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OR/GO Kies een item. 

 

Conceptbesluit 

 

1. De bijgevoegde reactienota op de binnengekomen 
zienswijzen vast te stellen. 

2. De Meerjarenkoers 2023 - 2026 ongewijzigd vast te stellen. 
3. Het regionaal risicoprofiel vast te stellen na aanpassing met 

de volgende voorstellen: 
a. Droogte te benoemen als een apart risico/scenario.  
b. Wateroverlast te benoemen als een apart 

risico/scenario.  
c. Termen als ‘catastrofaal’ beter te duiden en/of af te 

zwakken en de bijbehorende 
communicatieboodschappen voor de vaststelling 
multidisciplinair af te stemmen.  

 

Inleiding 

 

Half september zijn de Meerjarenkoers 2023 – 2026 en het 
Regionale risicoprofiel aangeboden aan de Friese gemeenteraden. 
Het Dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân verzocht de 
raden om hun reactie uiterlijk op 2 november 2022 in te dienen. Dat 
is in veel gevallen haalbaar gebleken. Met de overige gemeenten is 
tijdig contact geweest over het moment van indienen én de inhoud 
van hun conceptzienswijze. We spreken dan ook onze dank uit 
richting ambtenaren/griffiers, colleges en raadsleden voor de 
constructieve samenwerking op dit onderdeel. 
 
1 gemeenteraad en 2 partners besloten een zienswijze in te dienen. 
Daarnaast is een aantal opmerkingen meegegeven. Via deze 
reactienota voorzien we iedere inbreng van een reactie. Deze delen 
we met alle Friese gemeenten en betrokken partners, zodat 
iedereen optimaal geïnformeerd is over de besluitvorming van onze 



 
 

meerjarenkoers en regionaal risicoprofiel. 
 

Beoogd effect 

 

Een vastgestelde, gedragen meerjarenkoers. 
Een vast\gesteld, gedragen regionaal risicoprofiel. 
Een vastgestelde reactienota, waarmee we recht doen aan de 
ingediende zienswijzen en opmerkingen. 
 

Argumenten 

 

1. Voor alle ingediende zienswijzen en opmerkingen is een 
reactie geformuleerd. 

2. De ingediende zienswijzen bieden geen aanleiding om de 
meerjarenkoers aan te passen. 

3. De zienswijze van Wetterskip Fyslân maakt het regionaal 
risicoprofiel in positieve zin scherper. Voorstel is daarom 
om de zienswijze over te nemen. 
 

Kanttekeningen/risico’s 

 

Geen 

Financiële consequenties 

 

Geen 

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Na vaststelling door het AB wordt de reactienota gedeeld met de 
Friese gemeenteraden en partners. De zienswijze van het 
Wetterskip wordt verwerkt in het regionaal risicoprofiel. 
 

Communicatie 

 

De reactienota wordt gedeeld met de Friese gemeenteraden en 
onze betrokken partners. 

Besluit Kies een item. 
 
 

Paraaf secretaris 

 
 

 

Kopie naar auteur  
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