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Aanleiding 
De bestuurscommissie Veiligheid heeft in haar vergadering van 8 oktober 2015 de ontwerprapportage 
Incidentrisicoprofiel Fryslân vastgesteld en besloten de consultatieronde van de ontwerprapportage 
gelijktijdig te laten plaatsvinden met de consultatieronde van het plan van aanpak Dekkingsplan 2.0. 
Op 3 december 2015 heeft de bestuurscommissie Veiligheid het plan van aanpak Dekkingsplan 2.0 
vastgesteld. 
Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt op basis van de Wet veiligheidsregio’s het risicoprofiel 
(incidentrisicoprofiel) vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het 
bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken in het kader van beleid. 
 
De ontwerprapportage incidentrisicoprofiel en het plan van aanpak Dekkingsplan 2.0 zijn op 13 januari 
2016 ter consultatie aan de gemeenteraden voorgelegd. 
 
Zienswijzen 
Veiligheidsregio Fryslân heeft van 15 gemeenteraden zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn 
onderverdeeld in zienswijze op de ontwerprapportage Incidentrisicoprofiel en zienswijze op het plan 
van aanpak dekkingsplan 2.0.  
 
Beantwoording zienswijzen ontwerprapportage incidentrisicoprofiel 
 

Gemeente Zienswijzen ontwerprapportage incidentrisicoprofiel 

Achtkarspelen Ingestemd met het incidentrisicoprofiel. 
Dantumadiel Ingestemd met het incidentrisicoprofiel.  
Ferwerderadiel Ingestemd met het incidentrisicoprofiel. 
Kollumerland c.a. Ingestemd met het incidentrisicoprofiel. 
Ooststellingwerf Ingestemd met het incidentrisicoprofiel. 

Opsterland Ingestemd met het incidentrisicoprofiel.  
Tytsjerksteradiel Ingestemd met het incidentrisicoprofiel. 
Dongeradeel Het incidentrisicoprofiel is voor kennisgeving aangenomen. 

Littenseradiel Het incidentrisicoprofiel is voor kennisgeving aangenomen. 
Franekeradeel Het incidentrisicoprofiel is voor kennisgeving aangenomen. 

het Bildt 
De raad kan zich vinden in de geschetste aanpak en hebben alle vertrouwen 
in een goede uitwerking. 

Menameradiel 
De raad kan zich vinden in de geschetste aanpak en hebben alle vertrouwen 
in een goede uitwerking. 

Leeuwarden Geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen 
Weststellingwerf Geen aanleiding voor het maken van op/aanmerkingen. 

Heerenveen 
Vanwege het ontbreken van een actuele registratie van ongevallen met 
gevaarlijk stoffen dient dit taakveld nog bijzondere aandachtspunt te krijgen 
bij het maken van afwegingen bij het dekkingsplan. 

 
Geen inhoudelijke opmerkingen op de ontwerprapportage incidentrisicoprofiel. 
De zienswijze van de gemeenteraad van Heerenveen is meegenomen bij de beantwoording van het 
plan van aanpak Dekkingsplan 2.0. 
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Beantwoording zienswijzen plan van aanpak Dekkingsplan 2.0 
 

Gemeente Zienswijzen plan van aanpak  
Dekkingsplan 2.0 

Antwoord 

Achtkarspelen 
Ingestemd met plan van aanpak  
dekkingsplan 2.0. 

Ter kennisgeving 
aangenomen 

Kollumerland c.a. Ingestemd met plan van aanpak  
dekkingsplan 2.0. 

Ter kennisgeving 
aangenomen 

Ooststellingwerf 
Ingestemd met plan van aanpak  
dekkingsplan 2.0. 

Ter kennisgeving 
aangenomen 

Tytsjerksteradiel 
Ingestemd met plan van aanpak  
dekkingsplan 2.0. 

Ter kennisgeving 
aangenomen 

Dongeradeel 
Het plan van aanpak dekkingsplan 2.0 is voor 
kennisgeving aangenomen. 

Ter kennisgeving 
aangenomen 

Franekeradeel 
Het plan van aanpak dekkingsplan 2.0 is voor 
kennisgeving aangenomen. 

Ter kennisgeving 
aangenomen 

Littenseradiel 
Het plan van aanpak dekkingsplan 2.0 is voor 
kennisgeving aangenomen. 

Ter kennisgeving 
aangenomen 

het Bildt 
De raad kan zich vinden in de geschetste 
aanpak en hebben alle vertrouwen in een goede 
uitwerking. 

Ter kennisgeving 
aangenomen 

Menameradiel 
De raad kan zich vinden in de geschetste 
aanpak en hebben alle vertrouwen in een goede 
uitwerking. 

Ter kennisgeving 
aangenomen 

Ferwerderadiel Ingestemd met het plan van aanpak 
dekkingsplan 2.0, maar vraagt daarbij wel 
expliciet aandacht voor de uitdagingen op het 
gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid 
van bluswatervoorzieningen in het 
verzorgingsgebied van de gemeente 
Ferwerderadiel. De raad is van mening dat aan 
eerdere aanbevelingen om grootschalig 
watertransport in het kader van bovenstaande 
knelpunt in Dokkum te plaatsen uitvoering moet 
worden gegeven. Daarnaast wordt aandacht 
gevraagd voor de aanwezigheid van een aantal 
grote en/of risicobedrijven in de dorpen Hallum, 
Marrum en Ferwert en de aanwezigheid van een 
woonzorgcentrum in Ferwert. 

De taak en wijze van 
uitvoering van het 
grootschalig watertransport 
is en wordt meegenomen in 
het project. 
 
De inrichting van de 
repressieve brandweerzorg 
wordt afgestemd op de 
risico’s in Fryslân. 

Opsterland Ingestemd met het plan van aanpak 
dekkingsplan 2.0. Wel willen wij benadrukken dat 
wij er op vertrouwen dat u inspanningen verricht 
en blijft verrichten om draagvlak te creëren onder 
de vele vrijwilligers gedurende het te doorlopen 
proces. 

Vrijwilligers worden 
gevraagd zitting te nemen in 
klankbordgroepen, zodat alle 
brandweerploegen zijn 
vertegenwoordigd.  
Tevens zal het clusterhoofd 
pro-actief de 
brandweerposten betrekken 
in het proces. 
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Gemeente Zienswijzen plan van aanpak  
Dekkingsplan 2.0 

Antwoord 

Heerenveen De beschikbare middelen en een eventueel 
tekort op de kapitaallasten kunnen niet buiten 
beschouwing worden gelaten bij het uitwerken 
van het dekkingsplan 2.0. Daarom wordt 
verzocht om scenario twee en drie te 
combineren, waarbij het verwachte tekort op de 
kapitaallasten wordt betrokken bij de uitwerking 
van dekkingsplan 2.0.  
Dat dit het oorspronkelijke plan was, blijkt uit de 
vastgestelde kaderbrief 2016-2019. Hierin is 
namelijk opgenomen dat het risico van de 
kapitaallasten na vaststelling van het 
dekkingsplan van de Brandweer nader wordt 
geduid. 
Dit impliceert ook dat dit risico integraal wordt 
meegenomen bij het dekkingsplan. Mocht 
uiteindelijk blijken dat bij uitwerking van het 
dekkingsplan 2.0 het vermeende tekort van de 
kapitaallasten maar deels kan worden opgelost, 
dan kan het bestuur altijd nog een besluit nemen 
over het restant van het tekort van de 
kapitaallasten bij de vaststelling van 
dekkingsplan 2.0. 
 
Vanwege het ontbreken van een actuele 
registratie van ongevallen met gevaarlijk stoffen 
dient dit taakveld nog bijzondere aandachtspunt 
te krijgen bij het maken van afwegingen bij het 
dekkingsplan. 
 

De bestuurscommissie 
Veiligheid heeft opdracht 
gegeven om gerelateerd aan 
de huidige begroting een 
optimale dekkingsgraad te 
behalen en de 
brandweerzorg in Fryslân 
efficiënt, effectief en veilig in 
te richten. 
 
De resultaten van het  
dekkingsplan 2.0 is input om 
de kapitaallasten, benodigde 
middelen vakbekwaamheid 
en arbeidshygiëne te duiden. 
 
Aan het bestuur van VRF zal 
een integraal voorstel voor 
de begroting van de 
brandweer worden 
voorgelegd. 
 
 
 
De taak en wijze van 
uitvoering van het bestrijden 
van ongevallen met 
gevaarlijke stoffen is en 
wordt meegenomen in het 
project. 
 

Dantumadiel 

Ingestemd met het plan van aanpak 
dekkingsplan 2.0. 
Wel vragen wij u zeer kritisch te zijn en te 
anticiperen op de mogelijke financiële risico's. 

Zie antwoord zienswijzen 
Heerenveen 

Leeuwarden 
Gaan er vanuit dat het verwachte tekort op de 
kapitaallasten onderdeel wordt van de opdracht  

Zie antwoord zienswijzen 
Heerenveen 

Weststellingwerf 
 

Het plan mist een financiële paragraaf. Het 
Dekkingsplan 2.0 is richtinggevend maar niet 
uitvoeringsrijp. Anders dan wellicht verwacht of 
gehoopt is dit Dekkingsplan 2.0 niet ingestoken 
op het terugbrengen van de opkomst/aanrijtijd 
van de hulpverlening bij incidenten.  
 
De inzet van de vele vrijwilligers bij de 
brandweerzorg is van wezenlijke betekenis. De 
voorliggende plannen geven nog geen inzicht in 
het draagvlak onder de vrijwilligers. Wij 
verzoeken u met klem daaraan aandacht te 
besteden en ons daarover te informeren. 

De bestuurscommissie 
Veiligheid heeft opdracht 
gegeven om gerelateerd aan 
de huidige begroting een 
optimale dekkingsgraad te 
behalen. 
 
Vrijwilligers worden 
gevraagd zitting te nemen in 
klankbordgroepen, zodat alle 
brandweerploegen zijn 
vertegenwoordigd.  
Tevens zal het clusterhoofd 
pro-actief de 
brandweerposten betrekken 
in het proces. 

 
 


