basis van het toetsingskader van de 
inspectie.

Om daadwerkelijk inzicht te krijgen in de leerbehoefte (= gat tussen de huidige en de 
gewenste situatie) van de crisisfunctionaris, is met name evaluatie op het tweede en derde 
niveau van groot belang.

•  Evalueren op het eerste niveau (reactieniveau) gaat over de kwaliteit van de georgani-
 seerde leeractiviteit. Het evalueren op dit niveau is een randvoorwaarde om de   
 kwaliteit van toekomstige leertrajecten te verbeteren.
•  Evalueren op het tweede niveau (leerniveau) zorgt ervoor dat de effectiviteit van leer-
 trajecten tussentijds gemeten wordt: hebben mensen ook daadwerkelijk geleerd wat ze  
 moeten leren? Dit biedt de kans om ingezette leertrajecten tussentijds  bij te sturen.
•  Evalueren op het derde niveau (gedragsniveau) zorgt ervoor dat gemeten wordt of het   
 uiteindelijke gedrag van de crisisfunctionaris conform het gewenste gedrag is. Dit leidt   
 al dan niet tot een geconstateerde leerbehoefte.
• Evalueren op overige doelstellingen. Naast bovenstaande evaluatieniveaus kan ook   
 geëvalueerd worden op bijvoorbeeld de effectiviteit van planvorming.

7. Evalueren
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7.2 Procesbeschrijving evalueren
Onderstaand processchema geeft op hoofdlijnen weer op welke manier de processen Leren 
& Ontwikkelen, Praktijksimulaties en Incidenten in de toekomst worden geëvalueerd en op 
welke manier het proces Evalueren input is voor het proces reflecteren. Een gedetailleerdere 
procesbeschrijving is onderdeel van het verwezenlijken van de doelstellingen (zie 7.4) met 
betrekking tot het proces evalueren.

7.3 Kaders
De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet toe op de kwaliteit van Evalueren binnen het gehele 
proces van vakbekwaamheid en heeft daartoe de volgende eisen gesteld:

1.  Crisisfunctionarissen dienen te allen tijde op een bepaald minimumniveau te    
 functioneren/acteren. Indien de Veiligheidsregio geen inspanningen verricht in het op   
 peil houden van de vakbekwaamheid zal deze zeer waarschijnlijk afnemen.    
 Bij het op peil houden van de vakbekwaamheid gaat het enerzijds om een gericht   
 aanbod van oefeningen en anderzijds om de ervaring die crisisfunctionarissen opdoen   
 bij hun functioneren in de praktijk bij daadwerkelijke inzetten. Daarnaast dienen   
 evaluaties van die oefeningen en praktijkinzetten uit te wijzen of de daaraan gestelde   
 doelen zijn bereikt en/of bijstellingen noodzakelijk zijn. Daartoe dienen de evaluaties   
 vertaald te kunnen worden naar team-, functie- en individueel niveau, zodat   
 bepaald kan worden waar welke bijstellingen plaats moeten vinden. Op individueel  
 niveau vertaalt zich dat in de mate van vakbekwaamheid van de crisisfunctionaris   
 en of deze op het gewenste niveau is.
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7.4 Doelstellingen evaluaties
De volgende doelstellingen zijn geformuleerd voor de komende beleidsperiode als het gaat 
het optimaliseren van het proces evalueren:

1.  Leertrajecten en leeractiviteiten worden geëvalueerd op reactieniveau (niveau 1)   
 teneinde de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren.
2.  Leertrajecten en leeractiviteiten worden geëvalueerd op leer- en/of gedragsniveau   
 (niveau 2 en 3) teneinde te weten in hoeverre de leerdoelen gehaald zijn en in    
 welke mate er eventuele bijsturing nodig is in het leertraject.
3.  Evaluaties van inzetten en praktijksimulaties worden verbreed naar evaluaties op   
 gedragsniveau (niveau 3) voor de individuele crisisfunctionaris en op het behalen van de  
 vooraf opgestelde (overige) oefendoelen.
4.  In evaluatieverslagen wordt duidelijk welke leerbehoefte (gat tussen huidige en   
 gewenste situatie) geconstateerd is.
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Reflecteren is een gestructureerde manier om ervaringen te begrijpen en te analyseren en er 
betekenis aan te geven. Reflectie is het cognitieve proces waarbij ervaringen worden omgezet 
in betekenis. Reflectie volgt dus op het proces evalueren, waarin je bij reflectie betekenis geeft 
aan het geconstateerde in een evaluatie. Door te reflecteren krijgt zowel de crisisorganisatie 
als de crisisfunctionaris inzicht in zijn/haar vakbekwaamheid en met name in de te constateren 
leerbehoefte om het proces leren en ontwikkelen gefundeerd vorm te kunnen geven.

8.1 Procesbeschrijving reflecteren
Reflecteren is een proces dat op meerdere manieren plaatsvindt:

1.  Reflectie op een 
  - leeractiviteit 
  - (individueel) leertraject 
  - praktijksimulatie 
  - incident
2.  Reflectie op het geheel van leeractiviteiten, leertrajecten, praktijksimulaties en    
  incidenten.

Reflectie op een leeractiviteit, leertraject, praktijksimulatie of incident
In het vorige hoofdstuk is beschreven dat het proces evalueren belangrijke input vormt voor 
het proces reflecteren. Door te meten op zowel leerniveau, als gedragsniveau (bijvoorbeeld 
een waarnemingsverslag) van de individuele informatie wordt informatie verkregen over de 
ontwikkeling van de crisisfunctionaris. Om hier nog meer waarde aan te geven, is het belangrijk 
dat de crisisfunctionaris ook zelf kan reflecteren op een activiteit. Dit kan op de volgende 
manieren:

•  Reflectie op basis van een evaluatie (bijvoorbeeld een waarnemingsverslag, 
  collegiale feedback)
•  Een eigen reflectie op basis van reflectiecriteria.

Reflectie op het geheel van leeractiviteiten, leertrajecten, praktijksimulaties of incidenten
Om uiteindelijk een goede leerbehoefte te kunnen formuleren is het belangrijk om uit het 
geheel van evaluaties en reflecties van activiteiten, de belangrijkste ontwikkelpunten te kunnen 
formuleren. Het jaargesprek neemt hierbij een centrale rol in. In het jaargesprek formuleren de 
operationeel leidinggevende en de crisisfunctionaris samen de belangrijkste ontwikkelpunten. 
Deze ontwikkelpunten vormen belangrijke input voor het proces leren en ontwikkelen.
Doorstroom naar een andere functie of uitstroom zijn ook mogelijkheden.

Het schema op de volgende pagina geeft bovenstaande visueel weer.

8. Reflecteren
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8.2 Ambitie
Door te reflecteren krijgt zowel de crisisorganisatie als de crisisfunctionaris inzicht in zijn/
haar vakbekwaamheid en met name in de te constateren leerbehoefte om het proces leren 
en ontwikkelen gefundeerd vorm te kunnen geven. Om dit goed te kunnen doen is het van 
belang dat de crisisfunctionaris gefaciliteerd wordt om te kunnen reflecteren. 
Dit betekent onder meer dat hij/zij:

•  Voldoende input krijgt om te kunnen reflecteren (bijvoorbeeld door     
 waarnemingsverslagen)
•  Voldoende momenten krijgt waarop hij/zij kan reflecteren
•  Leert reflecteren (of daarbij wordt ondersteund)

Daarnaast is het van belang dat aandachtsfunctionarissen en operationeel leidinggevenden 
kennis en vaardigheden ontwikkelen, zodat zij de crisisfunctionaris daarbij het beste kunnen 
ondersteunen.

Voor de komende beleidsperiode zal de focus dan ook liggen op het creëren van de 
randvoorwaarden om het proces reflecteren zo goed mogelijk in te kunnen regelen.

8.3 Doelstellingen reflecteren
Om tot een optimalisatie van het proces reflecteren te komen, zullen in de komende 
beleidsperiode de volgende doelstellingen behaald moeten worden:

1.		Crisisfunctionarissen	worden	in	staat	gesteld	om	te	reflecteren.
 Om te reflecteren, moeten crisisfunctionarissen gefaciliteerd worden om dit ook te   
 kunnen doen. Hierbij kan gedacht worden aan het “leren reflecteren”, het ontwikkelen   
 van reflectieformulieren en het coachen / begeleiden door een aandachtsfunctionaris.

2.  Het jaargesprek wordt conform een vaste systematiek opgezet en vastgelegd.
 Om het rendement van het jaargesprek zo groot mogelijk te laten zijn, dient de input   
 en opzet van het jaargesprek op een gestructureerde manier plaats te vinden, zodat een  
 duidelijke (en gefundeerde) leerbehoefte vastgesteld kan worden.
 
3.  Operationeel Leidinggevenden en aandachtsfunctionarissen kunnen de crisisfunctionaris  
 hierbij effectief ondersteunen.
 Om de crisisfunctionaris zo goed mogelijk te ondersteunen, moeten operationeel   
 leidinggevenden en aandachtsfunctionarissen weten wat van ze verwacht wordt op dit   
 vlak en de mogelijkheid geboden wordt om zich te ontwikkelen op dit vlak.
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Op de afdeling crisisbeheersing worden plannen gemaakt, evenementen voorbereid of 
(landelijke) thema’s uitgewerkt in plannen. Het gaat hier o.a. om rampbestrijdingsplannen 
en draaiboeken voor evenementen. Met het opstellen van het plan zijn we er echter nog 
niet. Uiteindelijk moeten de crisisfunctionarissen effectief met het plan of draaiboek kunnen 
werken tijdens een incident. Daarom is het van groot belang dat planvorming landt in de 
crisisorganisatie.

9.1 Visie
Om te zorgen dat een plan daadwerkelijk goed landt in de crisisorganisatie, is het volgende 
van belang.

1.  Er is beschreven hoe worden en blijven crisisfunctionarissen bekwaam worden en blijven  
 in het hanteren van een plan, het effectief afhandelen van een specifiek evenement of   
 op een bepaald thema.
2.  Er wordt getest / geëvalueerd of het uitgewerkte plan of draaiboek ook daadwerkelijk   
 goed werkt en bijdraagt aan de ondersteuning van de crisisfunctionaris?

9.2 Procesbeschrijving

Planvorming is input voor de processen Vakbekwaam Worden, Leren & Ontwikkelen en 
Incidenten en Praktijksimulaties.

9. Implementatie planvorming
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Vakbekwaam Worden
Als de crisisfunctionaris initieel wordt opgeleid voor zijn/haar functie is het van belang dat zij 
ook worden opgeleid in het hanteren van regionale (voor de functie relevante) planvorming. 
In de implementatieplannen van de diverse plannen, dient dan ook te worden beschreven op 
welke manier de betrokken crisisfunctionarissen vakbekwaam worden.

Leren en ontwikkelen
Indien de crisisfunctionaris eenmaal bekwaam geworden is, zal hij/zij dit niveau vast moeten 
houden gedurende zijn loopbaan (zolang het plan relevant voor de functie is/blijft). In de 
implementatieplannen van de diverse plannen, dient dan ook te worden beschreven op welke 
manier de betrokken crisisfunctionarissen vakbekwaam blijven.

Praktijksimulaties
Het organiseren van een praktijksimulatie voor een bepaald plan of draaiboek dient meerdere 
doelen:

•  Het testen van de effectiviteit en juistheid van het plan;
•  Het testen of de crisisfunctionarissen in staat zijn het plan effectief te gebruiken
•  Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

In het implementatieplan dient dan ook te worden beschreven welke praktijksimulaties in welk 
tijdsbestek georganiseerd moeten worden.

9.3 Doelstellingen
Om het proces van planvorming te optimaliseren, zijn voor de komende beleidsperiode de 
volgende doelstellingen geformuleerd:

1.  Elke vorm van planvorming is voorzien van een implementatieplan, waarbij in ieder   
 geval de wijze van vakbekwaam worden, leren en ontwikkelen en praktijksimulaties zijn   
 beschreven. 
 Door vooraf na te denken op welke manier de crisisfunctionaris vakbekwaam wordt, kan  
 dit vroegtijdig in leertrajecten of leeractiviteiten worden opgenomen. Bij het in werking  
 treden van het plan, is dan ook geborgd dat de crisisfunctionarissen bekwaam zijn in het  
 hanteren van het plan.

2.  Tijdens incidenten en praktijksimulaties wordt ook geëvalueerd op de effectiviteit van   
 de planvorming.



26

De organisatie van de afdeling crisisbeheersing (en in het bijzonder het cluster 
vakbekwaamheid) dient ingericht te worden om dit strategisch vakbekwaamheidsplan te 
verwezenlijken.

In dit hoofdstuk is aandacht voor het volgende:

•  Rol crisisfunctionaris, aandachtsfunctionaris en operationeel leidinggevende
•  Organisatorische inrichting vakbekwaamheid

10.1 Crisisfunctionaris, aandachtsfunctionaris 
en operationeel leidinggevende

In voorgaande hoofdstukken is beschreven dat de visie op vakbekwaamheid o.a. gestoeld 
is op eigenaarschap. Om de crisisfunctionaris hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen 
en te faciliteren wordt hij/zij ondersteund door een operationeel leidinggevende en een 
aandachtsfunctionaris van de afdeling crisisbeheersing.

Rolverdeling
De rolverdeling van deze drie rollen is op hoofdlijnen als volgt:

•  Crisisfunctionaris 
 verantwoordelijk voor eigen leerproces, middels reflectie en intrinsieke motivatie om   
 continu beter te worden.

•  Aandachtsfunctionaris 
 verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk adviseren en faciliteren van de crisis-
 functionaris en voor het rapporteren en faciliteren aan de operationeel leidinggevende.

•  Operationeel leidinggevende 
 voorwaardenscheppend aan de crisisfunctionaris (o.a. beschikbaar stellen budget,   
 middelen en capaciteit) en eindverantwoordelijk voor vakbekwame crisisfunctionarissen.  
 Dit omvat onder andere het werven & selecteren en het houden van operationele   
 jaargesprekken met crisisfunctionarissen.

Uitgangspunten
Om tot een succesvolle samenwerking tussen deze drie rollen te komen, is het volgende van 
belang: 

•  Hoge betrokkenheid van de Crisisfunctionaris, Aandachtsfunctionaris en Operationeel   
 Leidinggevende voor, tijdens en na het leren. 
•  Vanuit de waarden: voorwaardenscheppend-veiligheid-vertrouwen-gelijkwaardigheid.
•  In deze driehoek neemt iedereen verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen rol;   
 rolduidelijkheid en rolvastheid.

In de komende beleidsperiode zal inrichting gegeven moeten worden aan bovenstaande. 
Uiteindelijk zal dit een belangrijke bijdrage leveren aan een vakbekwame crisisfunctionaris, 
doordat hij/zij verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces, maar daarbij optimaal 
wordt ondersteund en gefaciliteerd door de aandachtsfunctionaris en operationeel leiding-
gevende.

10. Organisatie
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10.2 Vakbekwaamheid
Ambitie

In het processchema in hoofdstuk 2, zien we voor vakbekwaamheid drie belangrijke processen:

• Vakbekwaam worden
•  Leren en ontwikkelen
•  Praktijksimulaties

Om op een kwalitatief hoogwaardige manier invulling te kunnen geven aan de werkzaamheden 
en doelstellingen binnen deze processen, dient de organisatie van vakbekwaamheid passend 
te zijn, bij de werkzaamheden, die verricht moeten worden: voor het ontwikkelen en uitvoeren 
van praktijksimulaties zijn bijvoorbeeld andere competenties en vaardigheden vereist, dan voor 
het ontwikkelen van leertrajecten en opleidingstrajecten.

Daarnaast dienen deze processen ook goed gefaciliteerd te worden. Denk bijvoorbeeld aan 
het opstellen van jaarplannen en planningen, afstemming middels landelijke en/of regionale 
overleggen, planning, leerportaal etc.

Taakvelden
Om organisatorisch effectief invulling te kunnen geven aan de werkzaamheden wordt gedacht 
aan de volgende taakvelden binnen vakbekwaamheid:

1.  Leren & Ontwikkelen (combinatie van vakbekwaam worden en Leren & Ontwikkelen)
2.  Praktijksimulaties
3.  Organisatie en Beleidsondersteuning

Taakveld Leren & Ontwikkelen
Binnen het taakveld Leren & Ontwikkelen worden de volgende hoofdtaken ingevuld:

•  Ontwerpen en uitvoeren van initiële opleidingstrajecten
•  Het ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van leeractiviteiten en leertrajecten
•  Het evalueren (en bijsturen) van leertrajecten
•  Ontwikkelen van e-learning en overige digitale leermiddelen
•  Opleidingskundige doorontwikkeling van dit taakveld.

De werkzaamheden in dit taakveld zijn in hoge mate opleidings- of onderwijskundig van aard.

Taakveld Praktijksimulaties
De werkzaamheden in het taakveld Praktijksimulaties zijn gericht op het ontwerpen, 
voorbereiden, uitvoeren en evalueren van praktijksimulaties. Dit betekent o.a. het volgende:

•  Opstellen oefendoelen (i.s.m. taakveld Leren en Ontwikkelen)
•  Opstellen jaarkalender praktijksimulaties
• Samenwerking met kolom- en crisispartners
•  Scenario-ontwikkeling

De werkzaamheden binnen dit taakveld vereisen een hoge mate van vakkennis Crisis-
beheersing.

Taakveld Beleid en Organisatie
Om de taakvelden Leren & Ontwikkelen en Praktijksimulaties zo goed mogelijk te onder-
steunen en te faciliteren is het taakveld Beleid en Organisatie van belang. Binnen dit taakveld 
worden de volgende hoofdtaken vervuld:

•  Ontwikkeling jaarplannen en jaarkalender (i.s.m. taakvelden Leren & Ontwikkelen en   
 Praktijksimulaties)
•  Planning en organisatie leeractiviteiten en praktijksimulaties
•  Beheer digitale leermiddelen (o.a. leerportaal en Moodle)
•  Verantwoording (o.a. marap)
•  Friese vertegenwoordiging aan landelijke en regionale overleggen
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Personele invulling
Voor de personele invulling per taakveld zal zoveel mogelijk gekeken worden naar de 
benodigde competenties voor een medewerker binnen een taakveld. Uitgangspunt hierbij is 
dat de verdeling van de huidige medewerkers van het team vakbekwaamheid, zoveel mogelijk 
de gevraagde competenties binnen een taakveld volgen.

10.3 Doelstellingen
Om de komende beleidsperiode de organisatie aan te passen aan de gestelde visie en 
doelstellingen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd.

Ten aanzien van de rollen crisisfunctionaris, aandachtsfunctionaris en operationeel leiding-
gevende:

1.  De taken en verantwoordelijkheden, behorende bij de rollen crisisfunctionaris,    
 aandachtsfunctionaris en operationeel leidinggevende zijn verder geconcretiseerd

2.  Crisisfunctionarissen, aandachtsfunctionarissen en operationeel leidinggevenden   
 worden in staat gesteld om de benodigde vaardigheden en competenties (behorende   
 bij de taken) door te ontwikkelen

Ten aanzien van het team vakbekwaamheid:

3.  De voorgenomen inrichting van de taakvelden binnen vakbekwaamheid worden verder  
 uitgewerkt en geconcretiseerd

4.  De medewerkers van team vakbekwaamheid ontwikkelen zich door richting de    
 gevraagde competenties van de rol in het taakveld, waarin zij zitten.
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Inleiding 

 

Eind 2020 heeft de raad van directeuren publieke gezondheid de 
landelijke handreiking voor publieke gezondheid en veiligheid bij 
evenementen vastgesteld. Deze landelijke handreiking gaat over 
gezondheid en veiligheid bij evenementen. In de handreiking is de 
veldnorm evenementenzorg omarmd als basisnorm. De veldnorm 
evenementenzorg staat voor goed professioneel organisatorisch en 
medisch handelen in de evenementenzorg.  
 
De landelijk vastgestelde handreiking is vertaald naar een regionale 
aanpak voor Fryslân en is bedoeld om te helpen door inzicht te 
geven in de rollen en verantwoordelijkheden en de totstandkoming 
van een advies. Om daarmee het proces makkelijker te maken en 
meer maatwerk mogelijk te maken.  
 
De handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij 
evenementen VRF vervangt de regionale handreiking 
publieksevenementen GHOR Fryslân uit 2013.  
 

Beoogd effect 

 

Evenementen in alle opzichten tot een succes te maken en gezond 
en veilig te laten verlopen. Door inzicht te geven in rollen en 
verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, standaard 
uitgangspunten en advies voor gezondheid en veiligheid en de 
totstandkoming van het maatwerkadvies. 



 
 

 

Argumenten 

 

1.1 Conform de Wet veiligheidsregio’s adviseert de veiligheidsregio 
het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises 
Het in art. 10 lid b. genoemde adviseren strekt zich ook uit tot het 
adviseren van de burgemeester over de verlening van een 
evenementenvergunning. O.a. in de handreiking wordt beschreven 
hoe de VRF invulling geeft aan deze adviesrol.    
 
1.2 De veldnorm evenementenzorg is onderdeel van de Friese 
handreiking en kan na vaststelling geïmplementeerd worden in 
Fryslân 
De veldnorm evenementenzorg is gemaakt door het veld en door 
Raad van DPG-en omarmd als basisnorm.  
Daarnaast heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
aangegeven de veldnorm te zien als standaard voor de 
evenementenzorg en deze te gaan gebruiken bij toezicht en 
handhaving. In Fryslân werd door de GHOR nog niet met de 
veldnorm gewerkt.  
 
1.3 Er is meer maatwerk mogelijk.   
De veldnorm evenementenzorg werkt met zeven zorgniveaus in 
plaats van twee. Hierdoor kan de zorgvraag op een evenement 
gerichter in gezet worden. De organisator kan hierdoor minder 
kosten maken. Daarnaast voorkomt het (onnodige) doorverwijzing 
naar de reguliere zorgketen. 
 
1.4 Bijdragen aan goede evenementenzorg.  
Op grote en kleine evenementen mag verwacht worden dat de zorg 
van goede kwaliteit is. Op veel evenementen is de zorg gelukkig al 
goed geregeld. En de eisen zijn niet zozeer hoger dan voorheen. 
Maar wel duidelijk omschreven en afgebakend.  
 
2.1. De handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid VRF 

bij evenementen vervangt de Handreiking 
publieksevenementen GHOR Fryslân, december 2013. 

Met de herziening zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de 
organisatie, gemeente en GHOR geactualiseerd en gedefinieerd. 
Daarnaast is de afweging voor een standaard advies en 
maatwerkadvies geactualiseerd. En tot slot zijn de (verzwarende) 
factoren voor de GHOR geactualiseerd.  
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1.1 Gezondheidsparagraaf en zorgplan  
Voor een volledige evenementenaanvraag dient een 
gezondheidsparagraaf of zorgplan ingediend te worden.  
Voor de evenementenzorg dient deze te voldoen aan de veldnorm 
evenementenzorg. Dit betekent dat de organisator van een 
evenement kennis moet nemen van de veldnorm en deze dient toe 
te passen voor het eigen evenement.  
 
De handreiking is zo opgesteld dat voor de organisator eenvoudig 
te zien is aan welke voorwaarden hij/zij moet voldoen. Daarnaast is 
er een website met factsheets die daarbij ondersteunen. 
 

Financiële consequenties 
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- In de periode juli 2022 tot en met maart 2023 worden de 
gemeenten informeren over de actualisatie handreiking voor 
Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen (inclusief 



 
 

veldnorm evenementenzorg)  
- Vanaf 1 januari 2023 dient bij de evenementenaanvraag de 

planvorming (gezondheidsparagraaf of zorgplan) aangeleverd 
te worden. De adviseurs gezondheid en veiligheid GHOR gaan 
in afstemming met de gemeenten afspraken maken over een 
eventuele overbruggingsperiode. 

- Het standaard advies en maatwerkadvies van de GHOR zal 
vanaf 1 januari 2023 volgens de handreiking (inclusief 
veldnorm) worden afgegeven.  

- De factsheets over de veldnorm zijn vanaf 1 december 
beschikbaar op de website van Veiligheidsregio Fryslân.  
 

Communicatie 

 

De adviseurs gezondheid en veiligheid GHOR nemen de 
gemeenten en zorgpartners mee in de huidige ontwikkelingen in het 
kader van rollen en verantwoordelijkheden, definities 
evenementenzorg en de loketfunctie voor de GHOR. Daarvoor 
wordt o.a. een bijeenkomst georganiseerd.  
 
De handreiking wordt na de vaststelling verstrekt aan de 
gemeenten en zorgpartners.  
 
Organisatoren ontvangen de handreiking via de gemeenten. En de 
handreiking en factsheets zijn beschikbaar via de website van de 
VRF. De adviseurs gezondheid en veiligheid GHOR zijn uiteraard 
beschikbaar om te ondersteunen.  
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Veiligheidsregio Fryslân kent sinds december 2013 een vastgestelde regionale handreiking 
publieksevenementen GHOR Fryslân. De vastgestelde regionale aanpak zal worden vervangen 
door deze handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen (hierna te 
noemen handreiking). De handreiking gaat over gezondheid en veiligheid bij evenementen en 
geeft inzicht in wat de Directeur Publieke Gezondheid (afgekort als DPG), en dan specifiek de 
GHOR en GGD, kan betekenen. 

De handreiking dient gezien te worden als een bundeling van opzichzelfstaande hoofdstukken. 
Deze zijn gericht op specifieke doelgroepen. Afhankelijk van uw achtergrond en belangstelling 
kunt u direct naar het hoofdstuk dat voor u van toepassing is. 

We gaan in deze handreiking in op de onderstaande vragen:

• Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen als organisator 
en de gemeente?

• Hoe zit het met het standaard advies voor gezondheid en veiligheid bij evenementen   
en het maatwerkadvies? 

• Hoe komt het maatwerkadvies tot stand?

Naast deze handreiking is er ook veel informatie te vinden op de website van Veiligheidsregio 
Fryslân. Onder het thema ‘Hoe organiseer je een veilig evenement?’ zijn factsheets 
gepubliceerd over bijvoorbeeld onderwerpen als: tijdelijke kampeergelegenheden, in, op en 
met water, hygiëne maatregelen en evenementenzorg en meer. Daarnaast zijn er voor kleine 
en middelgrote evenementen (zonder gezondheidsrisico’s) richtlijnen en maatregelen terug te 
vinden in het standaard advies. 

De factsheets, het standaard advies en factorenlijst Publiek Gezondheid en Veiligheid bij 
evenementen hebben een dynamisch karakter en kunnen de organisatoren, gemeenten en 
evenementenadviseurs inhoudelijk ondersteunen bij de voorbereiding op een evenementen 
en in het proces evenementenaanvraag. Landelijk zijn er een vijftal documenten die als basis 
worden gehanteerd in deze handreiking. Dit zijn:

• Handreiking evenementenveiligheid 2018 (HEV)
• Nederlands handboek evenementen veiligheid 1.0. 
• Veldnorm evenementenzorg (VNEZ).
• Hygiënerichtlijnen voor evenementen van het RIVM. 
• Landelijke handreiking Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen vastgesteld   

door de raad van DPG’en. 

Doelgroep

De handreiking is bedoeld voor:

• Vergunningverleners namens de gemeenten
• Gemeentelijke medewerkers met evenementen in de portefeuille 
• Organisatoren van evenementen
• Zorgketenpartners van Veiligheidsregio Fryslân
• Politie en Brandweer

Informatie is te vinden op: 
•  Factsheet/standaard voorwaarden: website Veiligheidsregio Fryslân    
 > Samenwerken > Advies & regelgeving > Een veilig evenement.
•  HEV > www.nipv.nl/evenementenveiligheid
•  Nederlands handboek: www.evenementenhandboek.nl
•  Veldnorm: www.evenementenz.org
•  Hygiëne: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen

1. Leeswijzer

https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/samenwerken/hoe-organiseer-je-een-veilig-evenement/
http://www.nipv.nl/evenementenveiligheid
http://www.evenementenhandboek.nl
http://www.evenementenz.org/
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen
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Binnen de Friese gemeenten worden jaarlijks vele reguliere, aandachts- of risicovolle 
evenementen georganiseerd. Deze evenementen leveren een bijdrage aan de leefbaarheid 
van een regio en gemeente. Deze evenementen dragen bij aan de herkenbare historie en 
karakters van de provincie Fryslân en daarmee recreatie en toerisme. 

Elk van deze evenementen heeft zijn eigen (zorg)risicoprofiel, uitstraling, organisatievorm 
en beoordelingskaders. Om evenementen in goede banen te leiden, zijn veel partijen 
betrokken. Zo ook de adviseurs gezondheid en veiligheid GHOR, die namens de DPG het 
gezondheidsbelang in de breedte behartigen. 

De organisator, de gemeente, de GHOR en de andere (hulp)diensten hebben hetzelfde doel: 
evenementen in alle opzichten tot een succes te maken en gezond en veilig te laten verlopen. 
Er is echter ook een keerzijde: aan elk evenement zitten risico’s op het gebied van gezondheid 
en veiligheid. In basis is de organisator verantwoordelijk voor een gezond en veilig verloop 
van het evenement. Om dit te voorkomen wordt de expertise van de hulpverleningsdiensten, 
waaronder die van de GHOR, gebruikt. De GHOR beschikt over de expertise en het netwerk 
om over gezondheidsdeskundige en geneeskundige risico’s te adviseren. 

De organisator draagt verantwoordelijkheid voor het eigen evenement. Uiteindelijk valt of 
staat de publieke gezondheid en veiligheid bij de betrokkenheid van de gemeente, met als 
bevoegd gezag de burgemeester. De burgemeester is eindverantwoordelijkheid voor de 
openbare orde en veiligheid en gezondheid. De burgemeester beslist of de organisator een 
vergunning krijgt, en zo ja, welke eisen eraan zijn verbonden. De GHOR is er om de gemeente 
hierover te adviseren.  

2. Waarom deze handreiking?
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Als organisator heeft u vele thema’s die uitgewerkt dienen te worden voordat een 
evenementenaanvraag gedaan kan worden bij de gemeente. In dit hoofdstuk willen wij u 
vanuit het thema gezondheid en veiligheid ondersteunen in deze voorbereiding. 

3.1 Standaard advies
Door het volgen van het standaard advies heeft u als organisator aandacht vanuit 
gezondheidsperspectief aandacht voor eisen en regels op het gebied van:

• Bereikbaarheid en doorrijdbaarheid (extra aandacht voor de Friese Waddeneilanden)
• Evenementenzorgverleners
• EHBO-ruimte
• Gezondheidskundige maatregelen 

Bij deze onderwerpen horen specifieke eisen en regels. Het standaard advies is te vinden in de 
bijlage ‘Standaard advies voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen’. 

Wij adviseren u als organisator vroegtijdig de evenementenzorgverleners vast te leggen. 
Zorgorganisaties zoals bijvoorbeeld de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân (hierna te 
noemen RAV Fryslân) stellen hun rooster 3 maanden van tevoren al vast. 

Daarnaast zijn er factsheets gepubliceerd over bijvoorbeeld onderwerpen als: tijdelijke  
kampeergeleenheden, in, op en met water, hygiëne maatregelen en evenementenzorg etc. die 
ondersteunend en verdiepend zijn op het standaard advies. 

Gelet op het specifieke karakter van de Waddeneilanden en de reguliere zorg (continuïteit  
van zorg in de regio) op de Waddeneilanden brengt de organisatie van evenementen  
verhoogde (zorg)risico’s met zich mee. De Waddeneilanden liggen afgezonderd van de vaste 
wal en beschikken over geneeskundige voorzieningen op basis profiel van het Waddeneiland.  
De Waddeneilanden moeten langer wachten op zorg vanaf de vaste wal en de evenementen 
dienen daarom meer zelfredzaam te zijn. Dit betekent dat door de geïsoleerde ligging in 
combinatie met de beperkte geneeskundige voorzieningen de continuïteit van zorg op de 
eilanden veel eerder onder druk komt te staan dan op de vaste wal. 

Door de bovengenoemde factoren komen evenementen op de Waddeneilanden eerder in 
aanmerking voor maatwerk. In het maatwerkadvies is extra aandacht voor de niveaus van de 
geneeskundige inzet inclusief de aanvullende criteria deskundigheid en de uitbreiding van de 
zorgcapaciteit. 

Als de gemeente op basis van de afweging van de behandelingsclassificatie geen maatwerk-
advies aanvraagt, kan de vergunningverlener het standaard advies opnemen in de vergunning 
of meesturen als bijlage als randvoorwaarden waaraan de organisator moet voldoen. 

De standaarduitgangspunten zijn voor vele reguliere en aandachtsevenementen afdoende.  
Het is van toepassing op evenementen zonder specifieke geneeskundige en gezondheids-
kundige risicofactoren. 

3. Organisator
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3.2 Rol van de organisator
De organisator is primair verantwoordelijk 
voor een veilig en gezond verloop van het 
evenement. U dient maatregelen te treffen om 
de openbare orde, veiligheid en gezondheid 
van bezoekers, deelnemers en omstanders te 
waarborgen. 

De evenementenaanvraag die u als organisator 
indient moet aan de indieningsvereisten van 
de betreffende gemeente te voldoen. In deze 
handreiking gaan wij uit van onderstaande 
indieningsvereisten op basis van processtap 
3: bepalen van de behandelaanpak vanuit 
handreiking evenementenveiligheid.

3.2.1 De vergunning: maatwerkadvies nodig?

De organisator van een evenement dient – al dan niet na een vooroverleg met de 
vergunningverlener – een (digitale) aanvraag in voor de vergunningen, ontheffingen en 
meldingen voor betreffende evenement. Het doel van de aanvraag is om inzicht te krijgen in 
de feiten en gegevens rondom de onderwerpen voor een volledige aanvraag. 

De gemeente beoordeelt op basis van de behandelingsclassificatie of er aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn om een vergunning te kunnen verlenen. De burgemeester 
bepaalt in dat geval als bevoegd gezag onder welke voorwaarden het evenement door 
mag gaan. Op grond van geldende wet- en regelgeving zoals de Algemene Plaatselijke 
Verordening (afgekort als APV) en adviezen van de hulpdiensten, waaronder de GHOR, kan de 
burgemeester voorschriften aan de vergunning verbinden. 

Bij het beoordelen van de evenementenaanvraag kijkt de gemeente onder andere naar:

• Wie komen er op het evenement af? (Publieksprofiel evenement)
• Wat wordt er op het evenement georganiseerd? (Activiteitenprofiel evenement)
• Wat is er in de omgeving dat van invloed kan zijn op een veilig verloop? (Ruimtelijk   

profiel evenement)

Specifieke kenmerken van het evenement op basis van publieks-, activiteiten- en/of ruimtelijk 
profiel kunnen aanleiding zijn voor een vervolggesprek en het voorschrijven van preventieve 
en/of aanvullende maatregelen.

Om vanuit gezondheidsperspectief te beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn, kan 
de gemeente gebruik maken van de checklist van de GHOR (zie hoofdstuk 4 bij gemeenten). 
De checklist is gebaseerd op de (meer uitgebreide) factorenlijst die de GHOR heeft ontwikkeld 
voor risicoanalyse (zie hoofdstuk 5 bij de GHOR). 

Inhoud van een gezondheidsparagraaf en zorgplan is te vinden op de website 
Veiligheidsregio Fryslân > Samenwerken > Advies & regelgeving  
> Een veilig evenement.

(Volledige) aanvraag evenementen
• Publieksprofiel
• Activiteitenprofiel
• Ruimtelijk profiel
• Organisatieprofiel
• Risico-inschatting
• Veiligheidsplan
• Gezondheidsparagraaf  

of Zorgplan

https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/samenwerken/hoe-organiseer-je-een-veilig-evenement/
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3.3 Een gezond en veilig evenement
Onderstaande infographic ‘Gezondheid en veiligheid bij evenementen’ brengt vanuit het 
perspectief van de DPG (GHOR en GGD) de punten in beeld, die vanuit gezondheid en 
veiligheid van belang zijn bij evenementen. 

Figuur 1: Bron afbeelding: Bosatlas van de Veiligheid, Noordhoff 2017.1

Is er bijvoorbeeld een relatief klein oppervlak voor een groot aantal bezoekers? Leveren de 
deelnemers een bovengemiddelde zware inspanning? Is er bovenmatig middelengebruik op 
een evenement op een locatie waar zorgopschaling een uitdaging is bij incident en/of crisis? 

Als er verhoogd risico is voor de gezondheid van de bezoekers, kan de gemeente de GHOR 
om maatadvies vragen. Bij complexe (zorg)vraagstukken kan op initiatief van de gemeente de 
organisator, hulpdiensten en eventuele andere betrokken adviesinstanties om tafel. 

Als er vanuit de continuïteit van zorg signalen zijn rondom ‘verstoring’ van zorg door een 
evenement zal de adviseur veiligheid en gezondheid GHOR contact opnemen met de 
gemeente. In samenwerking met de gemeenten zal dan besproken worden hoe we deze 
(gezondheids)risico’s kunnen beperken

3.4 Omgevingsplan
Onder de Omgevingswet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om evenementen in 
het Omgevingsplan tot locatieniveau op maat te reguleren. Op basis van de APV blijft een 
evenementenvergunning wél noodzakelijk. 

1  Een vergrote weergave van deze afbeelding zie bijlage. 
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De burgemeester is het bevoegd gezag van de gemeente en de vergunningverlener voor 
evenementen. Om de publieke gezondheid en veiligheid te waarborgen is het belangrijk dat 
de gemeente een adviseur veiligheid en gezondheid GHOR heeft die gezondheidsrisico’s van 
een evenement in kaart brengt en deskundig advies geeft.

Een gemeente krijgt jaarlijks meerdere aanvragen voor evenementen van organisatoren. 
Evenementen zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van een gemeenten voor wonen 
en werken, cultuur, de lokale economie, het imago en de reputatie van de gemeente. 
Evenementen kunnen echter ook een risico vormen voor publieke gezondheid en veiligheid. 
Evenementen vragen daarom een goede risicobeoordeling. 

4.1 Rol van de gemeente
De veiligheid (en publieke gezondheid) van evenementen valt of staat bij de betrokkenheid 
van de gemeente, en specifiek de burgemeester als bevoegd gezag. De burgemeester is 
eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en het beschermen en bevorderen 
van gezondheid van de bevolking in de gemeente. 

Op basis van de Gemeentewet (artikel 174) is de burgemeester belast met toezicht op open- 
bare samenkomsten en vermakelijkheden. De burgemeester verleent (wel of niet) een evene-
mentenvergunning aan de organisator. Hieraan kan de burgemeester randvoorwaarden 
verbinden. Aan de hand van het GHOR-advies2 (naast de adviezen van andere diensten) kan  
de burgemeester voor elk evenement een weloverwogen besluit nemen. 

De voorbereiding, uitvoering en evaluatie van evenementen vallen onder verantwoordelijkheid 
van het gemeentebestuur. De gemeente is het bestuursorgaan dat regels moet stellen voor 
evenementen, deze regels zijn vastgesteld in de APV. 

4.2 Het belang van advies
De wereld van evenementen verandert, hierdoor kunnen nieuwe risico’s aan de orde zijn. 
Het aantal evenementen neemt toe, de evenementen worden complexer en komen er 
nieuwe soorten evenementen bij. Een gedegen evenementenbeleid en een gezamenlijke 
afwegingskader en voorbereiding kan de gezondheids- en veiligheidsrisico’s tot een minimum 
beperken. 

4.2.1 Hoe pakt de gemeente dit aan?

Bij een evenementenaanvraag bepaalt de gemeente (in overleg met de hulpdiensten) de  
behandelaanpak door in te schatten of het evenement risico’s (voor andere (publieke) gezond-
heid en veiligheid) met zich meebrengt – en zo ja, of deze acceptabel zijn. 

Namens de DPG biedt de GHOR de gemeenten het standaard advies of het maatwerkadvies 
bij een evenementenaanvraag. De GHOR vertegenwoordigt deskundigen op het gebied van 
(publieke) gezondheid en veiligheid. De GHOR heeft hiermee een loketfunctie richting de 
GGD, Friese ziekenhuizen, RAV Fryslân (inclusief meldkamer ambulancezorg) en dokterswacht 
Friesland. Deze zorgorganisaties zullen worden betrokken bij het opstellen van het maatwerk-
advies.

4. Gemeente

2  GHOR-advies is: standaard advies of maatwerkadvies 
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De GHOR buigt zich over de vraag wat er bij een specifiek evenement kan misgaan op het 
gebied van publieke gezondheid en veiligheid. Of anders gezegd; wat dient de organisator te 
doen in de voorbereiding om problemen te voorkomen. De GHOR beoordeelt evenementen 
ook op de mogelijke verstoring van de reguliere zorg (continuïteit van zorg in de regio) en 
welke geneeskundige voorzieningen en gezondheidskundige maatregelen nodig zijn om dit te 
voorkomen. 

Voor de gemeente is het van belang om te weten dat de GHOR uitgaat van een bredere 
definitie van ‘evenementen’ dan omschreven in de APV. 

• Definitie APV: ‘elk voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met daarbij een 
aantal uitzonderingen’ (zie artikel 2:24). 

• Definitie DPG/GHOR: ‘een evenement wordt gekarakteriseerd door een concentratie 
van mensen, die zich ophoudt op een specifieke locatie, voor een specifiek doel en een 
bepaalde periode. Deze concentratie van mensen (mass gatherings) kan leiden tot druk 
op de reguliere zorg van gemeente, regio of land.3

De GHOR kan op basis van de regionale analyse evenementenkalender en overige evenement-
activiteiten (zoals mass gatherings) die een grote invloed hebben op de volksgezondheid of  
de continuïteit van zorg in de regio contact opnemen met de gemeente. Doel is om in samen-
werking met de gemeenten te bespreken hoe we deze (gezondheids)risico’s of verstoringen 
kunnen beperken. Bij evenementen en/of activiteiten (zoals mass gatherings) moet gedacht 
worden aan (internationale) beurzen, (internationale) sportevenementen (zoals voetbal, schaat-
sen, etc.), (internationale) zakelijke bijeenkomsten etc. Dit kunnen ook evenementen zijn die 
plaatsvinden op locaties waarvoor een meerjaren evenementenvergunning voor is afgegeven. 

Het multidisciplinaire proces staat beschreven in het Handboek Evenementenveiligheid 
2018. Deze is te raadplegen via: HEV > www.nipv.nl/evenementenveiligheid

4.3 Standaardadvies of Maatwerkadvies
4.3.1 Checklist: standaard advies of maatwerkadvies  

De GHOR hanteert voor een evenement standaard advies. De gemeente en de organisator 
kunnen deze bij iedere evenement betrekken. De standaarduitgangspunten zijn voor vele 
reguliere en aandachtsevenementen afdoende. 

Daarnaast zijn er factsheets gepubliceerd over bijvoorbeeld onderwerpen als: tijdelijke 
kampeergelegenheden, in, op en met water, hygiëne maatregelen en evenementenzorg etc. 
die ondersteunend en verdiepend zijn op het standaard advies. 

Het standaard advies zijn van toepassing op evenementen zonder specifieke geneeskundige 
en gezondheidskundige risicofactoren. De gemeente kijkt bij een evenementenaanvraag onder 
meer naar de invloed van het evenement op de openbare orde en veiligheid (op basis van de 
Wet veiligheidsregio’s) en naar de mogelijke gezondheidsrisico’s voor de bevolking (op basis 
van de Wet Publieke Gezondheid). 

Gelet op het specifieke karakter van de Waddeneilanden en de reguliere zorg (continuïteit  
van zorg in de regio) op de Waddeneilanden brengt de organisatie van evenementen verhoog-
de (zorg)risico’s met zich mee. De Waddeneilanden liggen afgezonderd van het vaste wal en 
beschikken over geneeskundige voorzieningen op basis profiel van het Waddeneiland.  
De Waddeneilanden moeten langer wachten op zorg vanaf de vaste wal en de evenementen 
dienen daarom meer zelfredzaam te zijn. Dit betekent dat door de geïsoleerde ligging in com-
binatie met de beperkte geneeskundige voorzieningen de continuïteit van zorg op de eilanden 
veel eerder onder druk komen te staan dan op de vaste wal. 

3  World Health Organization / WHO 2015

https://nipv.nl/evenementenveiligheid/
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Door de bovengenoemde factoren komen evenementen op de Waddeneilanden eerder in 
aanmerking voor maatwerk. In het maatwerkadvies is extra aandacht voor de niveaus van de 
geneeskundige inzet inclusief de aanvullende criteria deskundigheid en de uitbreiding van de 
zorgcapaciteit. 

Bij verhoogde geneeskundige en gezondheidskundige risicofactoren is advies op maat 
van de GHOR wenselijk. 

Om de gemeenten te helpen gezondheidskundige risico’s inzichtelijk te krijgen, heeft de 
GHOR een checklist ontwikkeld in samenwerking met deskundigen van de GGD. In de 
checklist staan aandachtspunten en bijbehorende risicofactoren. De gemeente kan de plannen 
van de organisator naast de checklist leggen en bepalen of de activiteiten, doelgroep en/of 
omgeving kunnen leiden tot gezondheidsklachten of onveilige situaties? Als één of meer van 
de aandachtspunten uit de checklist op het evenement aanwezig is, is een maatwerkadvies 
vanuit de GHOR noodzakelijk.

Uitgangspunt is dat de gemeenten bij aandachtsevenementen met specifieke geneeskundige 
en gezondheidskundige risicofactoren en risicovolle evenementen de GHOR om maatwerk-
advies vraagt. 

Voor reguliere en aandachtsevenementen zonder specifieke geneeskundige en gezondheids-
kundige risicofactoren kan onderstaande checklist helpen om te bepalen of maatwerkadvies 
nodig is. Is het antwoord op één of meer vragen ‘ja’? Dan kan maatwerkadvies van de GHOR 
nodig zijn. Dit kunt u in overleg met de GHOR bepalen. 
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De bezoekers (publieksprofiel)

Actor Toelichting Ja Nee

Wordt het naar 
verwachting zo druk met 
bezoekers of deelnemers 
op een bepaalde 
oppervlakte dat er kans 
op verdrukking bestaat?

Ontstaan er gezondheidsrisico’s  
doordat crowdmanagementmaatregelen 
niet tijdig kunnen worden genomen in 
het kader van het ruimtelijk profiel? 

Zijn er dusdanig veel 
mensen te verwachten 
dat er een risico ontstaat 
in de beschikbaarheid en 
bereikbaarheid van de 
reguliere zorg.

Geeft de gezondheidsparagraaf of 
zorgplan onvoldoende antwoord op dat 
er beperkte verstoring van de reguliere 
zorg plaats vindt?

Zijn er specifieke 
kwetsbare groepen zoals 
baby’s, ouderen en/of 
minder validen.

Geeft het publieksprofiel of de 
gezondheidsparagraaf of zorgplan 
onvoldoende antwoord op dat er 
beperkte verstoring van de reguliere zorg 
plaatsvindt?

Wordt er 
bovengemiddeld 
gebruik van alcohol en/
of verdovende middelen 
verwacht?

Geeft de gezondheidsparagraaf of 
zorgplan onvoldoende antwoord op dat 
er beperkte verstoring van de reguliere 
zorg plaatsvindt?

Zal er sprake zijn van 
middelengebruik in 
relatie tot een specifieke 
doelgroep zoals jongeren 
of toeristen vanuit 
binnen- en/of buitenland?

Geeft de gezondheidsparagraaf of 
zorgplan onvoldoende antwoord op dat 
er beperkte verstoring van de reguliere 
zorg plaatsvindt?
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Type evenement (activiteitenprofiel)

Actor Toelichting Ja Nee

Is het evenement 
meerdaags?

Ontstaan er gezondheidsrisico’s omdat 
het publiek voor meerdere dagen 
achtereen het evenement bezoekt?

Is het evenement met 
tijdelijke huishuisvesting 
of kampeervoorziening?

Dienen er aanvullende maatregelen 
genomen te worden anders dan 
beschreven in de factsheet  
‘Tijdelijke kampeergelegenheden’?

Is het evenement met een 
bovengemiddelde fysieke 
inspanning (in relatie tot 
de doelgroep)?

Geeft de geondheidsparagraaf of 
zorgplan of richtlijnen van de betreffende 
sportbond onvoldoende antwoord op 
dat er een beperkte verstoring van de 
reguliere zorg plaatsvindt?

Zijn er special-effecten 
zoals vuurwerk, 
kleurpoeder of open 
vuur?

Geeft het activiteitenprofiel of gezond-
heidsparagraaf/zorgplan onvoldoende 
antwoord op dat er beperkte verstoring 
van de reguliere zorg plaats vindt?

Draait het evenement 
grotendeels om 
gemotoriseerde 
voertuigen?

Is er op basis van het activiteitenprofiel 
een verhoogde zorgvraag die niet door 
de evenementenzorg op locatie kan 
worden behandeld?

Zijn er (huis)dieren? Worden er in het activiteitenprofiel 
voldoende hygiënemaatregelen 
genomen zodat de volksgezondheid niet 
in gevaar komt?

Zijn er tijdelijke douches, 
waterverneveling of 
drinkwatervoorziening?

Wordt er voor deze voorzieningen 
voldaan aan de hygiënerichtlijnen van het 
RIVM?

Zijn er zwem-, speelbaden 
of sauna’s?

Wordt er voor deze voorzieningen 
voldaan aan de hygiënerichtlijnen van het 
RIVM?

Worden er tatoeages of 
piercings gezet?

Wordt er voor deze voorzieningen 
voldaan aan de hygiënerichtlijnen van het 
RIVM?

Zijn er erotische 
activiteiten?

Wordt er voor deze voorzieningen 
voldaan aan de hygiënerichtlijnen van het 
RIVM?
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Terrein en omgeving (ruimtelijk profiel)

Actor Toelichting Ja Nee

Is de route/doorgang 
naar, op, rond, het 
evenement belemmerd 
voor hulpverleners en 
reguliere zorgverleners?

Geeft het ruimtelijk profiel of gezond-
heidsparagraaf/zorgplan onvoldoende 
antwoord op dat er beperkte verstoring 
van de reguliere zorg plaats vindt?

Bestaat er kans op 
vervuilde ondergrond of 
slechte bodemkwaliteit?

Geeft het ruimtelijk profiel of gezond-
heidsparagraaf/zorgplan onvoldoende 
antwoord op dat er beperkte verstoring 
van de reguliere zorg plaats vindt?

Is er niet officieel 
zwemwater en/of 
overstort van het riool?

Wordt er voor deze voorzieningen 
voldaan aan de hygiënerichtlijnen van het 
RIVM?

Zijn er seizoensgebonden 
planten en dieren 
aanwezig (processierups, 
teken en dergelijke), die 
kunnen leiden tot letsel?

Geeft het ruimtelijk profiel of gezond-
heidsparagraaf/zorgplan onvoldoende 
antwoord op dat er beperkte verstoring 
van de reguliere zorg plaats vindt?

Vormt de 
watertemperatuur in 
combinatie met de 
luchttemperatuur en 
weersomstandigheden 
een risico?

Geeft het ruimtelijk profiel of gezond-
heidsparagraaf/zorgplan onvoldoende 
antwoord op dat er beperkte verstoring 
van de reguliere zorg plaats vindt?

Weertypen: is er kans 
op extreem weer in de 
periode dat evenement 
plaatsvindt? Denk hierbij 
aan kou, hitte, onweer of 
storm.

Geeft het ruimtelijk profiel of gezond-
heidsparagraaf/zorgplan onvoldoende 
antwoord op dat er beperkte verstoring 
van de reguliere zorg plaats vindt?

Heeft u als gemeente op basis van de checklist geen maatwerkadvies nodig, maar 
twijfelt u toch nog over de grootte of impact van de risico’s op een evenement?  
Dan kunt u altijd advies vragen aan de GHOR. Neem dan contact op via het 
e-mailadres: evenementen@vrfryslan.nl.

mailto:evenementen%40vrfryslan.nl?subject=
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4.3.2 Wat is het maatwerkadvies?

Als er specifieke factoren op het gebied van geneeskundige en gezondheidskundige risico-
factoren op een evenement aan de orde zijn, kan de gemeente een beroep doen op de GHOR 
voor een maatwerkadvies. Het maatwerkadvies van de GHOR is een uitbreiding van  
het standaard advies.

Het maatwerkadvies omvat een analyse van de mogelijke gezondheidsrisico’s op het evene- 
ment, een capaciteitsanalyse en de gewenste maatregelen. Om tot het integraal gezondheids-
advies te komen, brengt de GHOR de juiste experts bijeen.

De maatregelen die de GHOR adviseert kunnen organisatorisch van aard zijn, maar ook tech- 
nisch en/of inhoudelijk, gericht op het gedrag/voorlichting, het gebruik van persoonlijke  
beschermingsmiddelen, veiligheid van personeel en/of ten aanzien van de hulpverleningscapa-
citeiten. Als bijvoorbeeld de binnenstad voor een evenement moet worden afgesloten, brengt  
de GHOR advies uit over aanrijdroutes voor de ambulance. Houdt de organisatie wel genoeg  
rekening met hygiëne bij tijdelijke douchegelegenheden? De GHOR geeft aan welke hygiëne-
maatregelen gewenst zijn. 

Weten hoe het GHOR-maatwerkadvies tot stand komt? Zie hoofdstuk 5.1: 
‘Totstandkoming maatwerkadvies GHOR‘. 
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4.4 GHOR: meer dan alleen zorgadvies
Afhankelijk van de omvang en het soort evenement kan de GHOR ook andere taken vervullen. 
Deze taken betreffen bijvoorbeeld:

• Als er sprake is van specifieke maatregelen met betrekking tot publieke gezondheid   
en veiligheid en deze invloed hebben op de reguliere zorg (continuïteit van zorg in de   
regio) kan de GHOR aansluiten bij de schouw om de gemeente te ondersteunen bij het   
controleren van de vergunningsvoorwaarden. 

• De GHOR kan op basis van de risicoanalyse aansluiten bij een veiligheidsteam van de 
gemeente. 

• Na afloop van een evenement sluit de GHOR aan bij een multidisciplinaire evaluatie. 
• Naast de specifieke taken bij evenementen denkt de GHOR ook graag mee met het   

evenementenbeleid en Omgevingsplan (Omgevingswet) wat door een gemeente   
wordt opgesteld en/of aangepast.

Weten wat de GHOR doet voor en tijdens een evenement? Zie hoofdstuk 5.3 
‘Uitvoering’ 

De organisator moet de vergunningsvoorwaarden naleven, en de gemeente is er 
verantwoordelijk voor dat hier toezicht en handhaving op plaats vindt. Verder moet de 
gemeente ervoor zorgen dat de zorgverleners en betrokken veiligheidsdiensten op het 
evenement klaarstaan en zijn voorbereid. Zo zijn er meer uitvoerende taken waar de gemeente 
verantwoordelijkheid voor draagt. De verschillende taken waarin de GHOR een rol kan 
vervullen, zijn te vinden in de procesbeschrijving van de GHOR (zie hoofdstuk 5.3 ’Uitvoering’).

Na het evenement is het tijd voor een evaluatie. In gezamenlijkheid worden de goede en 
leerpunten voor het evenement besproken. De organisator en andere betrokkenen hebben 
belang bij een evaluatie. De gemeenten kan vragen om een evaluatieverslag. De organisatie 
en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de rapportage van het aantal zorgcontacten op het 
evenement. De GHOR kan een bijdragen leveren aan de evaluatie vanuit de reguliere zorg. 

Op welke wijze de zorgcontacten geregistreerd dienen te worden? Zie veldnorm 
evenementenzorg: www.evenementenz.org.  

4.5 APV en Omgevingswet 
Nu verbindt de burgemeester nog op basis van de APV eisen en voorwaarden aan een evene-
mentenvergunning. Met de komst van de Omgevingswet verandert dit. 

In de APV staan gemeentelijke bevoegdheden uitgewerkt, waaronder de regels rond evene- 
menten. Met de komst van de Omgevingswet gaat elke gemeenten werken vanuiteen 
Omgevingsvisie die binnen de gemeente vertaald wordt naar een eigen integraal Omgevings-
plan. Hierin staan de mogelijkheden voor bepaalde gebieden vastgelegd (uiteindelijk tot op 
locatieniveau). De gemeente kan dus ook voor evenementen regels vastleggen, bijvoorbeeld 
voor geluidsoverlast van muziek. Waar in de praktijk de grenzen komen te liggen, is afhankelijk 
van het bestuurlijk kader van de gemeente.  
 
Niet alle aspecten rond evenementen zijn te regelen via het Omgevingsplan. Verstoring van 
de openbare orde en veiligheid door dronken, huiswaarts kerende bezoekers kan bijvoorbeeld 
niet in het Omgevingsplan worden geregeld. 

Een evenementenvergunning zal, op basis van de APV, noodzakelijk blijven. Soms moet die 
worden gecombineerd met een Omgevingsvergunning, wanneer er van het Omgevingsplan 
moet worden afgeweken. 

http://www.evenementenz.org
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De GHOR adviseert namens de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en heeft een loket-
functie voor de gemeente naar de zorgpartners. Binnen de GHOR werken experts op het 
gebied van publieke gezondheid en veiligheid bij evenementen. De GHOR heeft een groot 
netwerk van deskundigen bij de ketenpartners. Dit hoofdstuk gaat over de werkwijze van de 
GHOR: hoe handelt de GHOR in elke stap binnen het multidisciplinaire proces en hoe komt 
(daarbinnen) een integraal gezondheidsadvies tot stand.

De DPG is verantwoordelijk voor het aansturen van de GGD en de GHOR vanuit de 
wettelijke basis Wet Publieke Gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s. In het kort 
kan worden gezegd dat de DPG verantwoordelijk is om de volksgezondheid en de 
continuïteit van zorg in de regio Fryslân te waarborgen. 

De wereld van evenementen verandert, hierdoor kunnen nieuwe risico’s aan de orde zijn.  
Het aantal evenementen neemt toe, de evenementen worden complexer en er komen nieuwe 
soorten evenementen bij. Er is sprake van verwachtingen, omstandigheden, deelnemers en  
omgevingen. Neem bijvoorbeeld de hardloopwedstrijden. In de jaren is er een trend zichtbaar, 
waarbij de gemiddelde snelheid van deelnemers is gedaald en de gemiddelde leeftijd is 
gestegen. Dit betekent dat nagedacht dient te worden over de gezondheidsrisico’s ten aanzien  
van de oudere hardlopers. Voorbeelden van ‘nieuwe’ evenementen zijn mud runs, waarbij 
deelnemers kilometers door water, zand en modder moeten, en obstacle runs, waarbij deel- 
nemers hindernissen moeten trotseren. Het middelengebruik onder bezoekers van evenemen-
ten is de afgelopen periode veranderd en er zijn nieuw trends ontstaan, zoals het inademen 
van lachgas. 

Nieuwe (gezondheids)risico’s zijn niet altijd (meteen) voor iedereen zichtbaar. De GHOR houdt 
ze nauwlettend in de gaten en past de advisering daar waar nodig aan. 

Risico’s zijn onderdeel van de maatschappij. Ook op evenementen kunnen ze helaas 
nooit helemaal worden weggenomen. Enige mate van onzekerheid blijft – 100% 
veiligheid is niet te garanderen. Dit neemt niet weg dat de GHOR zich met haar 
abij evenementen door het uitvoeren van een gedegen risicobeoordeling, zodat de 
Burgemeester een goede afweging kan maken. 

Als een evenement complexer is en het standaard advies niet toereikend is, dan komt het 
maatwerkadvies van de GHOR in beeld. Globaal kan gezegd worden dat het standaard advies 
van toepassing is bij reguliere of aandachtsevenementen zonder specifieke geneeskundige 
en gezondheidskundige risicofactoren. Het maatwerkadvies is van toepassing bij aandachts-
evenementen met specifieke geneeskundige en gezondheidskundige risicofactoren en 
risicovolle evenementen.

5. GHOR
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5.1 Totstandkoming maatwerkadvies 
De gemeente heeft een eerste beoordeling gedaan van het evenement op basis van infor-
matie in de aanvraag van de organisator en vraagt op basis daarvan een maatwerkadvies aan. 

Op het moment dat de GHOR een verzoek van de gemeente krijgt voor een maatwerkadvies, 
start de GHOR haar proces van risicoanalyse op. Daarbij is het aan de adviseur veiligheid en 
gezondheid GHOR om te bekijken of de activiteiten, of de doelgroep, of de invloed van het 
evenement op de omgeving (of andersom) zouden kunnen leiden tot gezondheidsklachten,  
of onveilige situaties op het evenement of in de omgeving van het evenement. 

De GHOR stelt de volgende vragen om te komen tot het maatwerkadvies aan de gemeente: 

1. Welke gezondheidsrisico’s brengt het evenement met zich mee en welke maatregelen   
 dienen te worden genomen om deze risico’s te voorkomen of te beperken tot een   
 geaccepteerd niveau?

2. Is de reguliere hulpverleningscapaciteit berekend op de te verwachten extra vraag   
 vanuit het evenement, of dienen er maatregelen genomen te worden op het evene-
ment  of de reguliere zorg?

3. Is de continuïteit van de reguliere zorg in de regio voldoende gewaarborgd?

Gelet op het specifieke karakter van de Waddeneilanden en de reguliere zorg (continuïteit van 
zorg in de regio) op de Waddeneilanden brengt de organisatie van evenementen verhoogde 
(zorg)risico’s met zich mee. Het risicoprofiel van een evenement op een Waddeneiland kan 
hierdoor ook anders zijn dan aan de vaste wal.  

5.1.1 Risico-identificatie

De eerste stap in de risicoanalyse van de GHOR is het in beeld brengen van de risicofactoren, 
specifiek voor gezondheid. De GHOR maakt een eerste scan van de factoren die bij het 
evenement aan de orde zijn. 

De GHOR hanteert hierbij de factorenlijst Publieke Gezondheid en Veiligheid bij Evenementen. 
Zoals al beschreven is de wereld van evenementen in ontwikkelingen, dit heeft ook effecten 
op de factorenlijst. In de bijlage is de huidige factorenlijst gepubliceerd. De meest actuele 
factorenlijst staat gepubliceerd op de website van Veiligheidsregio Fryslân.

Factorenlijst Publieke Gezondheid en Veiligheid bij Evenementen is te vinden op de 
website Veiligheidsregio Fryslân > Samenwerken > Advies & regelgeving  
> Een veilig evenement.

De factorenlijst is tot stand gekomen op basis van (onder andere) inzichten van 
de World Health Organization (WHO, 2015), factorenlijsten van andere landen en 
expertsessies met vertegenwoordigers uit GHOR en GGD. 

De factoren zijn gecategoriseerd in drie profielen:  

1. Publieksprofiel - wie komen er op het evenement af?
2. Activiteitenprofiel - wat wordt er op het evenement georganiseerd?
3. Ruimtelijk profiel van de omgeving - wat is er in de omgeving dat invloed kan hebben   

op het evenement of andersom?

De eerste stap leidt tot een globale inschatting welke aandachtsgebieden het evenement 
heeft en waarom. 

https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/samenwerken/hoe-organiseer-je-een-veilig-evenement/
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5.1.2 Risicoclassificatie

Met het evenement en specifiek de mogelijke risicofactoren in beeld is de vervolgstap om 
te beoordelen welke risico’s het grootst zijn en/of relevant zijn, zodat de advisering aan de 
gemeente zich kan richten op deze relevante risico’s. Hiertoe wordt de risicoclassificatie door 
de GHOR uitgevoerd. Dit wordt gedaan in teams met relevante expertise. Daarbij wordt 
gekeken naar gezamenlijke risico’s als ook de specifieke risico’s per vakgebied. 

In algemene zin geeft de risicobeoordeling antwoord op de volgende vier vragen: 

1. Gevaar. Welke gezondheidsproblemen kunnen er zijn of optreden?
2. Dosis-respons-schatting. Welke gezondheidsproblemen zijn er bij verschillende mate   
 van blootstelling te verwachten. 
3. Blootstellingsinschatting. Hoe hoog is de blootstelling gedurende een specifieke   
 periode en hoeveel mensen zijn er blootgesteld?
4. Risicokarakterisering en risicoafweging. Wat is het extra risico op gezondheids- 
 problemen in de blootgestelde populatie?

De GHOR kijkt naar de specifieke risico’s op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid 
tijdens evenementen. Dit kan de combinatie zijn van meerdere, kleinschalige evenementen, 
die afzonderlijk met een basisadvies afgedaan kunnen worden, maar in combinatie toch vragen 
om een maatwerkadvies, bijvoorbeeld door de impact op de continuïteit van zorg in de regio. 

Voor veel risicofactoren is de GGD de expert. De expertise van de afdelingen 
MMK, Infectieziektebestrijding en Technische Hygiënezorg worden ingezet bij de 
risicoanalyse. 

De factorenlijst sluit een specifiek advies door deskundigen niet uit. De uitkomsten 
geven namelijk nog geen antwoord op de vragen over onder meer de ernst en 
waarschijnlijkheid van de risico’s. 

5.2 Maatregelen 
Wanneer de GHOR, samen met andere betrokken disciplines, de risico’s in beeld heeft, dienen 
ze vertaald te worden naar gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. 

In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid bij de organisatie om het evenement dusdanig 
te organiseren dat de hulpverleningsdiensten niet hoeven op te treden en er geen impact is 
op reguliere hulpverleningsdiensten. De organisatie neemt zelf de nodige maatregelen op 
het evenement. Het kan echter zijn dat de hulpverleningsdiensten aanvullende maatregelen 
of condities adviseren aan de organisator (via de gemeente) om de belangrijkste risico’s 
voldoende te kunnen beheersen. Deze maatregelen vormen samen de geïdentificeerde risico’s 
het advies aan de gemeente. 

De GHOR hanteert in haar advies de zorgniveaus volgens de Veldnorm 
evenementenzorg. Op basis van het risicoprofiel van het betreffende evenement 
adviseert de GHOR over het minimaal gewenst zorgniveau op het evenement. Meer 
informatie over de Veldnorm en het zorgniveau is terug te vinden op  
www.evenementenz.org. 

http://www.evenementenz.org
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Samengevat: de te adviseren maatregelen bij evenementen kunnen voortkomen uit de 
volgende opties:

• De gemeente bepaalt op basis van de uitkomsten van de processtap ‘bepaling    
behandelaanpak’, dat er geen (verzwarende) gezondheidsfactoren van toepassing zijn.  
Het evenement kan dan met het standaard advies afgehandeld worden. 

• De gemeente bepaalt dat er (verzwarende) gezondheidsfactoren4 zijn en vraagt een   
maatwerkadvies. De GHOR adviseert namens de DPG op basis van het risicoprofiel   
van het evenement. De adviezen kunnen verschillend van aard zijn, bijvoorbeeld:   
organisatorisch, inhoudelijk of technisch, gericht op gedrag/voorlichting, het gebruik   
van persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheid van personeel van personeel en/of   
ten aanzien van capaciteiten. Het maatwerkadvies is aanvullend op het standaard advies. 
• Als de gemeente een maatwerkadvies doet bij de GHOR dient de aanvraag volledig 

te zijn. De volledige aanvraag wordt op de werkdag na ontvangst ingeboekt.  
De GHOR draagt er zorg voor dat er binnen 10 werkdagen een maatwerkadvies  
wordt afgegeven.

Het maatwerkadvies van de GHOR omvat:

• Een risicobeoordeling (op basis van de factorenlijst Publieke Gezondheid en Veiligheid   
bij Evenementen)

• Een advies op het ‘zorgplan’ of ‘gezondheidsparagraaf’ in de planvorming van de   
organisatie. 

• Preventieve gezondheidsmaatregelen. 
• Advies voor de continuïteit van de reguliere zorg. 
• De (eventuele) inzet van operationele organisatie en/of GHOR-functionarissen bij   

schouw en/of veiligheidsteam.

5.3 Uitvoering 
De GHOR kan in meer of minder mate zijn betrokken bij de uitvoering van een evenement. 

Bij de volgende thema’s zijn de adviseurs veiligheid en gezondheid GHOR van dienst richting 
zorgpartners:

• Notitie analyse evenementenkalender: op basis van de evenementenkalender   
wordt er een analyse gemaakt welke evenementen of samenloop van evenementen  
effect kunnen hebben op de reguliere zorg. Deze notitie heeft als doel om de zorg- 
partners vroegtijdig te informeren over evenementen die een effect hebben op   
de reguliere zorg en van welke evenementen een meldingsformulier opgesteld wordt.   
Bij wijzigingen in de evenementenkalender die invloed hebben op de analyse worden   
de zorgpartners geïnformeerd. 

• Meldingsformulieren: de zorgpartners worden door middel van een meldingsformulier   
geïnformeerd over een evenement of een samenloop van evenementen die grote   
gezondheid- of geneeskundige effecten hebben of de reguliere zorg verstoren. 

De meldingsformulieren worden gepubliceerd in de app crisisbeheersing > 
crisisbeheersing Fryslân > evenementen. De GHOR-crisisfunctionarissen kunnen deze 
informatie gebruiken ter voorbereiding op hun dienst. 

4  De (verzwarende) factorenlijst Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen zie bijlage 
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Bij de volgende thema’s kunnen adviseurs veiligheid en gezondheid GHOR van dienst zijn 
richting gemeente. 

• Vooroverleggen: op verzoek van de gemeente kan de GHOR aansluiten bij een voor- 
overleg. Het doel van het vooroverleg is om inzicht te krijgen in de feiten en   
gegevens rondom onderwerpen voor een volledige aanvraag voor het evenement.  
De GHOR richt zich dan in het bijzonder op de effecten van het evenement op de 
reguliere zorg, gezondheidsrisico’s en de (verzwarende) factoren Publieke Gezondheid en  
Veiligheid bij Evenementen. 

• Schouw: als er sprake is van specifieke maatregelen met betrekking tot publieke 
gezondheid en veiligheid en deze invloed hebben op de reguliere zorg (continuïteit 
van zorg in de regio) kan de GHOR aansluiten bij de schouw om de gemeente te 
ondersteunen bij het controleren van de vergunningsvoorwaarden waarvoor de 
gemeente verantwoordelijk is. 

• Veiligheidsteam: de GHOR kan op basis van de risicoanalyse aansluiten bij een 
veiligheidsteam van de gemeente. De adviseur veiligheid en gezondheid GHOR sluit in 
het overleg aan, tenzij een afweging gemaakt wordt dat er operationele ondersteuning 
nodig is dan kan de adviseur ondersteund worden door een GHOR-crisisfunctionaris. 

• Multidisciplinaire evaluatie: als de gemeente een multidisciplinaire evaluatie uitvoert   
na afloop van een evenement sluit de GHOR op verzoek van de gemeente aan. 

Wanneer zijn de GHOR-functionarissen van dienst:  
Als er een onverwachte onveilige situatie, ongeval, ramp of crises ontstaan dan kan er via de 
GRIP-procedure worden opgeschaald. De GHOR-crisisfunctionaris coördineert en regisseert 
dan een drietal processen: acute zorg, publieke gezondheidszorg en continuïteit van zorg in de 
regio. 

Meer informatie over de multidisciplinaire samenwerking in een GRIP-situatie is te 
vinden op de website Veiligheidsregio Fryslân > Wat doen wij > Crises > Aanpak 
tijdens een crisis > GRIP-boekje.

5.4 Evaluatie
De gemeente is verantwoordelijk voor het instellen van een evaluatie. Doel van een evaluatie 
is om te analyseren wat er goed is gegaan, maar ook wat kunnen we leren van incidenten en 
het delen van ervaringen. Op deze wijze kan de basis van het gezond en veilig organiseren van 
evenementen verder versterkt worden. 

Voor de GHOR is het van belang dat er een gedegen registratie van zorgcontacten en een 
evenementenrapportage door de organisator bij de gemeente wordt aangeleverd. De GHOR 
kan deze evaluatie aanvullen met zorgcontacten en ervaringen vanuit de reguliere zorg

Op welke wijze de zorgcontacten geregistreerd dienen te worden? Zie veldnorm 
evenementenzorg: www.evenementenz.org.  

De GHOR onderzoekt bij een evaluatie of het verleende (maatwerk)advies passend was voor 
het evenement. De uitkomsten van de evaluatie kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van 
het advies voor de volgende editie van het evenement of voor andere evenementen met 
eenzelfde risicoprofiel. 

https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/wat-doen-wij/wat-gebeurt-er-tijdens-een-crisis/
http://www.evenementenz.org
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De gemeente is regisseur in het evenementenproces, van aanvraag tot vergunningverlening. 
Het evenementenproces is een multidisciplinaire samenwerking tussen gemeente, hulp-
diensten en overige diensten die een bijdrage leveren zoals bijvoorbeeld provincie, 
Rijkswaterstaat etc. Veiligheidsregio Fryslân draagt op een aantal onderdelen bij aan dit multi-
disciplinaire proces. Doel hiervan is om een bijdrage te leveren aan een verbinding tussen 
(risicovolle) evenementen en de crisisorganisatie van de veiligheidsregio.

6.1 Regionaal evenementenbeleid
Veiligheidsregio Fryslân kent sinds maart 2012 een vastgestelde regionale aanpak evenemen-
ten in Fryslân. Dit evenementenbeleid beschrijft de afspraken die regionaal zijn gemaakt over 
de wijze waarop gemeenten en hulpdiensten omgaan met risicovolle evenementen. Eén van  
de afspraken betreft de classificatie van evenementen. Gemeenten zijn volgens afspraak 
verplicht om hun evenementen te classificeren. Hierbij moeten ze aan de hand van de behan-
delingsclassificatie beoordelen of het evenement regulier (A), aandacht (B) of risicovol (C) is.  
De belasting zit vooral in de risico’s ten aanzien van openbare orde en veiligheid, mobiliteit en 
de verwachte druk vanuit het evenementen op de hulpverleningsdiensten. Het classificeren van 
het evenement gebeurt aan de hand van de risicoscan.

 

6.2 Evenementenkalender
De gemeenten dragen met elkaar de zorg voor een actuele evenementenkalender. 
Veiligheidsregio Fryslân stelt hiervoor een tool beschikbaar. Vele gemeenten kennen het beleid 
dat organisatoren voor 1 december (en soms al eerder) kenbaar moeten maken of zij in het 
aankomend jaar het evenement willen organiseren. De regionale evenementenkalender heeft 
als belangrijkste doel om ongewenste samenloop van evenementen in een vroegtijdig stadium 
te signaleren en daarop te acteren. 

De evenementenkalender is gepubliceerd op de samenwerkingsomgeving van 
Veiligheidsregio Fryslân. De Friese gemeenten hebben toegang tot deze kalender. 

6. Veiligheidsregio Fryslân

6.3 Multidisciplinair advies
Op basis van het risicoprofiel van een evenement kan het noodzakelijk zijn om een integraal 
multidisciplinair advies uit te brengen vanuit de politie, brandweer, GHOR en de afdeling crisis-
beheersing van Veiligheidsregio Fryslân. Het doel is om een multidisciplinair advies te geven 
over maatregelen die genomen moeten worden om de geïnventariseerde risico’s tot een aan-
vaardbaar risico terug te brengen. Het multidisciplinair advies is overkoepelend. De mono- 
disciplinaire adviezen worden op basis van reguliere processen ook uitgebracht. Als er een 
multidisciplinair advies is afgegeven aan de gemeente draagt de afdeling crisis-beheersing er 
zorg voor dat er een multidisciplinair meldingsformulier wordt opgesteld en gepubliceerd in  
de app crisisbeheersing.

De meldingsformulieren worden gepubliceerd in de app crisisbeheersing > 
crisisbeheersing Fryslân > evenementen. De crisisfunctionarissen kunnen deze 
informatie gebruiken ter voorbereiding op hun dienst.  
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Standaard advies voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen 

Het standaard advies is van toepassing op evenementen zonder specifieke geneeskundige 
of gezondheidskundige risicofactoren. Als er bij een evenement sprake is van specifieke 
gezondheidskundige en/of geneeskundige factoren, moeten er aan het standaard advies 
aanvullende maatregelen worden gekoppeld. Het standaard advies kan worden overgenomen 
in een vergunning of als bijlage aan een vergunning worden toegevoegd. 

Bereikbaarheid en doorrijdbaarheid
Het is van groot belang dat de hulpdiensten en zorgverleners (huisartsen, wijkverzorging, 
verloskundigen, forensische artsen etc.) het evenemententerrein en de omliggende bebouwing 
kunnen bereiken. Dit betekent dat de reguliere calamiteitenroutes vrij blijven of vrijgehouden 
worden door verkeersregelaars en/of bemenste mobiele afsluitingen. Ambulances moeten 
binnen de landelijke norm een incident kunnen bereiken en zonder vertraging kunnen verlaten. 

• De calamiteitenroutes worden altijd vrijgehouden voor de hulpdiensten.
• Het evenemententerrein en het binnenliggend gebied is altijd toegankelijk is voor de   

hulpdiensten. 
• De percelen in de onmiddellijke omgeving blijven bereikbaar voor de hulpdiensten. 
• De organisatie draagt er zorg voor dat het evenemententerrein toegankelijk is voor het   

aan- en afrijden van de hulpdiensten. 
• Middelen die gebruikt worden om gebieden af te zetten moeten snel weggehaald   

kunnen worden zodat de hulpdiensten geen vertraging oplopen. 
• Er is een minimale doorgang van 4,5 meter beschikbaar voor hulpdiensten. 
• De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter. 
• Houd voldoende ruimte in de bochten voor hulpdiensten, let daarbij ook op luifels of   

andere obstakels in de weg. 
• Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen   

zich niet vastrijden. 
• Geen tegengesteld verkeer in een eenrichtingsstraat. 
• Op vooraf bepaalde plaatsen doorgangen in de hekken aanwijzen die dienen als   

doorgangen voor hulpdiensten met tekst ‘vrijhouden voor hulpdiensten’. 

Evenementenzorgverleners
Evenementenzorg heeft tot doel deelnemers, bezoekers en medewerkers van het evenement 
te voorzien van adequate eerste hulp en medische zorg die is afgestemd op de specifieke 
omstandigheden en risico’s van het evenement en zoals vereist in de evenementenvergunning. 
Op het evenement dienen zorgverleners ingezet te worden die voldoen aan de Veldnorm 
Evenementenzorg (VNEZ). Wanneer aandoeningen en letsels ter plaatse behandeld kunnen 
worden, wordt hiermee de reguliere zorgcapaciteit ontlast. 

• De eerstehulpverleners beschikken over een geldig diploma of certificaat op basis   
van zorgniveau Basis Eerste Hulp en de in bijlage 8.1 van de veldnorm     
evenementenzorg beschreven competenties, desgewenst met aanvullende specificaties. 

• De eerstehulpverleners moeten herkenbaar zijn. De kleding moet duidelijkheid    
verschaffen over de functie (functieaanduiding EHBO, eerstehulpverlener). 

• De evenementenzorgverleners dragen zorg voor de registratie van ieder zorgcontact  
op een zorgcontactenformulier of turflijst. De evenementenzorgorganisaties   
verstrekken na afloop van het evenement een geanonimiseerde rapportage aan de   
evenementenzorgorganisator en vergunningverlener (gemeente). De GHOR ontvangt   
deze rapportage van de gemeente.  

Bijlagen



Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen • Veiligheidsregio Fryslân

 

26

• Onderlinge communicatie vindt bij voorkeur plaats via een radioverbindingsnetwerk   
(portofoons). 

• De eerstehulpverleners worden in koppels van ten minste twee personen ingezet. 
• De eerstehulpverleners mogen niet belast worden met neventaken, zoals kinderopvang, 

brandwacht of beveiliging. 
• De eerstehulpverleners dienen op de hoogte te zijn van de hygiënerichtlijnen.

Actuele informatie over de veldnorm evenementenzorg is terug te vinden op www.
evenementenz.org.  

Gezondheidskundige maatregelen
Er worden bij elk evenement verschillende voorzieningen gerealiseerd voor bezoekers en/
of deelnemers die invloed hebben op de gezondheid als er niet op de juiste wijze mee 
wordt omgegaan. Denk daarbij aan afvalverwerking en sanitaire voorzieningen. Zo moeten 
er voldoende (tijdelijke) toiletvoorzieningen zijn met voldoende handenwasgelegenheden 
(stromend water, vloeibaar zeep, papieren handdoeken en afvalbakken) die regelmatig worden 
schoongemaakt. 

De organisator moet er zorg voor dragen dat de hygiënerichtlijnen voor evenementen wordt 
nageleefd die is beschreven op www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen. 

Als er door (commerciële partijen) voedsel bereidt en verkocht wordt, is de organisator 
vanuit het Warenbesluit wettelijk verplicht maatregelen te nemen die de kans verkleinen 
dat medewerkers en bezoekers ziek worden van besmet of bedorven eten en drinken. Een 
overzicht van alle goedgekeurde hygienecodes te vinden op www.nvwa.nl. 

http://www.evenementenz.org
http://www.evenementenz.org
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen
https://www.nvwa.nl/
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(Verzwarende) factorenlijst Publieke Gezondheid en Veiligheid bij Evenementen

De bezoekers (publieksprofiel)

Aandachtspunt Toelichting Advies richting

Dichtheid 
aanwezigen

• Een verwachte drukte,     
waarbij er meer dan 2,4 
personen per m2 op het 
evenemententerrein zijn.

• Welke crowdmanagement-
maatregelen worden er genomen?

• Is de evenementenzorg ingericht 
op verhoogde zorgvraag?

Aantal 
aanwezigen

•  Een dusdanig verwacht 
aantal aanwezigen, dat  
aanvullende genees-
kundige zorg en 
coördinatie op het 
evenement wenselijk is.

• Welk niveau evenementen-
zorgverleners dienen ingezet te 
worden?

Risico-
doelgroepen

• De aanwezigheid van 
specifieke kwetsbare 
personen en/of groepen.

• Moeten er extra (zorg)maat-
regelen genomen worden omdat 
er baby’s, ouderen, of toeristen 
vanuit binnen- en/of buitenland 
en/of verminderd zelfredzamen op 
het evenement zijn?

Alcohol- en/of 
middelen- 
gebruik

• De verwachting van 
bovengemiddeld gebruik 
van alcohol en/of 
middelen. 

• Middelengebruik in 
relatie tot een doelgroep 
(jongeren, toeristen 
vanuit binnen- en/of 
buitenland e.d.).

• Verhoogd risico op alcohol-
intoxicaties. Dit vraagt mogelijk 
een andere kwaliteit zorg bij 
kleinere aantallen.

• Mogelijk ook een aanvullend 
advies gewenst in de preventieve 
sfeer.

• Als aandachtspunt zal hier zeker 
ook een verslavingsorganisatie 
als advies opgevoerd moeten 
worden. Uitbreiding van inzet met 
hulpverleners die ook in staat zijn 
om specifieke klinische beelden 
te herkennen (zorgniveau). 
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Type evenement (activiteitenprofiel)

Aandachtspunt Toelichting Adviesrichting

Duur en tijden • Een meerdaags 
evenement

• De tijdsduur van de 
activiteit 

• Ontstaan er gezondheids-risico’s 
doordat het publiek meerdere 
dagen aanwezig is. Denk hierbij 
aan vermoeidheid, verminderde 
weerstand etc. 

• Meer gebruik van de eerste-
hulpvoorzieningen, bijvoorbeeld 
voor klachten en verwondingen 
die mensen anders thuis zouden 
verzorgen. 

Verblijf • Meerdaags evenement 
met tijdelijke huisvesting 
of kampeervoorziening.

• Welke evenementenzorg dient 
aanwezig te zijn?

• Welke maatregelen moeten er 
worden genomen in het kader 
van technische hygiënezorg. De 
aanvraag wordt doorgeleid naar 
de GGD/THZ die op grond van 
haar verantwoordelijkheid besluit 
neemt over een aanvullend THZ-
advies.

• Moeten er nog aanvullende 
maatregelen komen in het kader 
van doelgroep. De aanvraag 
wordt doorgeleid naar GGD/
IZB die op grond van haar 
verantwoordelijkheid besluit 
neemt over aanvullend advies.  

Lichamelijke 
inspanning

• Een (sport)evenement 
met zware fysieke 
inspanning (in relatie tot 
de doelgroep).

• Ervaring leert dat hier 
bijvoorbeeld vaker reanimaties 
voorkomen. Dit kan een 
reden zijn om (specialistische) 
spoedzorg te adviseren. 

• Moeten er nog aanvullende 
(zorg)maatregelen komen boven 
op de regels van de sportbond 
in verband met de doelgroep en 
verwachtte zorgvraag. 

Toepassing 
attributen

• Het gebruik van speciale 
effecten, zoals vuurwerk, 
kleurenpoeder, open 
vuur. 

• Het gebruik van 
gemotoriseerde 
voertuigen. 

• De aanwezigheid van 
erotische activiteiten. 

• Welke maatregelen moeten er 
worden genomen in het kader 
van technische hygiënezorg. De 
aanvraag wordt doorgeleid naar 
de GGD/THZ die op grond van 
haar verantwoordelijkheid besluit 
neemt over een aanvullend THZ-
advies.
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(Huis-)dieren • De aanwezigheid en 
activiteiten met (huis-)
dieren.

• Welke maatregelen moeten er 
worden genomen in het kader 
van technische hygiënezorg. De 
aanvraag wordt doorgeleid naar 
de GGD/THZ die op grond van 
haar verantwoordelijkheid besluit 
neemt over een aanvullend THZ-
advies.

Hygiëne en  
sanitaire 
voorzieningen

• De aanwezigheid van 
tijdelijke douches, 
waterverneveling of 
drinkwatervoorziening.

• Zwem-, speelbaden of 
sau-na’s (spa’s). 

• Tatoeëring of piercing

• Als algemene regels 
horeca niet toereiken 
lijken te zijn.

• Welke maatregelen moeten er 
worden genomen in het kader 
van technische hygiënezorg. De 
aanvraag wordt doorgeleid naar 
de GGD/THZ die op grond van 
haar verantwoordelijkheid besluit 
neemt over een aanvullend THZ-
advies.

Terrein en omgeving (Ruimtelijk profiel)

Aandachtspunt Toelichting Adviesrichting

Bereikbaarheid 
en spreiding

• De belemmering van 
route en doorgang 
hulpverleners en zorg-
verleners naar, op en 
rond het evenement.

• Afstemming met zorgpartners 
om zorg aan omwonenden te 
borgen, bijvoorbeeld met RAV 
Fryslân om de vervoerscapaciteit 
veilig te stellen. Organisator 
en gemeente dient de 
calamiteitenroute te borgen. 

• Dient er aanvullende 
(specialistische) spoedzorg 
worden geadviseerd.

Ruimtelijke 
omgeving

• De mogelijkheid van 
vervuilde ondergrond of 
slechte bodemkwaliteit.

• Welke maatregelen moeten er 
worden genomen in het kader 
van GGD-processen. De aan-
vraag wordt doorgeleid naar 
de GGD die op grond van haar 
verantwoordelijkheid besluit 
neemt over een aanvullend 
GGD-advies.

• Dient er aanvullende (specialisti-
sche) spoedzorg worden  
geadviseerd.
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1. RBP Vliegbasis Leeuwarden versie 2.0 
2. Informatiekaarten RBP Vliegbasis Leeuwarden versie 2.0 

Vergaderdatum 

 

23-11-2022 
 

Agendapunt 

 

8 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

 

Bij de ontwikkeling van het nieuwe rampbestrijdingsplan Vliegbasis 
Leeuwarden zijn betrokken; Veiligheidsregio Fryslân (GHOR, 
Brandweer en crisisbeheersing), Politie Noord-Nederland, 
gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden, Vliegbasis Leeuwarden, 
Defensie, Koninklijke Marechaussee, Meldkamer Noord-Nederland 
en Wetterskip Fryslân. 
 

OR/GO Kies een item. 

 

Conceptbesluit 

 

Het Algemeen Bestuur te adviseren:  
1. Het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden versie 2.0 op 

15 december 2022 vast te stellen. 
2. Het vigerende rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden 

versie 2021 in te trekken   
 

Inleiding 

 

Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden 
Een rampbestrijdingsplan van een luchthaven/militaire basis wordt 
conform het Besluit Veiligheidsregio’s één keer in de vier jaar 
herzien. Het huidige rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden 
dateert van 1 augustus 2021.  
Het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden is opnieuw 
herzien omdat per 30 juni 2022 het Air Combat Command (ACC) 
van de Koninklijke Luchtmacht is opgericht. Onderdeel van de 
oprichting is het omvormen van functies tot één staf in een 
zogenaamde A-structuur. Deze vorm van besturing heeft impact op 
het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden en deze is hierop 
aangepast. Er is geen sprake van nieuwe risico's. 
 
Wijzigingen 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het 
rampbestrijdingsplan versie 2021 is dat de huidige functies van de 
Vliegbasis Leeuwarden zijn gewijzigd in de nieuwe 
functiebenamingen van de Air Combat Command structuur.  
 



 
 

Ter inzagelegging  
Het herziene rampbestrijdingsplan vliegbasis Leeuwarden ligt van 
17 oktober tot 25 november 2022 ter inzage bij de Veiligheidsregio 
Fryslân en bij de gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke. 
 

Beoogd effect 

 

Zorgdragen voor kwalitatieve crisisbeheersing bij een 
luchtvaartongeval op en in de directe omgeving van de Vliegbasis 
Leeuwarden. Waarbij een van de pijlers de samenwerking is tussen 
civiele en militaire hulpdiensten en de multidisciplinaire 
crisisorganisatie. 
 

Argumenten 

 

1.1 Met het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden voldoet de 
Veiligheidsregio Fryslân aan de verplichting zoals deze is gesteld in 
artikel 6.2.1. lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s. 
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio moet een 
rampbestrijdingsplan vaststellen voor een luchthaven/militaire 
basis.  
 
2.1 Het RBP Vliegbasis Leeuwarden - versie 2022 vervangt het 
huidige RBP Vliegbasis Leeuwarden versie 2021.  
Het nu vigerende rampbestrijdingsplan wordt per 16 december 
2022 ingetrokken.  
 

Kanttekeningen/risico’s 

 

1.1 De periode van zienswijze loopt van 17 oktober tot 25 
november 2022.  

Vooralsnog zijn er geen zienswijzen bekend gemaakt.  
 

Financiële consequenties 

 

Geen  

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Implementatie en vakbekwaamheid 

• Het RBP Vliegbasis Leeuwarden en de bijbehorende 
informatiekaarten zijn geïmplementeerd in de processen van de 
meldkamer. 

• De crisisfunctionarissen van de regionale crisisorganisatie 
worden bijgeschoold op de inhoud van het rampbestrijdingsplan 
en de toepassing van dit plan. 
 

Administratieve wijzigingen 

• De administratieve wijzigingen van de informatiekaarten 
worden behandeld in de werkgroep multidisciplinaire 
planvorming (onder regie van de afdeling Crisisbeheersing). 
Administratieve wijzigingen worden zonder tussenkomst van 
het Algemeen Bestuur doorgevoerd.  

 
Actualisatie van het RBP Vliegbasis Leeuwarden 

• De wettelijke termijn van de herziening van het plan wordt 
aangehouden en vaststelling is voorbehouden aan het 
Algemeen Bestuur. Wettelijke planvorming is een jaarlijks 
terugkerend agendapunt.   

 

Communicatie 

 

De Veiligheidsregio zorgt na vaststelling in het AB op 15 december 
2022 voor de verspreiding van het rampbestrijdingsplan conform de 
lijst zoals deze in het plan staat vermeld en de communicatie 
richting de Vliegbasis Leeuwarden.   
 

Besluit Kies een item. 
 



 
 

 

Paraaf secretaris 

 
 

 

Kopie naar auteur  
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Algemene info Vliegbasis Leeuwarden en toegang

Vliegbasis Leeuwarden
  Keegsdijkje 7
  8919 AK Leeuwarden

Tijdens openstelling: Operatie Centrum (OC)Tel:058 2346004 
Buiten opstelling: Officier van Dienst Tel: 06 51217131
Contact(persoon) communicatie: HSCOM Tel:06-12155594

Leiding en Coördinatie
• De operationele leiding wordt ingevuld op basis van de GRIP-structuur zoals deze 

is beschreven in het Regionaal Crisisplan.
• Liaisons van de Vliegbasis stemmen opdrachten af met het CMT van de 

Vliegbasis en zijn aanspreekpunt in het CoPI, ROT en GBT/RBT.
• De operationele leiding over een gezamenlijke inzet met de luchthaven-

brandweer ligt bij de hoogst leidinggevende van de civiele brandweer. Tot diens 
aanwezigheid berust de leiding bij de On scene Commander of bevelvoerder van 
de luchthavenbrandweer. De eenheden van de brandweer Vliegbasis 
Leeuwarden blijven onder directe aansturing van de OSC. 

Bedrijfsinformatie & bedrijfsnoodplan
De vliegbasis Leeuwarden is een militaire luchthaven waar gevechtsvliegtuigen van het type F-35 zijn
gestationeerd ter verdediging van het luchtruim van de NAVO. Daarnaast is de
ambulancehelikopter 24/7 gestationeerd op de vliegbasis inclusief personeel. 

  Multidisciplinaire informatiekaart RBP Vliegbasis Leeuwarden Luchtvaartongevallen  pagina 1 van 5

Informatiemanagement
• Bij een ongeval met een militair luchtvaartuig zal het regionaal totaalbeeld en de 

beschikbare informatie worden afgestemd met Defensie. 

Toegang tot het vliegbasisterrein
Tijdens een incident geldt er een aangepaste toegangsregeling voor Vliegbasis Leeuwarden.
• OSC/Bevelvoerder bepaalt de UGS en de aanrijdroute rood of blauw. Dit wordt kenbaar gemaakt aan 

de MkNN. 
• De hulpverleningsvoertuigen die tijdens nadering blauwe zwaai- of knipperlichten en/of geluidssignalen 

voeren, worden onvoorwaardelijk en onbelemmerd toegang gegeven. Overige diensten worden 
begeleid door DBBO.  
    

Melding en alarmering
• Meldkamer Koninklijke Luchtmacht (onder leiding van On Scene Commander/

Bevelvoerder van Dienst) besluit welk relevante scenario uit het 
rampbestrijdingsplan wordt gealarmeerd aan de MkNN. 

• Er wordt gealarmeerd volgens het Regionaal Crisisplan. 
• De meldkamer zorgt voor de doormelding naar de landelijke meldkamer van de 

KMar (OPSCENT).
• De OvD-P (KMar) is altijd, tijdens vliegbewegingen van de basis, met 2 eenheden 

ter plaatse. Taken Kmar kunnen opgestart worden door OvD-P totdat OvD-P 
(Kmar) is gearriveerd.

• Voor luchtvaartongevallen met een militair toestel buiten zone 1 maar binnen het 
CTR gebied (zone 2) van Vliegbasis Leeuwarden (VBL)geldt een gelijke 
alarmering van de civiele hulpdiensten met aanvulling van 1 Crashtender en OSC 
van de Vliegbasis.  

• Buiten het CTR gebied in regio Fryslân geldt een gelijke alarmering van de civiele 
hulpdiensten maar er is geen standaard opkomst van de vliegbasis Brandweer, er 
kan een bijstandsverzoek worden gedaan bij de VBL. Daarbij kan de informatie uit 
het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden toegepast worden.  

Communicatie 
• De communicatie-experts van de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân en 

de sectie communicatie van Vliegbasis Leeuwarden werken bij een incident nauw 
met elkaar samen.

• Aandachtspunten zie kolom crisiscommunicatie  

Op- en afschalen
De GRIP-structuur van het regionaal crisisplan is leidend. De afschaling vindt plaats 
zodra dat mogelijk is, na instemming van de hoogst leidinggevende functionaris(sen).

Randvoorwaardelijke processen

• Luchtvaartongeval middel (7 t/m 50 inzittenden)
Ongeval met grote helikopter, transport of passagiersvliegtuig met tot 50 POB.  

• Luchtvaartongeval groot (51 t/m 250 inzittenden)
Ongeval met passagiersvliegtuigen met 50 of meer POB.

Documenten

• Klik op de afbeeldingen voor de link naar de documenten. 
• Het Bedrijfsnoodplan Vliegbasis Leeuwarden staat in de app Crisisbeheersing.
 

Strategisch/Bestuurlijk

• Luchtvaartongeval zeer klein (0 t/m 3 inzittenden)
       Een ongeval met een gevechtsvliegtuig of kleine helikopter (bijv. Waddenheli).
• Luchtvaartongeval klein  (4 t/m 6 inzittenden)
       Ongeval met een grote helikopter, een transport- of passagiersvliegtuig met alleen 

crew aan boord. 
• Brand op- of in het munitiedepot Bitgumermole met dreiging explosie 
       (zie informatiekaart Munitiedepot)

• De burgemeester gaat over het afsluiten van de infrastructuur buiten de vliegbasis. 
Inventariseer de impact op woon-werkverkeer, evenementen en vaarroutes.

• Buiten de vliegbasis wordt bij een luchtvaartongeval met een militair toestel een gebied 
afgezet. Dit kan (langdurig) een impact zijn voor omwonenden en bedrijven. 

Voor een overzicht van bestuurlijke dilemma’s, sleutelbesluiten en bevoegd gezag, zie pag 
31 van het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen. 

• De burgemeester gaat over het afsluiten van de infrastructuur buiten de vliegbasis. 
Inventariseer de impact op woon-werkverkeer, evenementen en vaarroutes.

• Buiten de vliegbasis wordt bij een luchtvaartongeval met een militair toestel een gebied 
afgezet. Dit kan (langdurig) een impact zijn voor omwonenden en bedrijven. 

Voor een overzicht van bestuurlijke dilemma’s, sleutelbesluiten en bevoegd gezag, zie pag 
31 van het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen. 

CoPI Multidisciplinaire aandachtspunten  ROT Multidisciplinaire aandachtspunten

GRIP 1 Scenario’s

Defensie/ Koninklijke Luchtmacht (KLu)
• Het Crisis Management Team (CMT) is het aanspreekpunt voor de C-ACC, de sectie 

communicatie van de Vliegbasis en de liaisons in het ROT en eventueel het GBT.
• Het ministerie van Defensie zal bij een militair luchtvaartongeval altijd betrokken zijn bij 

bronbestrijding en redding, bij het afschermen en beveiligen van de plaats van het 
incident en bij de identificatie, berging en registratie van militaire slachtoffers. 

Proces validatie en verificatie passagiersgegevens
• OC Vliegbasis Leeuwarden (i.s.m. NASOC (National Air & Space Operations Center)) 

levert een gevalideerde passagierslijst aan bij het CMT van de Vliegbasis Leeuwarden. 
• Bij een ongeval in Nederland is de burgemeester van de gemeente waar het 

luchtvaartongeval plaatsvindt verantwoordelijk voor de verificatie van de 
passagiersgegevens in het kader van Bevolkingszorg. Echter bij een ongeval met een 
militair toestel en defensiepersoneel is Defensie verantwoordelijk voor het 
verificatieproces en zal het NASOC de gegevens verzamelen die voor verificatie gebruikt 
worden en de contacten onderhouden met het LTFO over de identificatie van dodelijke 
slachtoffers. Bij een ongeval met één of meer dodelijke slachtoffers met een militair 
toestel en defensiepersoneel zal Defensie ook de nabestaanden/verwanten informeren. 

• In het ROT stemt de Liaison Vliegbasis ( i.s.m. OC Vliegbasis Leeuwarden) met de 
GHOR én Bevolkingszorg af op welke wijze de passagiersgegevens voor gewonde 
slachtoffers worden gedeeld. 

• Wanneer er burgerslachtoffers zijn betrokken bij een luchtvaartongeval dan vallen deze 
slachtoffers onder het reguliere proces van GHOR en Bevolkingszorg

GHOR
• (Opgeschaalde) Acute zorg: 2 ambulances - verdere opschaling en inrichting conform 

GGB-leidraad, patiëntenspreiding conform patiëntenspreidingsplan.
• (Multidisciplinaire) Afstemming over proces verwanteninformatie. 
• Publieke gezondheid: alarmeren GAGS (geneeskundig advies decontaminatie, effecten 

korte en langere duur (overdracht MMK). 
• Afstemming over inzet proces psychosociale hulpverlening.

Kmar/Politie
• SGBO wordt opgestart.
• De KMar is verantwoordelijk voor strafrechtelijk onderzoek op de plaats van het ongeval 

met een militair luchtvaartuig. 

Gemeente
• Eventueel kan via de AC-Bz het proces SIS worden opgestart.

• Crisiscommunicatie
• Stem de communicatie af met communicatie vliegbasis.
• Het is aan te raden om met twee COPI-communicatieadviseurs in te zetten: één in het 

COPI, één voor pers- en publieksvoorlichting. 
• Maak afspraken met Omrop Fryslân, ook als zij niet officieel als rampenzender worden 

ingezet. 
• SIS kan worden ingezet bij veel vragen van verwanten. 
• Voor perswoordvoering en persconferenties kan naast het gemeentehuis ook het 

perscentrum van de Vliegbasis worden gebruikt: Basis Informatiecentrum (BIC), 
Keegsdijkje 8, Leeuwarden.

Brandweer
Bron en effectbestrijding
• Buiten zone 1:  crashsite bepalen en bovenwindse aanrijroute.
• Binnen zone 1: Brandweer KLu geeft UGS plus rijroute rood of blauw door.
• Gebruik het afgesproken verbindingsschema tussen de civiele brandweer en luchthavenbrandweer.
• Inzettactiek bepaling door hoogst leidinggevende brandweer (civiel) met de OSC/ BvD.
• Bij brand werken conform asbestprocedure.
• Veiligstellen risico's (munitie ed.) in overleg met Klu/ OSC  voor expertise.
• Overweging opstarten Meetplan Organisatie.
Redding
• Afstemming taakverdeling en informatie uitwisseling tussen luchthavenbrandweer en civiel i.v.m. 

risico's.
• Accent op overleefbare situatie inzittenden en aansluitend redding.
Ontsmetting
• Bepaal in overleg met AGS de juiste wijze van ontsmetting voor eenheden en (mogelijke) slachtoffers.  

GHOR
• (Opgeschaalde) Acute zorg: 2 ambulances 
• Verdere opschaling conform inzetplan Publieke gezondheid: alarmeren GAGS 
• Multidisciplinaire inzet: OVDG

Kmar/Politie
• KMar is in eerste aanleg verantwoordelijk voor de uitvoer van de politieprocessen op de vliegbasis.
• Politie is in eerste aanleg verantwoordelijk voor de uitvoer van de politieprocessen buiten de 

vliegbasis.
• De KMar is verantwoordelijk voor strafrechtelijk onderzoek op de plaats van het ongeval met een 

militair luchtvaartuig. 

Gemeente
• OvD-BZ van de gemeente Waadhoeke en gemeente Leeuwarden worden gealarmeerd. Onderling 

stemmen zij de werkzaamheden af.  

Crisiscommunicatie
• Stem de communicatie af met communicatie vliegbasis. 
• Informeer de betrokken gemeente(n). 
• Bij een grote maatschappelijke informatiebehoefte, vraag dan ondersteuning bij de HTOC. 
• Het is aan te raden om met twee COPI-communicatieadviseurs in te zetten: één in het COPI, één voor 

pers- en publieksvoorlichting. 
• Voor perswoordvoering kan ook het perscentrum van de Vliegbasis worden gebruikt: Basis 

Informatiecentrum (BIC), Keegsdijkje 8, Leeuwarden.

Defensie/Koninklijke Luchtmacht (Klu)
• Het Crisis Management Team (CMT) is het aanspreekpunt voor de A-CC, de sectie communicatie van 

de Vliegbasis en de liaison in het CoPI.
• Defensie informeert de nabestaanden en verwanten van defensiepersoneel. Zie proces validatie en 

verificatie passagierslijsten bij ROT aandachtspunten. 
• Het ministerie van Defensie zal bij een militair luchtvaartongeval altijd betrokken zijn bij bronbestrijding 

en redding, bij het afschermen en beveiligen van de plaats van het incident en bij de identificatie, 
berging en registratie van militaire slachtoffers. 

Brandweer
• Stem in het ROT af met defensie wat de risico’s/ gevaren zijn in het effectgebied en wat 

het handelingsperspectief voor bewoners is in het effectgebied

GRIP 2 Scenario’s

Vaste lijn: formele aansturingslijnen  

Gestreepte lijn: communicatielijn t.b.v. afstemming

Wetterskip
• Aandacht voor bestrijdingsplan Wetterskip Waterkwaliteit.

Liaison 

GBT

Liaison 

ROT

Veiligheids

regio/

Gemeente

Minister 

Defensie

CDS

C-LSK

AC-O&V

CMT

Liaison 

CoPIC-ACC

Ministerie van Defensie Veiligheidsregio

Vliegbasis Leeuwarden
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GRIP Niveau Bezetting Vliegbasis/KMar 

CoPI/GRIP 1 Liaison Vliegbasis (Hoofd Brandweer of plaatsvervanger), OvD-P (KMar) 

ROT/GRIP 2 Liaison Vliegbasis (A3 of plaatsvervanger), AC-P (KMar) 

GBT/GRIP 3 Liaison Vliegbasis (C-ACC of plaatsvervanger), adviseur KMar 

RBT/GRIP 4 Liaison Vliegbasis (C-ACC), adviseur KMar 

 

https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2020/10/22/nationaal-crisisplan-luchtvaartongevallen
https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2020/10/22/nationaal-crisisplan-luchtvaartongevallen
https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2020/10/22/nationaal-crisisplan-luchtvaartongevallen#Nationaal crisisplan luchtvaartongevallen
https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2020/10/22/nationaal-crisisplan-luchtvaartongevallen#Nationaal crisisplan luchtvaartongevallen
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/201805-IFV-BNK-26-Defensie.pdf
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/201805-IFV-BNK-26-Defensie.pdf
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/201805-IFV-BVS-23-Defensie.pdf
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/201805-IFV-BVS-23-Defensie.pdf
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Algemene informatie 

Munitiedepot Bitgummole
Bitgumerlân 1
8919 AN  Bitgummole

Tijdens openstelling: Operatie Centrum (OC)Tel:058 2346004 
Buiten opstelling: Officier van Dienst Tel: 06 51217131
Contact(persoon) communicatie: HSCOM Tel:06-12155594

• Het munitiedepot Bitgummole is het gebied rondom het munitiedepot ingedeeld in drie gevaarzones A, B en C. 
• Binnen de gevaarzone C zijn bedrijven, woningen, scholen en zorginstellingen in kaart gebracht. Dit betreft een gebied
• van circa 1500 meter rondom het munitiedepot en is naast zone C nog verder opsplitst in een zone B en in een zone A.
• Het gebied buiten zone C betreft de zogenaamde veilige zone. 
• De geprojecteerde zones zijn een cumulatie van de effecten vanuit alle munitieopslagen en de werkplaats uitgaande van de maximale opslaghoeveelheid, hierbij zijn de factoren soort munitie 

en de constructie van de opslag bepalend.
• Er wordt uitgegaan van de worst case situatie (ergst denkbare scenario). 
• In de praktijk is het afhankelijk van de situatie en omstandigheden en kan de cumulatie van de effecten en maximale opslag variëren. Actuele informatie is ten alle tijde beschikbaar bij de On 

Scene Commander (OSC) en Bevelvoerder van Dienst (BvD). 

Gevaarzone indeling munitiedepot 

Luchtfoto:

Zonering Soort Object Aantal 

persone

De effecten binnen de zone bij  een 

daadwerkelijke explosie

Zone A (+/- 600 meter) Woonfunctie 2

Totaal Zone A 2

Zone B (+/- 875 meter) Industriefunctie 3

Woonfunctie 26

Overige 

gebruikersfunctie 1

Totaal Zone B 30

Zone C (+/- 1500 meter) Industriefunctie 15

Winkelfunctie 2

Woonfunctie 297

Bijeenkomstfunctie 1

Overige 

gebruikersfunctie 4

Totaal Zone C 319

Neervallende brokstukken en 

munitiefragmenten, en een luchtschok van 5 

kPa.

 tijdelijke gehoorschade en glasbreuk, 

beweegbare constructieonderdelen (ramen/ 

deuren) zijn beschadigd en/of ontzet als 

gevolg van de drukgolf door een massa-

explosie (alleen ADR 1.1).

Instortingen van bouwwerken, als gevolg van 

de drukgolf

Zonering Soort Object Aantal 

persone

De effecten binnen de zone bij  een 

daadwerkelijke explosie

Zone A (+/- 600 meter) Woonfunctie 2

Totaal Zone A 2

Zone B (+/- 875 meter) Industriefunctie 3

Woonfunctie 26

Overige 

gebruikersfunctie 1

Totaal Zone B 30

Zone C (+/- 1500 meter) Industriefunctie 15

Winkelfunctie 2

Woonfunctie 297

Bijeenkomstfunctie 1

Overige 

gebruikersfunctie 4

Totaal Zone C 319

Neervallende brokstukken en 

munitiefragmenten, en een luchtschok van 5 

kPa.

 tijdelijke gehoorschade en glasbreuk, 

beweegbare constructieonderdelen (ramen/ 

deuren) zijn beschadigd en/of ontzet als 

gevolg van de drukgolf door een massa-

explosie (alleen ADR 1.1).

Instortingen van bouwwerken, als gevolg van 

de drukgolf

 Brandkraan       Toegang

      Brandkraan           Primair

      Brandkranen Vitens Secundair

 Brandkraan       Toegang

      Brandkraan           Primair

      Brandkranen Vitens Secundair

 Pand gebruik

     Bijeenkomstfunctie
     Industriefunctie
     Kantoorfunctie
     Overige gebruiksfunctie
     Winkelfunctie
     Woonfunctie
     Panden_v
     Was_Sirene

Zone A

Zone B

Zone C

Uitleg zone indeling
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Multidisciplinaire aandachtspunten 

Brandweer
• De hoogst leidinggevende brandweer (civiel)  bepaald de inzet brw civiel op basis van nader bericht OSC/BvD.
• Gebruik het afgesproken verbindingsschema tussen de civiele brandweer en brandweer Vliegbasis Leeuwarden.
• Accent op overwegen of waarschuwen van de bevolking via NL Alert in effectgebied moet worden ingezet.
• Bepalen effectgebied indien aanwezig.
• Overwegen opstarten Meet Plan Organisatie.

GHOR
• (Opgeschaalde) Acute zorg: opschaling afhankelijk van het aantal slachtoffers. 
• Publieke gezondheid: alarmeren GAGS indien incident gevaarlijke stoffen van toepassing is.

Kmar/Politie
• KMar is in eerste aanleg verantwoordelijk voor de uitvoer van de politieprocessen op de vliegbasis.
• Politie is in eerste aanleg verantwoordelijk voor de uitvoer van de politieprocessen buiten de vliegbasis.
• De OvD-P (KMar) is altijd, tijdens vliegbewegingen van de basis, met 2 eenheden ter plaatse. Buiten deze tijden, 

kan de OvD-P KMar de vereiste opkomsttijd voor CoPI-leden (30 min.) meestal niet halen. Deze functie wordt zo 
lang als nodig waargenomen door de OVD-P (Politie), naast zijn eigen taken (zie hoofdstuk 7 RBP)

• Hieronder staat een overzicht met de eerste afzettingen bij een brand met een dreiging van een explosie.

Gemeente
• OvD-BZ van de gemeente Waadhoeke en gemeente Leeuwarden worden gealarmeerd. Beiden stemmen 

taakverdeling af. 
• Opvang omwonenden. 
• Gemeente kan ondersteunen met het regelen van hekken voor afzettingen en beveiliging. 

Crisiscommunicatie
• Stem de communicatie af met communicatie vliegbasis. 
• Informeer de betrokken gemeente(n). 
• Bij een grote maatschappelijke informatiebehoefte, vraag dan ondersteuning bij de HTOC. 
• Overweeg de inzet van NL-Alert. Mogelijke tekst NL-Alert:

NL-ALERT [datum] [tijdstip]. Explosiegevaar Bitgumerlân, Bitgummole. Blijf op minstens 900 meter  
afstand, ga naar binnen en blijf weg bij ramen en deuren. 
Meer info: https://twitter.com/BrandweerFrl. 

• Het is aan te raden om met twee COPI-communicatieadviseurs in te zetten: één in het COPI, één voor pers- en 
publieksvoorlichting. 

• Voor perswoordvoering kan ook het perscentrum van de Vliegbasis worden gebruikt: Basis Informatiecentrum 
(BIC), Keegsdijkje 8, Leeuwarden. 

• Op de themakaart 'Bomruiming/-melding' (zie CB app) staan bruikbare communicatiemiddelen en -tips bij een 
(dreigende) explosie.

Handelingsperspectief omwonenden
Een handelingsperspectief is relevant bij het scenario 'dreigende explosie'. Er is altijd sprake van maatwerk, waarbij
afstemming is in het CoPI.  Voor het handelingsperspectief geldt een aantal uitgangspunten:   
• Het gebied afzetten aan de rand van zone C.     
• Mensen mogen het gebied verlaten, maar niet in.     
• Niet zelfredzame bewoners worden indien nodig en mogelijk (veilig) door de hulpdiensten uit de woningen in 

zone B gehaald (één en ander in overleg met de deskundigen van Defensie).      

Bewoners in zone C: In dit scenario is er sprake van tijdelijke gehoorschade en glasbreuk. Handelingsperspectief: 
• Blijf binnen. Sluit de gordijnen voor de ramen, om te beschermen tegen vallend puin en glasscherven. Hangen er 

geen gordijnen voor de ramen? Ga dan naar een andere kamer zonder ramen of met gordijnen.    

Bewoners in zone B: In dit scenario is er sprake van neervallende brokstukken en munitiefragmenten. Beweegbare 
constructieonderdelen zijn ontzet. Handelingsperspectief: 

• Ga het gebied uit, bij voorkeur in de auto.    
• Blijf je toch thuis? Blijf dan binnen. Sluit de gordijnen voor de ramen, om te beschermen tegen vallend puin en 

glasscherven. Hangen er geen gordijnen voor de ramen? Ga dan naar een andere kamer zonder ramen of met 
gordijnen.    

Uitgangspunt is zelfredzaamheid, als bewoner bepaal je zelf of je het gebied verlaat en organiseer je
je eigen vervoer. Geef hierbij inzicht in de effecten van het wel of niet thuisblijven. Op basis daarvan
kan een bewoner een keuze maken.  

Defensie/Koninklijke Luchtmacht
• Koninklijke Luchtmacht (OSC/BvD) doet onderzoek naar de actuele situatie op het munitiedepot en informeert de 

overige hulpdiensten over de hoeveelheid munitie  en de veilige afstand van optreden. 
• Vliegbasis (Daily Ops): De dagelijkse bedrijfsprocessen dienen bij incidenten zoveel mogelijk gecontinueerd te 

worden. 
• Afstemming voorlichting continu laten plaatsvinden tussen de overheid (bevoegd gezag) en de vliegbasis. 
• Informeren hulpdiensten over de actuele situatie op het munitiedepot en veilige afstand van optreden.

GRIP 1 Brand op- of in het munitiedepot Bitgumermole met dreiging explosie

Er is brand op het munitiedepot in Bitgummole of in de munitieopslag /
assemblage hal (met mogelijk een explosie door munitie).

 

 

Handelingsperspectief hulpdiensten bij een brand met een dreigende explosie: 
• Aanrijden via bovenwindse aanrijroute.
• In eerste instantie stellen de hulpdiensten zich op aan de rand van zone C (1500 meter vanaf het munitiedepot) 
• Communicatie informeert omwonenden over handelingsperspectief  
• In zone C is veilig optreden met beschermmiddelen mogelijk.  
• Afhankelijk van de hoeveelheid en klasse van de explosieve middelen kunnen de contouren kleiner worden.  
• Zo lang het niet nodig is, wordt niet opgetreden.  
• Niet zelfredzamen in zone B worden indien nodig en mogelijk (veilig) gered.  

Locatie Weg 

Vliegbasis Leeuwarden Rondweg (westzijde) 

Marsum Hoek Bitgumerdijk – Tramstrjitte 

Bitgummole Hoek J.H. van Aismawei – Menamerdijk 

Inglum Inglumerdijk bij de N383 

Volledige N398 (noordwesttangent) Vanaf N393 en Vanaf N383 
 

Strategisch/Bestuurlijk

• Sluiten infrastructuur rondom de vliegbasis.
• Handhaving OOV.
• Evacueren van omliggend gebied. 

Documenten

• Bestuurlijke netwerkkaarten 
• Bevoegdhedenschema
• Bedrijfsnoodplan Vliegbasis Leeuwarden

Wetterskip
• Aandacht voor bestrijdingsplan Wetterskip Waterkwaliteit.
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ACC Air Combat Command
AC-O&V Actiecentrum Opvang en Verzorging
BAF Belgian Airforce
BRZO Besluit Risico’s Zware Ongevallen
BVR Besluit veiligheidsregio’s
C-ACC Commandant Air Combat Command 
CoPI Commando Plaats Incident
CDS Commandant der Strijdkrachten
CLSK Commando Luchtstrijdkrachten
CMT Crisis Management Team
DBBO Defensie Beveiliging en Bewakings Organisatie
EASA European Aviation Safety Agency
FWIT Fighter Weapon Instructor Training
GAGS Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBT Gemeentelijk Beleidsteam
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
H-Safety Hoofd Safety
HTOC Hoofd Taakorganisatie Communicatie
KMar Koninklijke Marechaussee
KLu Koninklijke Luchtmacht
LCMS Landelijk Crisismanagementsysteem
MkNN Meldkamer Noord-Nederland
MkKLU Meldkamer Koninklijke Luchtmacht
MMC Munitiemagazijncomplex
MRTT Multi Role Tanker Transportvliegtuig
NASOC National Air & Space Operations Center 
NCP-L Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen 
OC Operatie Centrum
OSC On Scene Commander
OvD Officier van Dienst
OvD-P (KMar) Officier van Dienst – Koninklijke Marechaussee
OvD-P Officier van Dienst – Politie
OPSCENT Meldkamer Koninklijke Marechaussee Operatiecentrum
POB Person On Board
QRA Quick-Reaction-Alert
RBP Regionaal Beleidsplan
RBT Regionaal Beleidsteam
RMOA Regionaal Militair Operationeel Adviseur
ROT Regionaal Operationeel Team
SGBO Staf Grootschalig Bijzonder Optreden
UGS Uitgangsstelling
VRF Veiligheidsregio Fryslân
WAS Waarschuwings- en Alarmeringssysteem 
WIC Weapon Instructor Course
WVR Wet veiligheidsregio’s

A1- Human Resources 
De Human Resources afdeling adviseert en ondersteunt het ACC inzake alle personele
aangelegenheden. 

A2 – Intelligence 
De A2 genereert het inlichtingenbeeld voor het ACC. Daartoe coördineert de A2 de verzameling,
analyse en verwerking van verkregen inlichtingen uit verschillende databronnen. Ook heeft de A2
een coördinerende rol inzake integrale beveiliging. 

A3 - Operations 
De A3 is dé coördinator van de dagelijkse taakuitvoering en eventuele incidenten of calamiteiten.

A4 – Logistics 
De A4 schept kaders en randvoorwaarden op logistiek en technisch gebied. In dat opzicht
ondersteunt de A4 de A3 en A5 bij de uitvoering en planning van oefeningen en inzet. 

A5 - Plans 
Het aansturen van en deconflicteren in de planvorming geschiedt door de A5. 

A6 – Information & Communication Technology 
Het technische beheer en de toepassing van Hoog-Gerubriceerde Informatiesystemen (HGI) ter
ondersteuning van training en inzet met alle wapensystemen van het ACC is het primaire 

taakveld
van de A6. 

A7 – Training & Evaluations 
Alle opleiding en training gerelateerd aan de primaire processen van het ACC loopt via de A7. 

A8 - Business Control  
Helpt het ACC bij het verzamelen en integreren van data uit alle domeinen. Zo genereert BC
informatie die managers op elk niveau binnen ACC beter in staat stelt te sturen en te
verantwoorden. Daarbij waakt BC voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van beschikbare (primair
financiële) middelen en een wettelijk juiste procesgang. 
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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. 



 
 

Besluit Kies een item. 
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BIJLAGE 1: Afrondingsrapportage Actieprogramma Fjoer en Wetter 

 

1. 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 dit rapport is ingegaan op:  

• Zorg- en verantwoordelijkheidsverdeling rond bluswatervoorziening;  

• Kaders/normen voor de noodzakelijke voorzieningen;  

• Beoordeling van de bestaande situatie;  

• Hoofdlijnen van het actieprogramma dat zich richt op borging en optimalisering.  

 

Het rapport is opgesteld vanuit gedeelde zorg en verantwoordelijkheid van de betrokken partners bij 

bluswatervoorziening. 

 

Over de bestaande situatie is de conclusie dat Fryslân over een robuust netwerk van 

bluswatervoorzieningen beschikt (brandkranen, bruikbaar open water en – beperkt – waterwagens). 

Het is zaak dit robuuste netwerk in stand te houden en te optimaliseren voor die plekken waar de 

voorzieningen niet het gewenste peil hebben. Daarbij is bestuurlijk vastgesteld dat gezien de 

karakteristieken van het verzorgingsgebied van Brandweer Fryslân volledige risicoafdekking niet 

haalbaar is. Dit vraagt naast optimalisering een stevige inzet op het voorkomen en beperken van 

brand (voorlichting en bewustwording) en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid binnen de 

samenleving. Om hier vervolg aan te geven zijn de kaders voor een aanpak (proces en inhoud) 

vertaald naar concrete acties in een actieprogramma.  

 

Drie sporen 

Het actieprogramma omvat drie sporen van maatregelen om de bluswatervoorziening te 

optimaliseren en restrisico’s terug te dringen:  

1. Generieke maatregelen gericht de borging van bestaande voorzieningen;  

2. Categorie-gebonden maatregelen met in het bijzonder aandacht voor natuur, agrarische 

bebouwing en industrie/bedrijventerreinen;  

3. Repressieve maatregelen.  

 

Met deze rapportage wordt het actieprogramma, zoals omschreven in het rapport Fjoer en Wetter, 

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.  

 

2. Algemene voortgang 

Ten opzichte van de voorgaande rapportage van juni 2021 zijn er diverse stappen gezet en resultaten 

behaald. Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de oplevering van de GEO-omgeving Veiligheidsregio 

Fryslân en het borgen van gespreksonderwerpen in reguliere overlegstructuren. 

 

 

 



 

 

GEO-omgeving Veiligheidsregio Fryslân 

Veiligheidsregio Fryslân heeft een GEO-omgeving opgezet en medewerkers opgeleid om hier mee te 

kunnen werken. Deze omgeving wordt gebruikt voor digitale bereikbaarheidskaarten, maar heeft ook 

een laag dat bluswatervoorzieningen toont en in dat kader andere mogelijkheden biedt. Vanaf 

november 2021 is de GEO-omgeving in gebruik genomen.  

 

De GEO-omgeving is gevuld met data en wordt continu bijgehouden. De omgeving is gedeeld met de 

gemeenten, zij kunnen de beschikbare data raadplegen. Daarmee is de GEO-omgeving operationeel. 

Gesprekken tussen Brandweer en gemeente hieromtrent vinden frequent plaats. In enkele gevallen 

moeten deze nog plaatsvinden. 

 

3. Uitvoering en voortgang per spoor 

De uitvoering van de sporen heeft tot concrete resultaten geleid en deze zijn geborgd in processen 

en onder verantwoordelijkheid van de verschillende partners. Een belangrijk uitgangspunt is steeds 

geweest om in de uitvoering van de sporen aan te sluiten bij de primaire verantwoordelijkheid van 

de partners. 

 

Van een aantal actiepunten is Brandweer Fryslân de eigenaar en heeft zij het initiatief genomen in 

het ontwikkelen van de resultaten. Wanneer een andere partij de eigenaar is, neemt Brandweer 

Fryslân enkel initiatief in het onder de aandacht brengen van de punten bij de eigenaren via 

gesprekken met betrokkenen en accounthouders, bijvoorbeeld door een procesvoorstel te doen.  

 

Doelstelling spoor 1 Generiek en behaald resultaat 

De doelstelling van dit spoor is: 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. 

 

Het eerste spoor uit het actieprogramma is de generieke aanpak. Ten behoeve hiervan is eerder de 

Handreiking Generieke Maatregelen opgeleverd. 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 uiteindelijke verantwoordelijk dragen voor bluswater. De maatregelen zijn 

toekomstbestendig, en sluiten als zodanig aan bij de Omgevingswet.   

 

Er is een interactieve GEO-laag gerealiseerd die door de verschillende partners, die annex zijn met de 

bluswaterwinning, kan worden bewerkt of geraadpleegd. De waterwinning is daarmee geborgd in de 

periodieke overleggen tussen gemeente, Brandweer en partners. De geografische overleggen vinden 

plaats bij alle gemeenten in Fryslân. 

 

Doelstelling spoor 2 en behaald resultaat 

De doelstelling van dit spoor is: verbeteren veiligheid voor de categorieën waar de hoogste risico’s 

zijn geconstateerd. 

 Voorbeelden zijn: natuurgebieden, industrie- en bedrijventerreinen, woningen in 

buitengebied, oude gebouwen, agrarische bedrijven en gezondheidszorggebouwen. 

 

In dit tweede spoor is gewerkt aan het inzichtelijk maken van alle bluswatervoorzieningen in Fryslân; 

per gebeid of object is inzichtelijk gemaakt hoe de situatie is qua waterwinning. Deze gegevens zijn 

verwerkt in een GEO-kaart en aan deze kaart worden de normen voor benodigd bluswater 

toegevoegd. Tezamen ontstaat dan een kaart met zogeheten “witte vlekken” waarmee de risico’s in 



 

 

beschikbaar bluswater inzichtelijk zijn. Deze informatie is het vertrekpunt bij gesprekken met de 

gemeente en grondeigenaren over het risico als niet wordt voldaan aan het minimaal niveau van 

beschikbaar bluswater. Afhankelijk van het risico kunnen er preventieve maatregelen worden 

getroffen en of fysieke maatregelen en of via voorlichting.  Bovendien worden de categorische 

maatregelen tevens meegenomen in de periodieke overleggen tussen Brandweer en gemeente. Het 

beheer en actueel houden van deze data wordt geborgd binnen de Brandweer.  

  

Voor de categorie “natuur” wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het beleidsplan 

“Natuurbrandbeheersing. Dit betreft een integraal beleidsplan over beheersing en bestrijding van 

natuurbranden waarbij het uitgangspunt is om het been bij te trekken qua natuurbrand beheersing 

en bestrijding. Mede door het snel veranderende klimaat. Hierin staan de minimale wettelijke eisen 

qua waterinning voor natuurgebieden (bron landelijke netwerk NBB). Daarnaast wordt er een 

convenant met een bestuurlijke intentieverklaring Natuur Brandbestrijding (NBB) opgesteld. Deze 

twee documenten geven duidelijkheid in de gehele veiligheidsketen voor natuurbranden. Het 

convenant wordt ondertekend door de gemeenten met een RIN gebied, provincie Fryslân, 

natuurbeheerders en de brandweer Fryslân. 

 

Doelstelling spoor 3 en behaald resultaat 

De doelstelling van dit spoor is: 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.   

 

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

het materieel verdeeld zal worden over de risicogebieden. Hiervoor is -net als in spoor 2- de kaart 

met “witte vlekken” de basis, zodat de juiste verdeling kan worden gemaakt. Meer concreet is er 

onderzoek verricht naar de spreiding van de motorspuitaanhangers (MSA’s) ten opzichte van de 

“witte vlekken”. Op basis van dat onderzoek is een advies uitgebracht aan het managementteam van 

de Brandweer.  

 

4. Aanbevelingen 

Sinds het vaststellen van het rapport Fjoer en Wetter in 2019 is een aantal ontwikkelingen 

geconstateerd die mogelijk effect hebben op de beschikbaarheid van bluswater in de toekomst. 

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 bluswater 

in de toekomst. Dit wordt vanuit de lijnorganisatie van Brandweer Fryslân geïnitieerd. 

 

Daarmee is het raadzaam de projectorganisatie op dit moment decharge te verlenen. 
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Kennisnemen van 

 

De rapportage Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing 
Schiermonnikoog met daarin de nieuwe Risico Index 
Natuurbranden (RIN) van Schiermonnikoog en de bijbehorende 
maatregelenmatrix.  

Inleiding 

 

De RIN maakt de risico's van brand in een natuurgebied zichtbaar. 
Hierbij wordt gekeken naar de kans dat een eenmaal ontstane 
natuurbrand zich ontwikkelt tot onbeheersbare proporties. Deze 
risicoanalyse dient als input voor de gebiedsgerichte aanpak 
natuurbrandbeheersing om middels schouwen in het natuurgebied 
maatregelen te inventariseren en te prioriteren. Dit resulteert in een 
gezamenlijke maatregelenmatrix waarbij elke uit te voeren 
maatregel wordt weggezet in prioriteit, tijd en actiehouder. De 
maatregelenmatrix is opgesteld met verschillende partners. 
Deze rapportage is inmiddels ter goedkeuring voorgelegd aan het 
afdelingsoverleg Risicobeheersing/Planvorming en het MT-
brandweer met een positief resultaat. 

Kernboodschap 

 

Het beoogd effect van de RIN en de gebiedsgerichte aanpak is om 
risico’s in beeld te brengen en onveiligheden en risico’s ten aanzien 
van (brand)veiligheid in natuurgebieden te voorkomen/ te beperken. 

Consequenties 

 

Bij het met elkaar aangaan van de gebiedsgerichte aanpak voor het 
natuurgebied is er vanuit elke actor de intentie uitgesproken om 
mee te werken aan de gestelde maatregelen. De komende vier 
jaren betekent dit voor de projectgroep natuurbrandbeheersing dat 
er in samenwerking met Natuurmonumenten en de gemeente 
Schiermonnikoog samengewerkt wordt om de afgesproken 
maatregelen uit te voeren.  



 
Communicatie 

 

De volgende communicatie heeft plaatsgevonden 
- Informeren college van Burgemeester en Wethouders 

gemeente Schiermonnikoog 
- Informeren afdelingsoverleg Risicobeheersing & 

Planvorming 
- Informeren MT-Brandweer 
- Informeren repressieve dienst Brandweer Schiermonnikoog 
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1. Inleiding 
 

Nederland kent een groot aantal natuurgebieden. Vanwege de kleine oppervlakte van ons land 

wordt van deze natuur intensief gebruik gemaakt. Onder andere door wonen, werken en recreatie. 

Ook kwetsbare objecten en infrastructuur zijn gelegen binnen deze natuur. Het intensieve gebruik 

van de natuur in combinatie met de toenemende droogte verhoogt de kans op een natuurbrand. 

Om het risico op een onbeheersbare natuurbrand te verkleinen is het van belang om gezamenlijk 

op te trekken. Brandweer Fryslân geeft hier uitvoering aan middels de gebiedsgerichte aanpak.  

 

Het doel van de gebiedsgerichte aanpak is om samen met ketenpartners het natuurbrandrisico in 

een natuurgebied te verkleinen. Uit de gebiedsgerichte aanpak vloeien meerdere producten, 

waaronder de Risico Index Natuurbrand (R.I.N) en de maatregelenmatrix, voort. De R.I.N heeft als 

doel om de risico’s van brand in het natuurgebied inzichtelijk te maken, dit vormt de basis voor de 

gebiedsgerichte aanpak. De maatregelenmatrix bestaat uit een overzicht van acties die betrokken 

ketenpartners gezamenlijk hebben geïdentificeerd als belang om het risico op natuurbrand verder 

te verkleinen of om de effecten ervan te beperken. Acties in de maatregelenmatrix kunnen zowel 

operationele als bestuurlijke aspecten betreffen en kunnen op korte of op lange termijn uitvoerbaar 

zijn. 

 

Om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak worden meerdere stappen doorlopen zoals, het 

organiseren van een (aftrap)bijeenkomst met de ketenpartners, het houden van een sessie met de 

lokale brandweerpost en het uitvoeren van een schouw van het natuurgebied.  

 

Het huidige rapport is de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak van het Waddeneiland 

Schiermonnikoog. 

 

 

1.1 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de methodiek en proces van het opstellen van de gebiedsgerichte 

aanpak met als hoofdlijn de R.I.N. In het derde hoofdstuk worden de resultaten getoond van de 

inventarisatie. Hier wordt een beschrijving van het natuurgebied gegeven, de risico’s aan de hand 

van diverse kaarten weergegeven en een overzicht gegeven van de preventieve en preparatieve 

maatregelen. Ook worden de kaartvakken met het hoogste risico en de meeste relevantie uitgelicht. 

Tevens komen de overige bijzonderheden van het natuurgebied aan bod. In hoofdstuk 4 wordt de 

maatregelenmatrix uitgelicht. In hoofdstuk 5 wordt een algemene conclusie getrokken. 

 
  

 

Natuurbrandrisico: 
‘De kans dat een eenmaal ontstane natuurbrand zich 

ontwikkelt tot onbeheersbare proporties’. 
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2. Aanpak 
 

2.1 Gebiedsgerichte aanpak  
De Gebiedsgerichte aanpak is de methode die Brandweer Fryslân hanteert om gezamenlijk met 

ketenpartners op te trekken in het kader van natuurbrandbeheersing. Het doel hiervan is om samen 

de risico’s in beeld te brengen en daarop maatregelen te treffen, zodat het risico op een natuurbrand 

verkleind wordt. Dit traject doorloopt een aantal fases met in principe een doorlooptijd van vier jaren. 

Hierna wordt het traject opnieuw uitgevoerd. 

 

In de eerste fase wordt door de projectgroep natuurbrandbeheersing van Brandweer Fryslân 

voorbereidend werk gedaan in de vorm van een actorenanalyse en dossieronderzoek. 

Daaropvolgend wordt in een aftrapbijeenkomst met de verschillende ketenpartners het 

natuurgebied opgedeeld in zogeheten compartimenten, dit gebeurt vaak op een kaart van het 

natuurgebied op basis van bestaande compartimentsgrenzen. Deze kaart wordt meegenomen 

tijdens de schouw, waaruit de Risico Index Natuurbranden en de maatregelenmatrix worden 

opgemaakt. Waarnaar deze producten in gezamenlijkheid worden uitgewerkt. Jaarlijks wordt er een 

bijeenkomst gepland tussen partijen die een aandeel hebben in de maatregelenmatrix, zodat de 

stand van zaken van het traject bekeken kan worden. 

 

2.2 Methodiek R.I.N. 
De Risico Index Natuurbranden heeft als doel om de risico’s van brand in een natuurgebied 

zichtbaar te maken. De kans op het ontstaan van brand in een natuurgebied wordt hierbij buiten 

beschouwing gelaten. De definitie van natuurbrandrisico in deze methodiek is: ‘de kans dat een 

eenmaal ontstane natuurbrand zich ontwikkelt tot onbeheersbare proporties’. Brandweer Fryslân 

stelt voor elk relevant natuurgebied in haar regio, als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak, 

een R.I.N. op. De R.I.N. vorm de basis van de gebiedsgerichte aanpak. Tevens is de R.I.N. input 

voor het Regionaal Risicoprofiel en vormt input voor het regionaal beleid van de Veiligheidsregio 

Fryslân.  

 

Conform de landelijke methodiek1 worden de natuurbrandrisico’s per natuurgebied in kaart 

gebracht. Elk natuurgebied wordt opgedeeld in kilometervakken. Per kilometer vak worden er 17 

parameters in kaart gebracht, die samen een totaalscore geven voor het vak. De volgende 

parameters worden per vak geïnventariseerd: 

 

Vaste Factoren 

Begroeiing 

Hellingspercentage 

Kans op uitbreiding 

Nabijheid waardevolle / kwetsbare objecten / vitale 

infrastructuur 

Nabijheid gevaarlijke stoffen 

Ecologische waarde 

 

Aanwezige personen 

Vaste bewoners 

Aantal verblijfsrecreanten 

 
1 Landelijke Risico Index Natuurbranden Handreiking versie 3.0. 
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Aanwezige dagrecreanten 

 

Preventieve en preparatieve maatregelen 

Afstand tot primaire waterwinning 

Afstand tot secundaire of tertiaire waterwinning 

Opkomsttijd 1e voertuig en/of materieel geschikt voor 

bestrijding in specifieke natuurgebieden  

Opkomsttijd 1e peloton voertuigen en/of materieel geschikt 

voor bestrijding in specifieke natuurgebieden 

Kans op snelle ontdekking en melding 

Aantal ontvluchtingsroutes 

Terreinbekendheid brandweer 

Kwaliteit / kwantiteit ontsluiting 

 

In het kader van de methodiek bestaat de mogelijkheid om op een aantal parameters een correctie 

toe te passen, om specifieke situaties zwaarder mee te laten wegen in de R.I.N. Na het 

inventariseren van bovenstaande parameters en het eventueel toekennen van correctiefactoren 

ontstaat per kilometer vak een risicoclassificatie in de vorm van een kleur. De volgende 

risicoclassificatie wordt gehanteerd: 

 

 

Score Risico Kleur kilometer vak 

0 – 170  Geen risico Transparant  

170 – 300 Laag risico Groen 

301 – 400  Middelmatig risico Geel 

401 – 500  Hoog risico Oranje 

501 – meer  Zeer hoog risico Rood 

 

 

Om de natuurbrandrisico’s te inventariseren wordt gebruik gemaakt van een webbased applicatie 

die in 2018 is ontwikkeld als deelproject van het programma ‘Grootschalig Brandweeroptreden – 

Specialistisch Optreden’. Deze webbased applicatie maakt, afhankelijk van de geleverde data per 

regio, 12 van de 17 parameters automatisch inzichtelijk. Een handmatige check op de automatische 

parameters is van belang en wordt ook uitgevoerd. 
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3. Resultaten  
 

3.1 Beschrijving natuurgebied 
Schiermonnikoog is één van de vier Friese Waddeneilanden. Schiermonnikoog telt ongeveer 940 

vaste bewoners en bestaat uit een groot stuk natuur inclusief strand. De bewoners zijn woonachtig 

in het gelijknamige dorp Schiermonnikoog. Dit is het enige dorp op het eiland. Het natuurgebied 

bestaat voornamelijk uit bos, duin en grasland. De noord- en westkant van het eiland is omsloten 

door strand. Ten zuidwesten van het dorp, in het grootste duingebied van het eiland, is de 

Westerplas gelegen.  

 

3.2 Risico’s natuurgebied 
In de onderstaande afbeeldingen zijn de resultaten van het inventariseren van de parameters 

weergegeven. De totaalscore en de diverse deelkaarten worden weergegeven om een duidelijk 

beeld te geven van de risico’s in het natuurgebied. Van de meest risicovolle kilometervakken is een 

risicoduiding gemaakt.  

 

3.2.1 Score totaal 
In de onderstaande afbeelding is de totaalscore van het natuurgebied weergegeven. De totaalscore 

is gebaseerd op alle 17 parameters.  

 

In de totaalscore van het gehele natuurgebied is te zien dat de meeste kilometervakken een 

middelmatig risico scoren. Eén vak scoort een laag risico. De hoog risicovakken (oranje) zijn, op 

één na, allen gelegen ten oosten van de polder en halverwege het natuurgebied. Het enkele hoog 

risicovak is gelegen ten noorden van het dorp Schiermonnikoog. In de volgende sub paragrafen zijn 

de deelkaarten opgenomen waar per categorie inzichtelijk is gemaakt wat de score hiervan is en 

wat daarop van invloed is geweest. 

 

Figuur 1. Totaalscore R.I.N. Schiermonnikoog 
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3.2.2 Score vaste factoren 
In de onderstaande afbeelding is de score van de vaste factoren in het natuurgebied weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Score vaste factoren  

 

Op de deelkaart ‘score vaste factoren’ valt te zien dat over het hele natuurgebied wisselende 

risicoscores te zien zijn. De risicoscore is een combinatie van de parameters uit bovenstaande tabel. 

De kilometervakken rondom de Westerplas, rondom en ten westen van het Bunkermuseum, de 

Kobbeduinen en ten westen van Kaap Willemsduin hebben een middelmatige score en twee zelfs 

de score hoog. Voor deze gebieden geldt een hogere ecologische waarde onder andere vanwege 

de kwelder in het Rif, de aanwezigheid van Lepelaars rondom de Westerplas en de Hertenbosvallei. 

Ook is in deze gebieden meer (zeer) brandbare vegetatie aanwezig. 

 

Het kilometervak ten noordwesten van het dorp, waar ook de vuurtoren is gelegen, scoort een zeer 

hoog risico. De parameters die van invloed zijn op deze score is de aanwezigheid van 45% zeer 

brandbare vegetatie, een hoge ecologische waarde en kwetsbare objecten in de nabijheid. Het 

verschil met het aangrenzende kilometervak ten noorden van het dorp, waar een hoog risico (oranje) 

geldt is het gegeven dat in het oranje gekleurde kilometervak minder (zeer) brandbare vegetatie 

aanwezig is.   

Vaste Factoren 

Begroeiing 

Hellingspercentage 

Kans op uitbreiding 

Nabijheid waardevolle/ kwetsbare objecten/ vitale 

infrastructuur 

Nabijheid gevaarlijke stoffen 

Ecologische waarde 



 

 

9 
 

 
3.2.3 Score aanwezige personen 
In de onderstaande afbeelding is de score van de aanwezige personen in het natuurgebied 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Score aanwezige personen 

 

Op de deelkaart ‘score aanwezige personen’ is te zien dat rondom het dorp een middelmatig risico, 

hoog en zeer hoog risico is. Dit heeft te maken met de samenkomst van bewoners, 

verblijfsrecreanten en dagrecreanten die zich met name rondom het dorp bevinden. Enkel in de 

gekleurde kilometervakken zijn de vaste bewoners van Schiermonnikoog woonachtig. Het gehele 

eiland is toegankelijk voor publiek. Het kilometervak ten noorden van het dorp vormt een zeer hoog 

risico, onder andere omdat hier de camping Seedune gevestigd is. Deze camping heeft ca. 350 

standplaatsen en ligt op de rand van het natuurgebied. Daarnaast vallen binnen deze 

kilometervakken verschillende recreatieparken, appartementen, een hotel en voorzieningen voor 

dagrecreatie. De optelsom van bewoners, verblijfsrecreanten en dagrecreanten resulteren in de 

risicoscores zoals afgebeeld op de kaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezige personen 

Vaste bewoners 

Aantal verblijfsrecreanten 

Aanwezige dagrecreanten 
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3.2.4 Score preventief en preparatief 
In de onderstaande afbeelding is de score van de preventieve en preparatieve maatregelen in het 

natuurgebied weergegeven. 

 

Preventieve en preparatieve maatregelen 

Afstand tot primaire waterwinning 

Afstand tot secundaire of tertiaire waterwinning 

Opkomsttijd 1e voertuig en/of materieel geschikt voor bestrijding 

in specifieke natuurgebieden  

Opkomsttijd 1e peloton voertuigen en/of materieel geschikt voor 

bestrijding in specifieke natuurgebieden 

Kans op snelle ontdekking en melding 

Aantal ontvluchtingsroutes 

Terreinbekendheid brandweer 

Kwaliteit/ kwantiteit ontsluiting 

 

Figuur 4. Score preventief en preparatief 

 

Op de deelkaart ‘score preventief en preparatief’ is te zien dat er rondom en ten noordoosten van 

het dorp een laag risico geldt. Aan de westkant van het eiland, rondom de stranden is een 

middelmatig risico. Vanaf het dorp richting het oosten van het eiland verhoogt het risico. Vanaf de 

Kobbeduinen tot het meest oostelijke punt van het eiland geldt zelfs een zeer hoog risico. De 

parameter opkomsttijd, kwaliteit ontsluiting en de snelle ontdekking spelen vooral een rol in het 

verschil tussen de risico’s. Hoe oostelijker op het eiland hoe slechter deze parameters scoren. De 

parameter opkomsttijd peloton scoort over het hele eiland hoog, aangezien er één brandweerploeg 

op het eiland is gevestigd. Om te komen tot een peloton dienen er voertuigen van de vaste wal te 

komen, dit neemt veel tijd in beslag. 
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3.2.5 Correctiefactoren 
In het kader van de methodiek bestaat de mogelijkheid om op een aantal parameters een correctie 

toe te passen, om specifieke situaties zwaarder mee te laten wegen in de R.I.N. Voor de R.I.N. van 

Schiermonnikoog is op geen enkel kilometer vak een correctiefactor toegepast. 

 

3.2.6 Risico’s 
Van de meest risicovolle kilometervakken is hieronder een risicoduiding gemaakt. 

 

Figuur 5. Totaalscore R.I.N Schiermonnikoog 

 

 

Vak Kleur totaalscore Risico 

206611  Hoog 

Beschrijving: 

Dit kilometervak scoort een hoog natuurbrandrisico. 

Het kilometervak bestaat voor 40% uit zeer brandbare- en voor 15% uit niet brandbare vegetatie. 

De kans op uitbreiding van een brand naar omliggende kilometervakken is groot. Binnen het 

kilometervak geldt een grote ecologische waarde en zijn er waardevolle objecten en gevaarlijke 

stoffen aanwezig. Binnen dit kilometervak zijn, ten opzichte van de andere vakken, de meeste 

personen aanwezig. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van camping Seedune. Hierdoor 

scoort dit vak een zeer hoog risico op de categorie ‘aanwezige personen’. Op de parameters 

binnen de categorie ‘preventief en preparatief’ scoort het vak een laag risico. Deze score komt 

mede tot stand door een lage opkomsttijd, een goede ontsluiting van de wegen en de 

beschikbaarheid van bluswater binnen 1 kilometer. Al deze factoren samen maken een hoog 

natuurbrandrisico. 

Te verbeteren parameters: 

- Vegetatie (naaldbomen) aan het Jacobspad en het Scheepstrapad (camping Seedune) 

optoppen en gefaseerd verruilen voor loofbomen 

- Waterwinpunt Berkenplas opnemen op de repressieve kaart 

- Pijpenstrootjes aan het Kapenglop verwijderen 
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Vak Kleur totaalscore Risico 

211611  

212612 

212611 

213612 

214613 

215613 

216613 

 Hoog 

Beschrijving: 

Deze kilometervakken scoren een hoog natuurbrandrisico. 

De kilometervakken bestaan voor ca. 40% uit zeer brandbare- en voor ca. 25% uit niet brandbare 

vegetatie. De kans op uitbreiding van een brand naar omliggende kilometervakken is groot. Binnen 

de kilometervakken geldt een middelmatige ecologische waarde. Er zijn geen waardevolle 

objecten en gevaarlijke stoffen aanwezig. Binnen deze kilometervakken zijn geen bewoners en 

verblijfsrecreanten aanwezig, wel is het gebied open voor dagrecreanten. Hierdoor scoren de 

vakken een laag risico op de categorie ‘aanwezige personen’. Op de parameters binnen de 

categorie ‘preventief en preparatief’ scoort het vak een zeer hoog risico. Deze score komt mede 

tot stand door een hoge opkomsttijd, een slechte ontsluiting van de wegen en het ontbreken van 

bluswater binnen 2 kilometer. Vooral de ontsluiting is een probleem. De lokale brandweerploeg 

heeft aangegeven het gebied niet te kunnen bereiken. Al deze factoren samen maken een hoog 

natuurbrandrisico. 

Te verbeteren parameters: 

In overleg met de betrokken partijen is aangegeven dat gezien het feit dat er weinig tot geen 

personen in dit gebied aanwezig zijn de impact van een natuurbrand laag is en zodoende niet 

ingezet hoeft te worden op verbetering van bovengenoemde parameters. Wel is van belang dat, 

bij een oosterwind, een eventuele natuurbrand geblust kan worden voordat deze richting het dorp 

gaat. Hiervoor is in de maatregelmatrix opgenomen om het waterwinpunt aan de 

Heereweg/Dijkpad op de repressieve kaart op te nemen zodat deze voor de lokale 

brandweerploeg inzichtelijk is. Andere maatregelen zijn reeds benoemd bij de uitwerking van vak 

206611. 

Vak Kleur totaalscore Risico 

205611

205610  

 Middelmatig 

Beschrijving: 

Deze kilometervakken scoren een middelmatig natuurbrandrisico. 

De kilometervakken bestaan voor 60- en 30% uit zeer brandbare- en voor 15- en 45% uit niet 

brandbare vegetatie. De kans op uitbreiding van een brand naar omliggende kilometervakken is 

groot. Binnen de kilometervakken geldt een grote ecologische waarde. Er zijn binnen 1 kilometer 

waardevolle objecten aanwezig en binnen 1 tot 2 kilometer gevaarlijke stoffen. Binnen deze 

kilometervakken zijn bewoners (1-100), verblijfsrecreanten (200-1000) en dagrecreanten (>500) 

aanwezig. Hierdoor scoren de vakken een middelmatig risico op de categorie ‘aanwezige 

personen’. Op de parameters binnen de categorie ‘preventief en preparatief’ scoort het vak een 

laag risico. Deze score komt mede tot stand door een redelijk lage opkomsttijd, een goede 

ontsluiting van de wegen en de beschikbaarheid van bluswater binnen 1 kilometer. De factoren 

samen maken een middelmatig natuurbrandrisico. De combinatie van veel (zeer) brandbare 

vegetatie, de grote ecologische waarde en de aanwezigheid van veel personen maken dat het 

kilometervak een gele en geen groene kleur scoort.  
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3.3 Preventieve en preparatieve maatregelen 
Hulpverleningskaarten 
Voor de brandweer van Schiermonnikoog zijn hulpverleningskaarten beschikbaar. Deze zijn 
beschikbaar in het operationele informatiesysteem van de brandweervoertuigen, Deze kaarten zijn 
niet ontwikkeld voor het onderwerp natuurbrand, maar worden gebruikt door verschillende 
hulpdiensten om te kunnen bepalen in welk gebied (kilometervak) een incident zich afspeelt. 
Zodoende kunnen ze voor meerdere doeleinden worden gebruikt. 

 
3.4 Overige bijzonderheden 
Opkomsttijden peloton 

De parameter ‘opkomsttijden peloton’ scoort op het gehele eiland het hoogst. Dit komt doordat er 

twee tankautospuiten beschikbaar zijn op het eiland en de overige eenheden met de veerboot 

overgezet moet worden. Het duurt minstens anderhalf uur om een peloton aan brandweervoertuigen 

op het eiland te krijgen. 

 

Repressieve slagkracht 

Het feit dat er één brandweereenheid op het eiland aanwezig is, betekend  dat er een andere manier 

van natuurbrandbestrijding benodigd is. Een snelle knockdown is van belang om erger te 

voorkomen. Post Schiermonnikoog beschikt over twee repressieve brandweervoertuigen. Een 

tankautospuit, deze is geschikt om over het strand te kunnen verplaatsen en een 

natuurbrandbestrijdingsvoertuig. Dit voertuig kan zich over meer smalle paden zoals fietspaden 

verplaatsen. Om een snelle knockdown uit te kunnen voeren beschikt post Schiermonnikoog tevens 

over interventiemiddelen in de vorm van rugtassen met o.a. slangen, een straalpijp en 

verdeelstukken om zodoende snel water in het natuurgebied te kunnen krijgen. Naast de vrijwillige 

brandweer wordt er op Schiermonnikoog ondersteuning geboden door het ondersteuningspeloton 

(OSP). Het ondersteuningspeloton is een groep eilandbewoners die vanuit de meldkamer 

gealarmeerd kunnen worden om bijstand te verlenen aan de brandweer. Bij het OSP zijn onder 

andere boeren aangesloten die met giertanks water kunnen brengen naar plaatsen waar geen 

waterwinning beschikbaar is.  

 

Blussing van een grote natuurbrand zal tevens gebeuren in samenwerking met een blushelikopter 

van Defensie en er kan hulp worden ingeroepen van de handcrew vanuit Brandweer Nederland. De 

hoofdtaak van de handcrew is het weghalen van brandstof. Een handcrew komt op plaatsen waar 

blusvoertuigen niet kunnen komen. In de avond- en nachtperiode, als de wind is gaan liggen, sporen 

ze ondergrondse brandjes, ook wel hotspots, op en maken die uit. Het team kan ook verdedigend 

ingezet worden door handmatig stoplijnen te maken om de natuurbrand af te remmen. 

 

 

 

 

 

Te verbeteren parameters: 

- Bereikbaarheid Torenbinnenpad/Karrepad verbeteren door verplaatsing van paaltjes 

- Waterwinpunt (geboorde putten) controleren en bruikbaar maken  

- Vegetatie (dennenbomen en brandlast op de grond) nabij het Vitens pompstation 

verwijderen 
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4. Maatregelenmatrix 
 

Het doel van de gebiedsgerichte aanpak is om samen met de betrokken ketenpartners te komen tot 

een maatregelenmatrix. De maatregelenmatrix bestaat uit een overzicht van acties die betrokken 

ketenpartners gezamenlijk hebben geïdentificeerd als belang om het risico op natuurbrand verder 

te verkleinen of om de effecten ervan te beperken. Acties in de maatregelenmatrix kunnen zowel 

operationele als bestuurlijke aspecten betreffen en kunnen op korte of op lange termijn uitvoerbaar 

zijn. 

 

Onderstaande afbeelding is een uitsnede van de maatregelenmatrix. De volledige matrix is in 

bijlage 1 toegevoegd.  

Figuur 6. Uitsnede Maatregelenmatrix Schiermonnikoog 

 

Tijdens de bijeenkomst van de projectgroep natuurbrand en de lokale brandweerploeg is het eiland 

in kaart gebracht. Hierbij is het eiland opgedeeld in compartimenten. De grenzen van de 

compartimenten vormen zogenoemde ‘stoplijnen’. Tijdens de repressie wordt ingezet op het 

‘opvangen’ van de brand op deze stoplijnen. In de praktijk betekent dit dat de lokale brandweerlieden 

hierdoor inzichtelijk heeft op welke plekken zij brandbestrijdingsmaatregelen zullen moeten inzetten. 

Het is van belang dat de compartimentsgrenzen goed bereikbaar zijn, want het kost tijd en 

organisatievermogen om een stoplijn aan te leggen.  

 

In de maatregelenmatrix is per compartiment aangegeven welke maatregelen in dat compartiment 

genomen moeten worden om de compartimentsgrenzen in te zetten als stoplijn. De maatregelen 

kunnen bestaan uit bestuurlijke maatregelen zoals het versturen van brieven aan de 

eilandbewoners over het vergroten van de brandveiligheid (coniferen verruilen voor loof) of 

operationele maatregelen zoals het realiseren van waterwinpunten. In de maatregelenmatrix is 

daarnaast opgenomen binnen welk R.I.N. kilometervak de maatregel valt, welk risico er voor dit 

kilometervak aanwezig is, wie de actiehouder van de maatregel is en binnen welk termijn de 

maatregel ten uitvoer moet worden gebracht. In de bijlage van de rapportage is de 

maatregelenmatrix van Schiermonnikoog bijgevoegd.   
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5. Conclusie 
 

Schiermonnikoog is een eiland met één dorp en een groot stuk natuur inclusief strand. Het 

natuurgebied bestaat voornamelijk uit bos, duin en grasland. De hele noord- en westkant van het 

eiland is strand. Ten zuidwesten van het dorp is de Westerplas en het Rif gelegen. De gehele 

oostkant van het eiland bestaat uit natuur. Hier is ook het nationaal park, Kobbeduinen en Kaap 

Willemsduin gelegen. 

 

De score vanuit de Risico Index Natuurbranden voor de categorie ‘vaste factoren’ laat een wisselend 

beeld zien. De zwaartepunten liggen met name in de kilometervakken rondom het dorp, de 

Westerplas, de Kobbeduinen, ten westen van Kaap Willemsduin en rondom, en ten westen van, het 

Bunkermuseum. Voor deze gebieden geldt een hogere ecologische waarde onder andere vanwege 

de kwelder in het Rif, de aanwezigheid van Lepelaars rondom de Westerplas en de Hertenbosvallei. 

Ook is in deze gebieden meer (zeer) brandbare vegetatie aanwezig. 

 

Op de deelkaart ‘score aanwezige personen’ is te zien dat rond het dorp een zeer hoog risico is en 

ten oosten van camping Seedune een hoog risico. Hier zijn veel aanwezige personen in de vorm 

van bewoners, verblijfsrecreanten en dagrecreanten. 

 

Op de deelkaart ‘score preventief en preparatief’ is te zien dat er rondom en ten noordoosten van 

het dorp een laag risico geldt. Aan de westkant van het eiland, rondom de stranden, is een 

middelmatig risico. Vanaf het dorp richting het oosten van het eiland verhoogt het risico. Vanaf de 

Kobbeduinen tot het meest oostelijke punt van het eiland geldt zelfs een zeer hoog risico. De 

parameter opkomsttijd, kwaliteit ontsluiting en de snelle ontdekking spelen vooral een rol in het 

verschil tussen de scores. In gesprek met de betrokken partijen en tijdens de schouw is gebleken 

dat de natuur in het oostelijke deel van het eiland niet bereikbaar is voor de brandweer. Ook is hier 

geen waterwinning aanwezig. Blussing van een natuurbrand in dit gebied zal moeten gebeuren in 

samenwerking met een blushelikopter van Defensie. Voor hulp kan een handcrew worden 

opgeroepen. In paragraaf 3.2.6 zijn handvatten gegeven voor de verbetering van deze parameters. 

Echter is in overleg met de betrokken partijen aangegeven dat gezien het feit dat er weinig tot geen 

personen in dit gebied aanwezig zijn de impact van een natuurbrand laag is en zodoende niet 

ingezet hoeft te worden op verbetering van deze parameters. De parameter opkomsttijd peloton 

scoort over het hele eiland hoog, aangezien er één brandweerploeg op het eiland is gevestigd.  

 

Op basis van de input vanuit alle 17 parameters is een totaalscore gevormd. In de totaalscore valt 

te zien dat over het gehele eiland er een aanzienlijk natuurbrandrisico is, de meeste vakken scoren 

minimaal een middelmatig risico. Eén vak scoort een laag risico. De hoog risicovakken (oranje) zijn, 

op één na, allen gelegen ten oosten van de polder en halverwege het natuurgebied. Het verschil 

met de middelmatig scorende vakken is de aanwezigheid van meer (zeer) brandbare vegetatie en 

de grote ecologische waarde van de westelijk gelegen vakken. Het enkele hoog risico vak aan de 

noordwest kant van het eiland is gelegen ten noorden van het gelijknamige dorp Schiermonnikoog. 

Dit risico wordt gevormd door de samenkomst van veel personen, waardevolle objecten in 

combinatie met een hoge ecologische waarde en (zeer) brandbare vegetatie.  

 

Als eindconclusie kan gesteld worden dat er een aanzienlijk natuurbrandrisico aanwezig is op 

Schiermonnikoog. Om het risico dat een eenmaal ontstane natuurbrand zich ontwikkelt tot 

onbeheersbare proporties te verlagen is het van belang om de actiepunten uit de maatregelenmatrix 

uit te voeren. In samenwerking met de betrokken actoren is aangegeven dat het voor 

Schiermonnikoog essentieel is dat een natuurbrand binnen de compartimenten gehouden kan 
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worden. Op deze manier is de schade voor de natuur het kleinst en zijn de gevolgen voor het leven 

op het eiland minimaal. Om dit te bereiken dient ingezet te worden op de acties uit de 

maatregelenmatrix. 

 
  



 

  
Bijlage 1. Maatregelenmatrix  
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Hoofd- en subcompartiment(en) Risico`s en aandachtspunten code Noodzakelijke acties RIN vaknummer RIN-risico Actiehouder Termijn afgerond opmerkingen

1

Westerstrand Geen bijzonderheden Geen maatregelen nodig 205609 / 204610 Middelmatig

2

Westerplas Geen bijzonderheden Geen maatregelen nodig 205609/205610 Middelmatig

Bijzondere objecten:

Vogel uitkijkpost 205609 Middelmatig 

3

Westerduinen Geen bijzonderheden Geen maatregelen nodig 204611 / 205611 Middelmatig 

Bijzondere objecten:

Noordertoren (RWS) 205611 Middelmatig 

4

Aan het begin van het Torenbinnenpad/Karrepad geen toegang voor TST Palen uit elkaar halen bij het begin van het Torenbinnenpad/Karrepad 205610 Middelmatig Gemeente AOV feb-23

2 geboorde putten onbruikbaar door oppompen zand 2 geboorde putten controleren en bruikbaar maken 205610 / 205611 Middelmatig Gemeente AOV feb-23

Brandbare vegetatie (naaldbomen) rondom pompstation Vitens Naaldbomen inclusief brandlast grond rondom pompstation Vitens verwijderen 205610 Middelmatig Vitens/(i.o.m.) Natuurmonumenten feb-23

Naaldbomen/brandlast op (recreatie)woningen Blauwe brief versturen en eilanders attenderen en adviseren over brandoverslag naaldbomen op huizen en andersom 205611 Middelmatig Gemeente AOV Doorlopend

Ontbreken van aanwijsbord brandkraan Karrepad 9a Op het Karrepad 9a aanwijsbord brandkraan plaatsen 205611 Middelmatig BRW i.o.m. Vitens feb-23

bijzondere objecten: 

Recreatiewoningen 205610 Middelmatig 

Landal Vitamaris 206610 Hoog

Hotels 205611 Middelmatig 

Pompstation Vitens 205611/205610 Middelmatig 

5

Gebied camping en Berkenplas Aan de westzijde van het Scheepstrapad bevinden zich veel naaldbomen Naaldbomen verwijderen 206611 Hoog Natuurmonumenten feb-23

Aan het Jacobspad (vlak naast de camping) bevinden zich veel naaldbomen Naaldbomen verwijderen 206611 Hoog Natuurmonumenten feb-23

Groot waterwinpunt bij de Berkenplas Waterwinpunt opnemen op repressieve kaart 206611 Middelmatig BRW feb-23

Naaldbomen aan noordoostzijde op campingterrein Naaldbomen optoppen en gefaseerd verwijderen en plaatsen loofbomen 206611 Hoog Campingeigenaar/i.o.m. natuurmonumenten Doorlopend

Brandgevaar Kapenglop door middel van pijpenstrootjes op de grond Verwijderen pijpenstrootjes gebied Kapenglop 206611/206612 Hoog Natuurmonumenten feb-23

bijzondere objecten: 

Camping Seedune 206611 Hoog 

Berkenplas (recreatiegebied) 207611 Middelmatig

Voetbalveld en zwembad 206611 Hoog 

6

Kobbeduinen Wens voor een extra waterwinpunt Waterwinpunt aan de Heereweg/Dijkpad opnemen op repressieve kaart N.v.t. N.v.t. BRW aug-23

Onvindbaarheid brandkraan Prinsbernardweg (bij De Marlijn) Bord brandkraan verplaatsen naar toiletgebouw, zodat dit zichtbaar wordt N.v.t. N.v.t. Gemeente/AOV i.o.m. Vitens aug-23

Bijzondere objecten:

Herdershut (RUG) N.v.t. N.v.t.

7

Kwelder gebied Gebied is niet toegankelijk voor brandweer Geen maatregelen nodig N.v.t. N.v.t.

8

Dorp 2 geboorde putten onbruikbaar door oppompen zand 2 geboorde putten controleren en bruikbaar maken N.v.t. N.v.t. Gemeente/AOV feb-23

Wens voor 2 waterwinpunten Waterwinpunt creëren aan de Reeweg d.m.v. plaatsen bezinkbak in sloot N.v.t. N.v.t. Gemeente/AOV aug-23

Waterwinpunt creëren aan de Banksdijk/Westerburenweg d.m.v. plaatsen bezinkbak in sloot N.v.t. N.v.t. Gemeente/AOV aug-23

Overig 

Paddenstoelen/bewegwijzering eiland Locaties paddenstoelen (bewegwijzering) eiland zijn niet bekend bij MkNN Locaties (nummers) paddenstoelen in systeem MkNN zetten N.v.t. N.v.t. BRW i.o.m. MkNN aug-23

Boeren campings: Locatie: de Branding (opgenomen in objectdossier brandweer) Betrekken in communicatie rondom natuurbrandbeheersing d.m.v. blauwe brief N.v.t. N.v.t. Gemeente/AOV Doorlopend

Locatie: Eureca (opgenomen in objectdossier brandweer) Betrekken in communicatie rondom natuurbrandbeheersing d.m.v. blauwe brief N.v.t. N.v.t. Gemeente/AOV Doorlopend

Locatie: De Kooiplaats (opgenomen in objectdossier brandweer) Betrekken in communicatie rondom natuurbrandbeheersing d.m.v. blauwe brief N.v.t. N.v.t. Gemeente/AOV Doorlopend

Locatie: De Oorsprong (opgenomen in objectdossier brandweer) Betrekken in communicatie rondom natuurbrandbeheersing d.m.v. blauwe brief N.v.t. N.v.t. Gemeente/AOV Doorlopend

Locatie: Springfield (opgenomen in objectdossier brandweer) Betrekken in communicatie rondom natuurbrandbeheersing d.m.v. blauwe brief 205610 Middelmatig Gemeente/AOV Doorlopend

Locatie: Duinhoeve (opgenomen in objectdossier brandweer) Betrekken in communicatie rondom natuurbrandbeheersing d.m.v. blauwe brief N.v.t. N.v.t. Gemeente/AOV Doorlopend

Maatregelenmatrix Gebiedsgerichte aanpak Schiermonnikoog 03-08-22
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