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 Onderwerp  
1. Opening en mededelingen  
• 
• 
 
 
 
• 
 
 
 
• 
• 
 
 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.   
De heer Kleinhuis doet mededeling van het bericht dat in de media is verschenen over de brandweer. 
Het CBS heeft een analyse gemaakt van de kosten van de brandweer. Hij benadrukt dat de 
brandweer in Fryslân een van de goedkoopste is in Nederland. Na een gedachtewisseling geeft de 
voorzitter aan dat er geen persbericht zal worden verstuurd.   
Verder doet dhr. Kleinhuis mededeling van het uitkomen van de ‘Staat van de rampenbestrijding’.  
Dit betreft een beoordelingsrapportage van de inspectie over de crisisorganisatie. Hij is verguld met 
de score van Fryslân. Er zijn een aantal aandachtspunten die worden meegenomen. Na afloop van 
de bestuurscommissie is er voor de pers gelegenheid om over dit onderwerp in gesprek te gaan.  
Ook geeft hij aan dat er voor de brandweer is er nog steeds sprake van een principeakkoord.  
Tot slot zijn er twee nieuwe operationele leiders actief binnen de crisisorganisatie vanaf 1 januari 
2017. Hij is dan ook trots dat Fryslân een van de eerste regio’s is waarin er sprake is van 
gemeentesecretarissen die de functie als operationeel leider vervullen. De twee nieuwe OL’en zijn ter 
vergadering aanwezig. Tevens wordt een beeld getoond met daarop alle operationele leiders.  
 

2. Conclusies van de vergadering BC Veil igheid dd. 16 november 2016   
• 
 
•  

Dhr. Bilker vraagt zich af wanneer het uitvoeringsplan afhechting dekkingsplan 1.0 zal worden 
geagendeerd.    
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat het uitvoeringsplan in maart op de agenda zal komen te staan.  
De bestuurscommissie Veiligheid besluit: 
- de conclusies van de vergadering BC Veiligheid dd. 16 november ongewijzigd vast te stellen 

  
3. Uitgangspuntendocument Dekkingsplan 2.0       
• 
 
 
• 

Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit een belangrijk document is in opmaat naar het dekkingsplan 2.0. Het 
is een technisch document met daarin de uitgangspunten. We gaan uiteindelijk toe van een historisch 
gegroeide brandweer naar een beredeneerde brandweerorganisatie.  
Dhr. Beuving geeft middels een presentatie een toelichting. 
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• 
• 
• 

Dhr. Boertjes vraagt zich af of er ook een landelijke benchmark heeft plaatsgevonden.   
Dhr. Beuving geeft aan dat er is gekeken naar buurregio’s en statistieken van het CBS.  
Dhr. Kleinhuis benadrukt dat er voor de zekerheid kengetallen zijn ingebouwd en hier kritisch naar 
wordt gekeken.  

• Dhr. van den Berg vraagt zich af of wanneer er sprake is van minder kazernes en of de lasten dan 
collectief worden gedragen of per gemeente. 

• Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit collectief zal zijn, aangezien er geen sprake is van maatwerk 
constructies.  

• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
 
• 
• 
 
•  
• 
•  

 
 

•  
•  

 
 

•  

Dhr. van Zuijlen acht de geschetste lijn m.b.t. communicatie niet realistisch. Hij doelt met name op het 
wachten met informeren van de gemeenteraden tot april.  
Dhr. Kleinhuis wil graag benadrukken dat er alles aan wordt gedaan om de leden als eerste te 
informeren. De betrokken burgemeesters zullen voor de bijeenkomst op 30 maart worden 
geïnformeerd.   
Dhr. van Zuijlen heeft er vertrouwen in als het bestuur tijdig wordt meegenomen. Wel benadrukt hij 
om met de gemeenteraden te communiceren.  
Dhr. Apotheker ziet de besloten bijeenkomst op 30 maart a.s. als een ‘bezinning van het bestuur’.   
Mevrouw van Selm vindt het proces en de uitleg helder. Het zijn uitstekende bouwstenen om mee 
verder te kunnen. Zij wil wel aandacht vragen voor risicogebieden 3.  
Dhr. Beuving geeft aan dat de focus ligt op risicogebieden 1. Gelijktijdig wordt ingezet op o.a. 
risicogebieden 3. Het uitgangspunt is om te zorgen voor een robuuste brandweerorganisatie. 
Daarnaast dient iedere burger te beschikken over een minimaal niveau brandweerzorg.  
Dhr. Boertjens vraagt zich af in hoeverre rekening is gehouden met specifieke plaatselijke 
omstandigheden.  
Dhr. Beuving geeft aan dat in de vorige vergadering zicht is gekomen op alle objecten. De uitdaging 
is om de gezamenlijke overschrijding niet significant hoger te laten zijn.  
De voorzitter wil benadrukken dat het cruciaal is om in te zetten op preventie. 
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat dit tot uiting komt in het uitvoeringsplan dat eerder is genoemd. 
Dhr. Bilker wil graag aandacht vragen voor de historische binnensteden. Verder wil hij namens 
collega Waanders graag nog een vraag stellen over de oplegnotitie. Op pagina drie worden twee 
richtingen geschetst. De tweede richting is onduidelijk en nog niet uitgewerkt. 
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat deze richting wordt uitgewerkt. 
De voorzitter wil tot slot nog benadrukken dat de betrokkenheid hoog is. Zo zijn er tachtig 
brandweermensen betrokken geweest bij de totstandkoming van dit document. We mogen hier trots 
op zijn.  
De bestuurscommissie veiligheid besluit: 
1.  in te stemmen met het concept ‘Uitgangspuntendocument Dekkingsplan 2.0’; 
2.  kennis te nemen van het vervolgtraject. 
 

4.  
•  
 
 
 
 
•  

Themasessie: Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW)    
Dhr. Kleinhuis geeft aan dat de Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW) een netwerk is van 
hulpverleningsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de preparatie op incident- en 
rampenbestrijding op de Waddenzee. Samenwerking is nodig om de verbinding tussen de regio-
overstijgende aspecten en de lokale bijzonderheden bij land- en waterhulpverlening met elkaar te 
verbinden. Veiligheidsregio Fryslân faciliteert de CRW en de waterfunctionaris voert de regie. 
Aan de hand van een presentatie door dhr. Hans Spiegelaar, werkzaam bij de afdeling 
Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân en tevens waterfunctionaris, worden de leden van de 
bestuurscommissie meegenomen in het thema Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW).  
 

5. 
• 
 
 
•  
 
 
• 

Rondvraag    
Dhr. van Bekkum geeft aan dat hij van de Reddingsbrigade een brief heeft ontvangen inzake het 
honderd jarig jubileum. Hij refereert naar de landelijke ontwikkelingen die op dit moment spelen en 
zou graag voor de zomer een besluit van het bestuur willen over de rol van de reddingsbrigade.  
De voorzitter geeft aan dat er in het Veiligheidsberaad is gesproken over dit onderwerp. Er wordt op 
dit moment een landelijk onderzoek uitgevoerd. In afwachting van het onderzoek kan er daarna een 
bestuurlijke uitspraak worden gedaan.  
Dhr. Kleinhuis geeft in aanvulling hierop aan dat de uitkomsten binnenkort worden gedeeld binnen de 
Raad van directeuren Veiligheidsregio’s. Daarna zal dit terugkomen in het bestuur.  
 

6. 
• 

Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering. 

 


