Lijst van ingekomen en uitgegane stukken AB VRD 16-12-2020
Ingekomen stukken
Afzender: Veiligheidsregio Drenthe
Datum: 30 november / Kenmerk: U201762
Onderwerp: Leerevaluatie crisissituatie camping Anloo
Inhoud:
Met deze brief bied ik u aan de Leerevaluatie crisissituatie camping Anloo (is als bijlage 03.1 bij de
stukken gevoegd) welke per 23 november is opgeleverd door het COT.

Advies:
Ter kennisname

Het COT heeft door middel van acht interviews lessen en ervaringen opgehaald bij functionarissen die een
(sleutel)rol speelden tijdens deze crisis. Vervolgens vond een lessensessie met hen plaats. Tijdens de
sessie zijn de uitkomsten van de individuele interviews besproken, zijn rode draden gedeeld en
gezamenlijk leerpunten benoemd. Deze leerevaluatie koppelt de opbrengsten hiervan terug en is dan ook
een weergave van de reflectie van de respondenten. De lessen zijn aangevuld met aanbevelingen vanuit
het COT.
Binnen de Veiligheidsregio Drenthe worden de leerpunten opgepakt en zijn onderdeel van de
beleidsimpuls 2020-2021.
Afzender: Meldkamer Noord-Nederland
Datum: 26 november 2020 / Kenmerk: Onderwerp: Stichtingsbestuur meldkamer
Inhoud:
Met dit schrijven informeren we u graag wat betreft de voortgang van de overdracht van het beheer van
de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten aan de politie. In dit proces worden binnenkort de laatste
stappen gezet, waarmee een einde komt aan de verantwoordelijkheid voor dit beheer voor zover die nog
lag bij de Veiligheidsregio’s.
In december 2019 heeft uw vertegenwoordiger in het Samenwerkingsbestuur van de Meldkamer Noord
Nederland met uw instemming getekend voor de overdracht van het beheer naar de politie met ingang
van 1 januari 2020.

Advies:
Ter kennisname

Onder dit beheer vallen volgens de Wijzigingswet meldkamers (in werking getreden op 1 juli jl.): facilitaire
dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICTvoorzieningen ten behoeve van de meldkamers en het ICT- beheer ten behoeve van de
meldkamerfuncties. Deze overdracht van beheer - inclusief de personele en financiële
verantwoordelijkheid- heeft volledig plaatsgevonden. Er is echter nog een laatste formeel punt.
In Noord-Nederland ligt het eigendom van - en daarmee de verantwoordelijkheid voor - de huisvesting in
2020 formeel nog altijd bij het bestuur van de Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord
Nederland; een afzonderlijk bestuur met dezelfde samenstelling als het eerder genoemde
Samenwerkingsbestuur. In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om het appartementsrecht voor het
meldkamerdeel in het gebouw A7 in Drachten over te dragen van genoemde Stichting naar de Nationale
Politie. Om die overdracht van onroerend goed mogelijk te maken moesten eerst enkele fiscale
vraagstukken worden opgelost om de overdracht zonder bijkomende kosten voor de partijen die huurder
waren van de Stichting – daaronder uw Veiligheidsregio – mogelijk te maken. Nadat deze vraagstukken
waren opgelost heeft het Stichtingsbestuur op 19 oktober het besluit genomen tot overdracht van
genoemd appartementsrecht en het aflossen van de bijbehorende financiering.
Het ligt in de lijn der verwachting dat het bestuur in december vervolgens kan besluiten tot opheffing van
de Stichting, omdat na de overdracht het doel van de Stichting is komen te vervallen. Dat doel is in de
statuten omschreven als het verwerven en verhuren van een registergoed ten behoeve van de Meldkamer
Noord Nederland, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
De formele liquidatie van de Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord Nederland zal dan
begin 2021 plaatsvinden. Voor de beperkte kosten van de liquidatie van de Stichting is een toereikend
bedrag gereserveerd zijnde het positieve resultaat behaald in 2019. Daarmee worden met deze ontbinding
per saldo geen negatieve effecten verwacht.
Afzender: Veiligheidsberaad
Datum: 10 november 2020 / Kenmerk: Onderwerp: Behandeling taakdifferentiatie brandweer
Inhoud:
Op 14 juni 2019 heeft het Veiligheidsberaad samen met de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) een
denktank ingesteld met de opdracht om te onderzoeken hoe brandweervrijwilligers nadrukkelijk en
fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten, zodat wordt voldaan aan de Europese weten regelgeving, en in kaart te brengen welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie
heeft.

Advies:
Dit onderwerp wordt behandeld in het AB
VRD 16-12-2020 (agendapunt 14).

Op 9 december 2019 heeft het Veiligheidsberaad samen met de minister van JenV gesproken over de
oplossingsrichting van de denktank, waarbij het systeem van vrijwilligheid behouden blijft. Om te komen
tot een afgewogen en zorgvuldig besluit, is op 9 december besloten om de consequenties van de
bestuurlijke koers inzichtelijk te maken voor alle veiligheidsregio’s. Vanwege Covid-19 heeft het
onderzoek naar de consequenties voor de veiligheidsregio’s enige tijd stil gelegen. Deze slag is in de
afgelopen periode alsnog uitgevoerd en de planning was om op 14 december 2020 de denkrichting
inclusief het inzicht in de consequenties te bespreken.
De uitvraag heeft echter nog een onvoldoende scherp beeld van de organisatorische, personele en
financiële consequenties van de denkrichting gegeven. Het is de bedoeling om in de komende periode een
aangescherpte uitvraag te doen in de veiligheidsregio’s, om tot een goed beeld van de consequenties te
komen. Dit betekent dat de besluitvorming door het Veiligheidsberaad en de minister van JenV over de
denkrichting wordt uitgesteld naar februari 2021. Derhalve is – in overleg met de voorzitter – besloten om
in februari een extra vergadering tussen het Veiligheidsberaad en de minister van JenV in te lassen.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Datum: 9 november 2020 / Kenmerk: 3078078
Onderwerp: Bijdrage BDuR 2021
Inhoud:
Met deze beschikking ken ik op grond van artikel 55, lid 1, van de Wet veiligheidsregio’s de bijdrage voor
het begrotingsjaar 2021 aan uw regio toe. Het budget dat in 2021 beschikbaar is voor de aan de
veiligheidsregio’s toe te kennen bijdrage bedraagt € 172,648 mln. Dit bedrag is inclusief de doorwerking
van de loonbijstelling 2020.
Ingevolge artikel 8.1 van het Besluit veiligheidsregio’s stel ik de bijdrage voor 2021 voor uw
veiligheidsregio vast op € 5.108.610.

Advies:
Ter kennisname.

Afzender: Meldkamer Noord-Nederland
Datum: 29 oktober 2020 / Kenmerk: Onderwerp: Jaarrekening stichting 2019
Inhoud:

Advies:
Ter kennisname.

Afzender: Instituut Fysieke Veiligheid
Datum: 15 oktober 2020 / Kenmerk: D050-2020
Onderwerp: Zienswijze conceptjaarplan IFV 2021
Inhoud:
Hierbij ontvangt u het concept jaarplan 2021 van het IFV, inclusief de begroting. Conform de Wet
veiligheidsregio’s wordt dit jaarplan voor een zienswijze aan de besturen van de veiligheidsregio’s
voorgelegd. Dit jaarplan geeft inzicht in onze belangrijkste speerpunten voor 2021, die naast het
continueren van de bestaande dienstverlening bijdragen aan onze ambitie.

Advies:
De zienswijze is behandeld in het DB VRD
25-11-2020. De volgende zienswijze is
inmiddels verstuurd naar het IFV:

Het conceptjaarplan 2021 staat voor een belangrijk deel in het teken van de inzichten die wij en de
veiligheidsregio’s in het afgelopen half jaar hebben opgedaan.

Wij hebben kennisgenomen van uw
jaarplan en begroting IFV 2021. In de
eerste plaats willen we het IFV een
compliment geven met de waardevolle rol
die is vervuld met de oprichting en
facilitering van het LOT-C.

Daarnaast hebben we de veiligheidsregio’s en onze belangrijkste crisispartners via een enquête gevraagd
te reflecteren op onze ambities en speerpunten. We zien dat onze partners met name baat hebben bij
onze activiteiten ten aanzien van Business Intelligence en de gezamenlijke, onder de regie van het IFV,
ontwikkelde intelpositie, alsmede onze rol als netwerkregisseur en het verbinden van veiligheidsregio’s,
Rijksoverheid en crisispartners.
Vanuit deze achtergrond hebben we activiteiten en rollen toegevoegd aan ons aanbod, in verbinding met
onze crisispartners en het Rijk. Zo is het LOT-C ingericht en van start gegaan. Daarmee hebben we
verdere stappen gezet in de ontwikkeling van de informatiepositie van veiligheidsregio’s en crisispartners.
Hiernaast willen we nog nadrukkelijker een netwerkregierol vervullen richting veiligheidsregio’s,
crisispartners en andere stakeholders. Juist vanwege onze landelijke positie kunnen wij waarde toevoegen
aan de onderlinge verbindingen en aan het ontsluiten van informatie.
Het dagelijks bestuur IFV verzoekt u om uw zienswijze op het jaarplan 2021 te geven en daarbij aandacht
te besteden aan de wijze waarop het IFV inhoud geeft aan de uitvoering van zijn wettelijke taken en de
opdrachten voor veiligheidsregio’s. Kernvraag hierbij is: Welke belangrijke ontwikkelingen ervaart u waar
het IFV aan kan bijdragen?
Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 27 november 2020. Hiervoor wordt de termijn van zes weken
gehanteerd. Alle ontvangen reacties worden verzameld en verwerkt ter bespreking in de vergadering van
het algemeen bestuur IFV op 14 december 2020.

In de tweede plaats maakt het IFV een
transitieproces door dat wij ondersteunen.
Bij het lezen van het jaarplan valt ons een
aantal zaken op.
Concretisering
Voor een jaarplan is dit document vrij
abstract en geeft het weinig inhoudelijke
richting. Het roept de vraag op welke
resultaten er eind 2021 behaald moeten
zijn. Dat informatie en business
intelligence belangrijke drijvers zijn is
helder, ook in deze context ontbreekt een
meer concrete vertaling. Het
programmaplan IV dat afgelopen jaar is
gepresenteerd biedt bijvoorbeeld concrete
houvast, maar wordt niet aangehaald in
dit jaarplan.
Verbinding
Er lijkt geen logische verbinding tussen de
vier speerpunten in het beleidsplan en de
begroting 2021.
Het netwerk F&C adviseert het IFV om een
vertegenwoordiging vanuit de regio’s in
een vroegtijdig stadium mee te laten
werken aan de vertaling van het beleid
naar concrete prestaties en geld. Dat zou
het jaarplan en de begroting voor de
veiligheidsregio’s meer inzichtelijk maken.

Afzender: Ministerie van Defensie / Defensie Materieel Organisatie
Datum: 11 september 2020 / Kenmerk: DMO2020009358
Onderwerp: Bluswatervoorziening munitiecomplexen
Inhoud:
In deze brief wil ik u vragen om te reageren op ons standpunt ten aanzien van de bluswatervoorziening op
de munitiecomplexen in uw regio.
In uw regio zijn meerdere munitiecomplexen van Defensie gevestigd. Het betreft de inrichtingen Ruinen
(te Ruinen), Johannes Postkazerne (te Darp) en Veenhuizen (te Veenhuizen). Een incident op deze
munitiecomplexen kan leiden tot effecten buiten de inrichtingsgrens. Deze effecten vallen binnen de door
de overheid geaccepteerde risico's.
Naast de Omgevingsvergunning geldt op een munitiecomplex ook de Ministeriële Publicatie 40-21,
Voorschrift opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen Defensie (verder: MP 40-21).
De MP 40-21 wordt op dit moment herzien. Van alle artikelen wordt herbeoordeeld op welke manier ze
bijdragen aan de veiligheid op een munitiecomplex.
Van de artikelen over bluswater is dat op dit moment niet duidelijk. Het is onbekend op basis van welke
norm deze voorschriften in het verleden zijn vormgegeven. Er is ons geen norm van Brandweer Nederland
bekend over bluswatervoorziening opmunitiecomplexen. Vanuit de vakgroep IBGS van Brandweer
Nederland is aangegeven dat wij de betroffen regio's individueel moeten aanschrijven voor een standpunt.
Op dit moment is er geen inhoudelijke onderbouwing voor de
bluswatervoorziening op munitiecomplexen. Er zijn geen argumenten vanuit een scenariobenadering die
de noodzaak van een bluswatervoorziening aantonen.

Crisisbeheersing en brandweerzorg
Als je kijkt naar het werkveld van de
veiligheidsregio’s draait dat om de
werkgebieden crisisbeheersing en
brandweerzorg. Crisisbeheersing komt
volop terug in het jaarplan van het IFV.
Over de ontwikkeling en ondersteuning
van brandweerzorg staat niets. Dat is
opmerkelijk.
Advies:
Vanuit de VRD is de volgende reactie
gegeven:
In uw brief van 11 september vraagt u om
een standpunt van de Veiligheidsregio
Drenthe ten aanzien van
bluswatervoorziening op de
munitiecomplexen in ons gebied. Ik licht
graag toe dat er geen generieke
oplossing is voor de verschillende
munitiecomplexen in Drenthe.
Vraagstelling
U verwijst naar de Minsteriele Publicatie
40-21 (MP 40-21) waarin op dit moment
veiligheidsmaatregelen en voorzieningen
zijn opgenomen voor munitiecomplexen.
Omdat de MP 40-21 wordt herzien, vindt
een herbeoordeling plaats van de
voorzieningen die hierin zijn beschreven.
Omdat Brandweer Nederland niet
bekend is met de herkomst van de huidige
omschrijving van bluswatervoorziening bij
munitiecomplexen, vraagt u de betrokken
regio’s om hun standpunt hierin.

De bluswatervoorzieningen op munitiecomplexen kunnen daarom komen te vervallen
in de nieuwe MP 40-21. Wij verzoeken u te reageren op ons bovenstaande standpunt. Indien u niet
akkoord bent met ons standpunt, verzoeken wij u om dit te onderbouwen met de voor uw regio geldende
eis.
Wij hebben alle veiligheidsregio's aangeschreven waarin munitiecomplexen zijn gevestigd. We verzamelen
de reacties en nemen die in overweging bij het vaststellen van ons definitieve standpunt. Wij zullen u
actief op de hoogte houden van het verdere verloop van dit proces.

Standpunt Veiligheidsregio Drenthe
Uw argumentatie om geen
bluswatervoorziening te eisen op
munitiecomplexen, doet geen recht aan de
locaties en de mogelijke incidenten die
hier kunnen plaatsvinden.
Een algemene regel dat een bluswatervoorziening nodig is op een munitiecomplex is mogelijk te ruim, maar een
algemene regel dat geen bluswatervoorziening nodig is, is te beperkend.
Voor de Veiligheidsregio Drenthe is het
wenselijk dat per locatie een afweging
gemaakt kan worden over de benodigde
voorzieningen. Het is dus wenselijk dat de
herziene MP 40-21 ruimte biedt voor die
situationele beoordeling door het
Ministerie van Defensie en de betrokken
veiligheidsregio welke bluswatervoorziening hier nodig is.
Op het munitiecomplex in Veenhuizen
bevindt zich bijvoorbeeld ook opslagen
met andere gevaarlijke stoffen. Een
scenario van een incident op deze locatie
waarvoor veel water noodzakelijk is, is vrij
reëel.

