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Vastgesteld verslag vergadering 10 januari 2014  
 
 
 
 
1. Opening / vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De aanwezigheidslijst is 
aan dit verslag toegevoegd.  

 
2. Mededelingen 

De voorzitter koppelt uit het dagelijks bestuur terug dat er diverse personele regelingen zijn 
vastgesteld, waaronder de arbeidsvoorwaardenregeling en de bezoldigingsregeling.  

 
De heer Van de Nadort meldt dat de brandweer en de reorganisatie landelijk in het nieuws is 
geweest. Bij Brandweer Nederland zou sprake zijn van een angstcultuur en vrijwilligers zouden 
massaal vertrekken. De heer Van de Nadort wil dit beeld voor de Groningse brandweer 
ontkrachten. Hij herkent dit beeld niet en ook de aanwezige burgemeesters zien dat de 
landelijke berichtgeving geen goede weergave is van de Groningse situatie.  

 
3.     Verslag vorige vergadering d.d. 6 december 2013 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Samenstelling dagelijks bestuur 

Het voorstel voor de samenstelling van het dagelijks bestuur heeft de instemming van de leden 
van het algemeen bestuur. Aan de benaming van de portefeuille bedrijfsvoering wordt 
toegevoegd dat dit tevens de penningmeester betreft. 
 
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Groningen besluit: 
1. De heer Michels aan te wijzen als portefeuillehouder GHOR. 
2. De heer Van de Nadort aan te wijzen als portefeuillehouder Brandweer. 
3. In te stemmen met de bezetting en de portefeuilleverdeling van het DB VR.  
 

5. VeiligheidsregioGroningen van start! 
De heer Swart geeft aan dat met dit voorstel wordt teruggekomen op nog openstaande punten 
ten aanzien van de verrekening van materieel en de BTW compensatie voor de huisvesting. 
Inmiddels is duidelijk dat de reserve voldoende is om in te zetten voor de verrekening van 
materieel. Er blijft voldoende reserve over om binnen de marge van 2%-5% van de begroting te 
blijven. Een aanvulling op het voorgestelde besluit is hiertoe uitgereikt.  
Compensatie van de BTW voor de huisvesting kan vanuit de BDUR worden gefinancierd.  
 
Het voorstel, inclusief de aanpassing t.a.v. de reserve heeft de instemming van het algemeen 
bestuur. 

 
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Groningen besluit: 
1) Kennis te nemen van deze notitie. 
2) N.a.v. de notitie ‘Besluit tot verrekening incidentele nadelen naar aanleiding van 

overname materieel’: 
o De incidentele nadelen voor gemeenten ad € 185.000 ten gevolge van de 

overdracht van materieel te compenseren vanuit de reserve.  



 

3) N.a.v. de notitie ‘Besluit compensatie BTW op huisvesting’: 
o De BTW gerelateerd aan huisvestingskosten te compenseren middels 

de beschikbare compensatie voor BTW in de BDUR uitkering. 
4) De tarieventabel van de Veiligheidsregio Groningen vast te stellen. 

 
6. Ambtseed/ -belofte dhr. Van Zuidam en dhr. Knoop 
 

De voorzitter geeft aan dat de ambtseed een mooi moment is om stil te staan bij waar de 
organisatie van de veiligheidsregio Groningen voor staat. De veiligheidsregio Groningen heeft 
als overheidsorganisatie een voorbeeldfunctie in de maatschappij. Dit brengt voor de 
personeelsleden van de veiligheidsregio Groningen speciale verantwoordelijkheden met zich 
mee.  
 
De voorzitter legt/neemt de ambtseed / - belofte af bij de heer Van Zuidam en de heer Knoop. 
 
 
De heer Van Zuidam geeft aan dat het personeel ook een ambtseed of ambtsbelofte gaat 
afleggen. Daarbij gaat het om nieuw personeel én het huidige personeel. De tekst van de eed is 
gemoderniseerd en ook de relatie tussen werk en privé is toegevoegd. Het afleggen van de eed 
is daarmee ook een moment om het gesprek met elkaar aan te gaan over integriteit. De 
voorzitter vraagt zich af wat dit bijvoorbeeld betekent voor het privégebruik van 
garagefaciliteiten. De heer van Zuidam geeft aan dat, los van wat nu wel of niet mag, het vooral 
belangrijk is om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij geeft de heer Van Zuidam aan 
dat er in dit specifieke geval kan worden gedacht om e.e.a. in clubverband te organiseren.  

 
 

7. Evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s  
 
De heer Ter Braak van WagenaarHoes geeft een presentatie over de evaluatie van de wet. Dit 
naar aanleiding van een presentatie die hij voor de regionaal brandweercommandanten heeft 
gehouden.  
 
Naar aanleiding van de presentatie komt naar voren dat gemeenten een rol hebben en houden 
in de lokale verankering van de Brandweer. De heer Van Zuijlen is van mening dat de 
brandweer bij uitstek goed lokaal is verankerd. Mevrouw Kompier voegt daar aan toe dat dit ook 
één van de speerpunten is geweest bij de regionalisering van de brandweer. Bovendien is met 
de reorganisatie van de gemeentelijke kolom een belangrijke slag gemaakt bij gemeenten. De 
heer Van Zuidam deelt dit beeld, er is veel waardering voor de ontwikkeling binnen de 
gemeentelijke kolom en de regionalisering van de brandweer is in goede samenwerking met 
gemeenten opgepakt. Dit maakt hem optimistisch voor de toekomst, waarin gemeenten ook 
meesturend moeten opereren.  
 
De heer Van de Nadort ziet voor gemeenten nog wel een belangrijke opgave om in de rol van 
de opdrachtgever te komen. Hij ziet daarbij een vergelijk met de OMD waar een soortgelijke 
discussie wordt gevoerd. Mevrouw Van Beek voegt daar aan toe dat in Groningen forse 
stappen zijn gemaakt in het regionaliseringstraject en dat nu moet worden nagedacht over hoe 
verder kan worden gegaan. Daarbij ligt ook een opgave bij de gemeenten. De heer Michels ziet 
in de regionalisering van taken aanleiding om waakzaam te blijven op de verbondenheid. 
Afstand kan ook een gevoel creëren dat het niet meer ‘van ons als gemeenten’ is. Hij merkt dat 
ook wel eens ten aanzien van de houding t.o.v. de GGD.  

 
Naar aanleiding van de stelling van de heer Ter Braak dat in Groningen niet alle kennis in huis 
is en dat t.a.v. chemische industrie de DCMR wordt ingehuurd, reageert de heer Knoop dat 
veiligheidsregio’s bewust hebben gekozen voor de samenwerking tussen regio’s. 
Specialistische kennis is daarmee beschikbaar en geborgd voor alle veiligheidsregio’s.  
 
De heer Schollema reageert op de stelling van de heer Ter Braak dat het niet uit zou moeten 
maken vanuit welke kazerne wordt uitgerukt. De brandweerkazerne en de vrijwilligers maken 
onderdeel uit van de lokale gemeenschap en zijn een belangrijk verbindende factor in de lokale 
gemeenschap.  



 

 
 

De voorzitter ziet dat ten aanzien decentralisatie en centralisatie van taken altijd de 
wijze van organiseren van belang is. Daarbij moet niet alleen worden uitgegaan van efficiëntie, 
draagvlak en cultuur zijn van even groot belang. De heer Wiersma voegt daaraan toe dat het 
ook moet gaan om de risicobenadering. De voorzitter beaamt dit. Ten aanzien van veiligheid 
ziet hij dat de voornaamste risico’s in de regio; chemische industrie, water en aardbevingen, 
goed in beeld zijn. Daarnaast moet iedere gemeente alert zijn op de veiligheidsaspecten in de 
eigen gemeente. Zo is de voorzitter als burgemeester van Groningen geïnteresseerd in de 
veiligheid ten aanzien van de horeca.  
 
De voorzitter bedankt de heer Ter Braak voor zijn bijdrage en concludeert dat de aanbevelingen 
en stellingen voldoende prikkelen om verder na te denken over de organisatie.  

 
8. Rondvraag 

De heer Van Zuijlen maakt van de gelegenheid gebruik om berichtgeving in de pers te 
corrigeren. Voor alle duidelijkheid geeft hij aan dat de positie die de gemeente Menterwolde in 
de herindeling kiest, is dat zij samen zou willen gaan met de gemeenten Hoogezand-
Sappemeer, Slochteren, Veendam. 

 
9. Sluiting 

Onder dankzegging van de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering. 
 



 
 
 
 

Algemeen Bestuur    
 
 
 
Vastgesteld verslag vergadering 21 februari 2014  
 
 
1. Opening / vaststelling agenda 

De heer Groot zit de vergadering voor. De lijst met aan- en afwezigen wordt aan het verslag 
toegevoegd.  

 
2. Verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt vastgesteld.  
 

3. Mededelingen, actualiteiten en binnengekomen stukken 
De factsheet SIS en de Winterbrief V&GR leidt niet tot het maken van opmerkingen.  

 
 
Besluitvormend 

 
4. Intrekken rampbestrijdingsplan Suiker Unie Vierverlaten    

 
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen besluit het 
rampbestrijdingsplan Suiker Unie Vierverlaten in te trekken. 

 
5. Aanwijzing coördinerend functionarissen      

De heer Wiertz licht toe dat het aantal coördinerend functionarissen wordt uitgebreid naar zes 
functionarissen. Deze functionarissen zijn tevens de strategisch adviseurs bevolkingszorg in het 
Regionaal Beleidsteam.  
 

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Groningen besluit: 
- Kennis te nemen van de wijzigingen ten aanzien van de invulling van de taken voor 

de coördinerend functionarissen bevolkingszorg en het aantal directieleden 
Gemeentelijke Kolom. 

- Aan te wijzen als coördinerend functionaris bevolkingszorg:  
- Mw. M. Tent, gemeentesecretaris gemeente Zuidhorn 
- Dhr. M. Ruys, gemeentesecretaris gemeente Groningen 
- Dhr. P. Leeuw, gemeentesecretaris gemeente Delfzijl 
- Dhr. J. Hoedjes, gemeentesecretaris gemeente Ten Boer 

 
6. Incidentbestrijdingsplan aardbevingen 

De voorzitter geeft aan dat het plan in 2013 voor de zomer aan het bestuur is gepresenteerd. 
Daarbij is afgesproken dat het plan bestuurlijk wordt vastgesteld zodra het winningsbesluit en 
de uitkomsten van de aanvullende onderzoeken van de minister bekend zouden zijn. Nu het 
besluit en de onderzoeken bekend zijn kan het bestuur overgaan tot vaststelling. Conclusie is 
dat de gepubliceerde onderzoeken nog veel vragen open laten en mede daardoor niet tot 
fundamenteel nieuwe inzichten leiden. Om die reden kan het plan nu ongewijzigd worden 
vastgesteld.  
Ten aanzien van de procedure voor de GRIP opschaling vraagt de heer van de Nadort naar de 
verankering van de wettelijke rol van de burgemeester. De heer Bakker vult aan dat het niet 
alleen om deze procedure gaat, maar ook om de RBT procedure in het regionaal crisisplan. De 
heer Groot beaamt dat dit inderdaad niet duidelijk in de procedure staat. Hij zal er voor zorgen 
dat dit wordt aangepast want uiteraard houden burgemeesters hun wettelijke rol. Dit neemt niet 
weg dat er wel een praktische afspraak voor de vergadersetting moet worden gemaakt.  
 



 
 

 
7. Actualisatie regionaal crisisplan       

De voorzitter geeft aan dat de verdere ontwikkeling van het crisisplan rond de zomer gaat 
plaatsvinden.  
 
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Groningen besluit:  
1. Het geactualiseerde regionaal crisisplan in concept vast te stellen; 
2. Het regionaal crisisplan ter consultatie te verzenden naar de besturen van de 

Veiligheidsregio’s Drenthe en Friesland en de aangrenzende staten (Duitsland); 
3. De plannen Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en Regionaal Beleidsteam (RBT) vast te 

stellen;  
4. Kennis te nemen van de plannen Commando Plaats Incident (CoPI) en Regionaal 

Operationeel Team (ROT). 
 
 
Informerend 
 
8. Actualisatie plan evalueren in Groningen     

Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de inhoud van het plan.  
 

9. Continuïteitsplan veiligheidsregio Groningen      
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de inhoud van het plan.  
 

 
Thematisch 
 
10.  Werkzaamheden USAR.NL 

De heer Bos van de USAR.NL (Urban Search and Rescue Team) zet in een presentatie kort 
uiteen wat de USAR doet, hoe ze opereren en samenwerken met lokale crisispartners 
(presentatie is aan het verslag toegevoegd). 
 
Naar aanleiding van de presentatie vraagt de heer Smit hoe de commandovoering loopt. De 
heer Bos geeft aan dat de USAR alleen op verzoek haar diensten levert. De veiligheidsregio 
kan deze inzet bijvoorbeeld verzoeken. Daarbij opereert de USAR dan onder de regionale  
aansturing, dit kan een COPI of ROT zijn. Mevrouw Snijder vraagt zich af of de USAR genoeg 
capaciteit heeft voor inzetten in het binnenland aangezien ze haar diensten vooral in het 
buitenland inzet. De heer Bos antwoordt dat binnenlandse inzet is gegarandeerd aangezien de 
USAR voldoende groepen beschikbaar heeft. Op de vraag van mevrouw Vlietstra of de USAR 
ook in oorlogsgebieden opereert antwoordt de heer Bos dat zij alleen bij humanitaire inzetten 
ondersteunen.  

 
11. Rondvraag 

De heer Hoekstra vraagt naar de afspraken rondom toezicht en handhaving. Hij hoort nu dat 
zaken niet meer door de brandweer worden gedaan. De heer Knoop geeft hierop aan dat is 
afgesproken dat 2014 een overgangsjaar is waarbij gemeente en veiligheidsregio tot goede 
werkafspraken moeten komen. Het is niet de bedoeling dat werk niet meer wordt gedaan. De 
heer Knoop zoekt dit uit.  

 
 

12. Sluiting 
Onder dankzegging van de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering.  



 
  

Algemeen bestuur  
 
 
Vastgesteld verslag vergadering 11 april  
 
 
1. Opening / vaststelling agenda 

De heer Groot zit de vergadering voor. Voor de lijst met aan- en afwezigen wordt verwezen 
naar de bijgevoegde presentielijst. 
  

2. Concept verslag vorige vergadering d.d. 21 februari 2014      
Naar aanleiding van het verslag verzoekt de heer Van Zuijlen (Menterwolde) de actuele versie 
van het IBP aardbevingen toe te zenden. De heer van Zuidam zegt dit toe en meldt dat men 
voor actuele informatie ook op de website kan kijken.  

 
3. Mededelingen en actualiteiten  

De heer Michels (Winsum) deelt een folder uit die door de GGD/GHOR is uitgebracht over 
‘gezond omgaan met spanningen bij aardbevingen’. De folder wordt niet huis-aan-huis 
verspreid maar zal wel op een aantal relevante plaatsen beschikbaar zijn. 
 
Mevrouw Kompier (Vlagtwedde) vraagt aandacht voor de telefonische bereikbaarheid van 
grensgemeenten. Vanuit gemeenten in Oost-Nederland is hierover een brief aan de minister 
gezonden. De heer Van Zuidam geeft aan dat er vanuit de veiligheidsregio’s in de 
grensgebieden ook een brief wordt gezonden mede vanwege de bereibaarheid van 112. Vanuit 
Groningen zal deze brief worden ondersteund.  

  
De heer van Zuidam meldt dat de organisatie op dit moment druk is met huisvesting. In het 
bijzonder vraagt de huisvesting in Eemsmond om aandacht. Enige tijd geleden is daar al een 
koers uitgezet en deze wordt nu concreet. Verder is de organisatie druk geweest met een 
aantal grotere branden.  

 
4. Uitgangspunten begroting  

De heer Swart (penningmeester) licht toe dat het algemene uitgangspunt in de notitie is om de 
begroting 2014 als basis te nemen voor de begroting van 2015. Hier is voor gekozen omdat de 
organisatie zich nu in een opbouwfase bevindt en het overheadpercentage al sober is 
neergezet. 
 
Op de vraag waarom het verschuivingsprincipe is losgelaten antwoordt de heer Swart dat nu 
nog geen sprake kan zijn van ontschotting tussen brandweer, ghor en gemeentelijke kolom. De 
organisatie is nog maar net begonnen en er moet eerst inzicht komen. Overschrijdingen zullen 
in eerste instantie in de eigen begroting moeten worden opgelost. Reserves worden daarbij niet 
structureel aangesproken. Uitzondering daarop is nu de gemeentelijke kolom waar een 
eenmalig tekort is ontstaan. De heer Van Zuijlen begrijpt de uitleg maar vindt wel dat keuzes 
vanuit het totaalplaatje moeten worden bezien. De heer Wiersma (De Marne) ziet dat de 
schotten in feite voor de interne organisatie bedoeld zijn. Als er geschoven moet worden dan is 
dat een vraag die aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd. Mevrouw Bos (sectorhoofd 
bedrijfsvoering) geeft aan dat deze constatering klopt. Het bestuur heeft het recht om aan te 
geven of er geschoven moet worden of dat er uit de reserves kan worden geput. Door schotten 
aan te brengen kan nu de financiële situatie goed in beeld worden gebracht. 
 
De heer Bouman (Eemsmond) geeft aan dat de passage over de brandweerzorg in Eemsmond 
voor de gemeente Eemsmond een begaanbare weg is.  
Op de vraag of de indexatie concreter kan worden gemaakt geeft de heer Swart aan dat de 
systematiek van vorig jaar is gevolgd. De gehanteerde indexatie is een gewogen gemiddelde 
van de indexatie op loonkosten en materiele kosten.  
 



 
 
 
De zorg die mevrouw Galama (Stadskanaal) heeft over de consequenties van landelijke 
besluitvorming op de regionale begroting wordt door de heer Swart gedeeld. Hij geeft aan dat 
vanuit Groningen alert wordt gereageerd op landelijke voorstellen met een financiële 
consequentie. 
  
De heer Hoekstra (Leek) vraagt hoe met de bezuinigingsbrieven van vorig jaar is omgegaan. 
De heer Swart geeft aan dat de brieven van gemeenten van vorig jaar voor het DB geen 
aanleiding zijn geweest om deze mee te nemen bij de uitgangspunten voor de begroting 2015.  
 
Tot slot zegt de heer Swart zegt toe dat er net als vorig jaar een standaard raadsvoorstel voor 
gemeenten zal komen.  

 
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Groningen stemt in met de uitgangspunten 
voor de begroting 2015. 
 
 

5. Rampbestrijdingsplan UGS Grijpskerk 
 
Het algemeen bestuur besluit het rampbestrijdingsplan NAM UGS te Grijpskerk vast te 
stellen. 

 
 
6. Onderzoek huisvesting 

Op de vraag van de heer Van Zuijlen of er nog een reactie door het bestuur mogelijk is op een 
tussenrapportage geeft de heer Swart aan dat dat niet aan de orde is. De planning is vrij krap 
en voor de zomer wordt er resultaat verwacht. Een aantal burgemeesters heeft zitting in een 
stuurgroep. Het rapport wordt in het algemeen bestuur behandeld en de stuurgroep zal een 
duiding in de richting van het bestuur geven.  
 
De heer Van Dijk (Bedum) vraagt of bij de eigendomsverhoudingen het uitgangspunt ‘om niet’ 
wordt meegenomen. Mevrouw Galama vraagt aandacht voor het intreden in de huurrechten en 
voor medegebruik bij splitsing. De heer Smit (Oldambt) vraagt nog aandacht voor de BTW-
component. 
 
In antwoord op deze vragen geeft de heer Swart aan dat huisvesting een ingewikkeld dossier is 
en dat genoemde zaken als medegebruik, huur, BTW zullen worden meegenomen. Er wordt 
naar kostenneutraliteit gestreefd, maar of dit kan worden gerealiseerd is onderdeel van het 
onderzoek. Het zelfde geldt voor de vraag of overdracht eventueel ‘om niet’ kan. 
 
Mevrouw Pot (Appingedam) geeft aan dat het duale financieringsstelsel van de 
veiligheidsregio’s wordt doorgezet vanuit het Rijk. Dit zou als uitgangspunt bij het onderzoek 
moeten worden meegenomen.  
 
De heer Van Zuidam vult aan dat er geen geld voor vastgoed is overgedragen bij de 
regionalisering en dat de huisvesting nu nog op de begroting van de gemeenten staat. Daarom 
moet nu goed worden onderzocht of - en zo ja:  hoe - vastgoed over kan gaan.  
 
De heer Hoekstra constateert dat de opdracht omvangrijk is en dat veel van de genoemde 
informatie al op de plank ligt bij gemeenten. Hij doet de oproep om geen zaken dubbel te doen. 
De heer Swart zegt toe dat er wordt gekeken naar al beschikbare informatie.  
 
 

7. Stand van zaken evenementenveiligheid 
Mevrouw Kompier licht toe dat bij de implementatie van het vastgestelde evenementenbeleid 
wordt gezocht naar een systeem voor een regionale evenementenkalender met een 
risicoanalysetool. Mevrouw Snijder (Bellingwedde) vraagt hoe het nu is geregeld aangezien zij 
het signaal heeft ontvangen dat de brandweer in het cluster niet goed is aangehaakt. De heer 



 
Hoekstra meldt dat het goed is om te realiseren dat de leidraad op 7 december 2012 voor 
kennisgeving is aangenomen.  
 
 
Mevrouw Kompier antwoordt dat de leidraad in het bestuur is omarmd. Daarnaast is er een 
netwerkbijeenkomst geweest met alle partners en ook de brandweer is goed aangehaakt. 
Duidelijk is dat in sommige regio’s al een goede afstemming heeft plaatsgevonden en dat dit in 
andere regio’s nog moet gebeuren. Mevrouw Kompier pleit er voor om gezamenlijk toe te 
werken naar een regionale evenementenkalender.  

 
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Groningen neemt kennis van de stand van 
zaken met betrekking tot de implementatie van de ‘Regionale multidisciplinaire leidraad 
veiligheid publieksevenementen’. 
 
 

8. Zienswijze aardgaswinning 
De heer Groot (Delfzijl) geeft aan dat hetgeen nu voorligt het resultaat is van een breed 
afstemmingstraject. Vanuit het dagelijks bestuur wordt voorgesteld dat iedere gemeente op 
basis van dit format een zienswijze indient en dat de veiligheidsregio zelfstandig ook een 
zienswijze indient.  
 
De heer Berends (Haren) vraagt om de passage op pagina 2 van de notitie wat stelliger te 
formuleren. We verwachten namelijk duidelijkheid van de minister. De heer Wiertz (gem. kolom) 
geeft aan dat deze aanpassing kan worden gedaan. De heer Van de Nadort (Ten Boer) geeft 
aan dat hij het besluit om Loppersum te ontlasten zeker ondersteunt, maar hij vindt de 
formulering te positief nu de effecten voor omliggende gemeenten nog onvoldoende bekend 
zijn. De heer Groot geeft aan dat tot dit eensluidende voorstel gekomen is, waarbij er voor 
gekozen is om verdere verwijzingen achterwege te laten omdat deze niets toevoegen aan de al 
voorliggende vraag. 
 
De heer Schollema (Pekela) constateert dat er voornamelijk wordt gevraagd om zekerheden die 
eigenlijk niet te geven zijn en ziet dat er daardoor een dilemma zit in de vraag die de minister 
wordt voorgelegd. De heer Groot geeft aan dat er inderdaad een dilemma in de bestuurlijke en 
publieke opvatting zit en dat de minister een afweging maakt die hij goed moet uitleggen.  
 
De heer Groot constateert dat met uitzondering van de verheldering op pagina 2 de tekst in tact 
blijft. De teksten zullen zo spoedig mogelijk aan de gemeenten worden gezonden. De heer 
Groot dankt de heer Wiertz voor het traject en vraagt hem deze dank over te brengen aan het 
team dat heeft gewerkt aan deze zienswijze.  
 
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio besluit: 
1. een zienswijze tegen het ontwerpbesluit gaswinning in te dienen; 
2. in te stemmen met de tekst voor de zienswijze op het ontwerpbesluit gaswinning; 
3. de zienswijze binnen de eigen gemeenten te gebruiken als raamwerk voor de 

gemeentelijke zienswijze op het ontwerpbesluit gaswinning. 
 

 
9. Herijking van de zorgcontinuïteit  

Mevrouw Botman van Electra geeft een presentatie over de herijking van de zorgcontinuïteit. 
Mevrouw Botman is vanaf het begin van de oprichting van de GHOR betrokken bij dit thema. 
 
De heer Michels geeft naar aanleiding van de presentatie aan dat de verandering in de zorg ook 
betekenis heeft voor de GHOR. In de notitie wordt geadviseerd om verder te kijken dan de 
wettelijke verplichting voor zorginstellingen die acute zorg verlenen en ook de continuïteit bij 
verzorgings- en verpleeginstellingen erbij te betrekken. Daarbij is de ontwikkeling merkbaar dat 
ouderen steeds langer thuis blijven wonen.  
 
De heer Smit ziet voor dit thema een duidelijke relatie met de gemeentelijke kolom. Mevrouw 
Kompier beaamt dit en geeft aan dat de borging hiervan in onze regio al voldoende is.  



 
 
 
 
 
De heer ter Harmsel (GHOR) geeft aan dat in Groningen vorig jaar al convenanten zijn gesloten 
met zorginstellingen. Het probleem waar nu tegen aan wordt gelopen is dat zorg steeds minder 
in zorgcentra plaatsvindt waardoor het lokaliseren van minder zelfredzame inwoners lastiger is. 
Het is nog de vraag wat dit betekent voor de crisisbeheersing en de hulpverleningsdiensten en 
hoe we daar mee om moeten gaan. Daarbij ligt een relatie met het thema zelfredzaamheid dat 
gezamenlijk wordt opgepakt. 
 

 
10. Rondvraag 

De heer Van Zuijlen geeft aan dat hij na 7 jaar stopt als bestuurslid van de BON 
(Brandweeropleidingen Noord). Hij draagt de bestuurlijke vertegenwoordiging over aan de heer 
Kosmeijer (Marum). 
 
Mevrouw Sneijder vraagt of het crisisplan wordt toegezonden aan de gemeenten. De voorzitter 
geeft aan dat dit na vaststelling in juli gaat plaatsvinden. Het plan is nu om reactie voorgelegd 
aan de buurregio’s. 
 
De heer Smit meldt aan dat er dit weekend brandweerwedstrijden worden gehouden in 
Winschoten en nodigt de leden van het algemeen bestuur uit op daarbij aanwezig te zijn. 
 
De heer De Jonge (Hoogezand-Sappemeer) heeft kennisgenomen van een hulpverlenersdag in 
Hoorn en vraagt zich af of iets dergelijks ook in Groningen wordt georganiseerd. De heer Van 
Zuidam geeft aan dat er initiatieven zijn om dit in 2015 te organiseren. 

 
 
11. Sluiting 

Onder dankzegging van de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering. 
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Vastgesteld verslag vergadering 9 mei 20141 
 
 
1. Opening / vaststelling agenda 

De heer Vreeman zit de vergadering voor en opent de vergadering.  
 

2. Verslag vorige vergadering 
Het AB besluit het verslag van de vergadering van 11 april conform het concept vast te stellen2. 

 
3. Mededelingen, actualiteiten en binnengekomen stukken 

Mevrouw Vlietstra (Haren) geeft aan dat de stuurgroep huisvesting opdracht heeft gegeven aan 
de Brink groep voor de uitvoering van het huisvestingsonderzoek. In het najaar wordt het 
resultaat van het onderzoek verwacht en kan het ter besluitvorming worden voorgelegd. 
Vooruitlopend daarop wordt waarschijnlijk een informatieve bijeenkomst gehouden voor 
gemeentesecretarissen en burgemeesters. De heer Van Zuijlen (Menterwolde) vraagt of het 
resultaat ook eerder kan worden opgeleverd. Mevrouw Vlietstra begrijpt de oproep maar vraagt 
begrip omdat dit onderwerp een zorgvuldige voorbereiding vraagt.  

 
4.    Strategische koers brandweer en (multi-) crisisbeheersing 

De heer van Zuidam presenteert de strategische koers en geeft aan dat hiermee een logisch 
vervolg op de  eerder vastgestelde visie en het organisatieplan wordt gegeven. De 
veiligheidsregio kent een aantal verschijningsvormen; de organisatie van de brandweer, de 
gemeenschappelijke regeling van de brandweer, ghor en gemeentelijke kolom en de 
samenwerking met externe crisispartners. De strategische koers gaat over de organisatie van 
de brandweer en crisisbeheersing. De koers stelt geen verschuiving van de eerder vastgestelde 
richting voor, maar verduidelijkt wat de richting voor de organisatie is, hoe de organisatie daar 
wil komen en hoe wordt gestuurd.  
 
Met betrekking tot de sturing ligt er een koppeling met de begroting. De heer van Zuidam geeft 
aan dat de strategische koers wordt uitgewerkt in jaarplannen met gemeenten. De voorzitter 
ziet daarin een mogelijkheid om per gemeente accenten te leggen. Voor de raden is het 
namelijk cruciaal wat de veiligheidsregio voor de burgers van de gemeenten doet. De heer 
Vreeman geeft aan dat de Stad prioriteit zal willen leggen bij o.a. studenten en horeca. Het is 
logisch dat andere gemeente andere specifieke accenten willen leggen zoals industrie in Delfzijl 
en andere gemeenten weer voor de bereikbaarheid van het buitengebied of aardbevingen. De 
heer Van Zuijlen vraagt bij het opstellen van de jaarplannen aandacht voor de koppeling met 
het lokale veiligheidsbeleid. 
 
Op de vraag van de heer Hoekstra (Leek) wie nu voor de burgemeester het aanspreekpunt van 
de organisatie is, antwoordt de heer van Zuidam dat dit de clustercommandant is.  
 
De heer Michels (Winsum) bepleit om meer tijd te nemen voor de reactie van de raad op de 
strategische agenda. Mevrouw Pot (Appingedam) vult daarop aan dat de nieuwe raden nu een 
volle agenda hebben en dat het goed zou zijn een reactie over de zomer heen te tillen.  
 

                                                           
1 Van de gezamenlijke vergadering met de regeling PG&Z over de jaarrekening en jaarverslag van de V&GR 
regeling wordt een afzonderlijk gezamenlijk verslag gemaakt.  
 
2 Noot van de notulist. In het verslag is bij agendapunt 2. Uitgangspunten begroting abusievelijk het besluit niet 
toegevoegd. Om verwarring te voorkomen  is dit nog aangepast in de vastgestelde versie. Het besluit was 
conform het voorstel. 



 

 
 
 
 
De heer Kosmeijer (Marum) vindt dat het algemeen bestuur de koers desondanks nu wel kan 
vaststellen en reacties na de zomer kan meenemen. De koers hoeft dan ook geen statisch 
document te zijn. De heer Van de Nadort (Ten Boer) ondersteunt dit en doet daarbij de 
suggestie om na de zomer een ronde langs raden te doen net zoals dat bij het project 
regionalisering is gedaan. Dit idee wordt positief ontvangen waarbij het idee wordt aangedragen 
dit per cluster te doen.  
 
Het algemeen bestuur besluit 
1. in te stemmen met de strategische koers brandweer en (multi-) crisisbeheersing 2014 

- 2016; 
2. de strategische koers ter informatie toe te zenden aan gemeenten 
3. de strategische koers in het najaar mondeling toe te lichten bij de raden en te 

betrekken bij de nog op te stellen gemeentelijke jaarplannen. 
 

5. Begroting 2015 gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Groningen 
 

De heer Swart licht als penningmeester van de regeling de begroting 2015 kort toe. Feitelijk is 
met het vaststellen van de uitgangspunten van de vorige AB-vergadering duidelijk dat de 
financiële begroting 2015 niet wezenlijk anders is dan de begroting voor 2014. 
 
Mevrouw Pot geeft aan dat gemeenten in financieel zwaar weer zitten. Haar gemeente heeft de 
oproep gedaan om een taakstelling mee te geven. Nu wil ze voorzichtig zijn met een algehele 
taakstelling voor 2015, maar er moet wel op inhoud gekeken worden waarop in de komende 
jaren bezuinigd kan worden. Ze doet dan ook de oproep om te kijken naar 
bezuinigingsmogelijkheden. De heer Bakker (Bedum) ondersteunt het pleidooi van mevrouw 
Pot. Met de regionalisering zijn alle begrotingen bij elkaar gevoegd en is er niet bezuinigd. 
Bovendien liggen de kosten voor huisvesting en opleidingen nog bij gemeenten. De heer 
Bakker doet de oproep om voor  de jaren 2016 en 2017 te bekijken waar bezuinigd kan worden, 
De heer Van Zuijlen ziet dat deze discussie vanzelf wel in het najaar gaat komen als het rapport 
over de huisvesting aan de orde is. 
 
De heer Kosmeijer vindt dat we nu niet moeten afwijken van de lijn zoals neergelegd in de 
uitgangspunten. Als er bezuinigd moet worden dat moet ook worden aangegeven ten laste 
waarvan dat dan mag gaan.  
 
De heer Van Zuidam geeft aan dat de organisatie sober is neergezet met 21 % overhead. De 
begroting van deze regio zit, in tegenstelling tot veel andere regio’s,  onder het bedrag dat door 
de minister in het gemeentefonds wordt gestort voor OOV. Met de samenwerking in het 
verleden in het regionaal bureau is al flink bezuinigd. Daarnaast zijn diverse bezuinigingen in 
het nabije verleden doorgevoerd. De organisatie is beleidsarm ingericht terwijl er wel 
beleidsvragen op de veiligheidsregio af komen, te denken aan de zienswijze voor de 
gaswinning en voorbereidingen van de dialoogtafel. De heer Rodenboog (Loppersum) doet de 
oproep om de al doorgevoerde bezuinigingen en de sobere inrichting nog eens op papier te 
zetten. Burgemeesters hebben behoefte aan dit overzicht om het gesprek met hun raden goed 
te kunnen voeren.  
 
De heer Swart voelt nu niet voor een bezuinigingstaakstelling voor 2015. De veiligheidsregio is 
net van start gegaan en is al sober neergezet. In 2016 moet opnieuw gekeken worden.  
 
De voorzitter ziet dat er altijd een druk op het budget zal zijn, maar dat het nu niet aan de orde 
is om een algehele taakstelling op te leggen. De veiligheidsregio moet zichtbaar maken wat ze 
voor gemeenten doet en daarvoor zijn de jaarplannen een mooi instrument. De voorzitter geeft 
aan dat efficiënt werken en een takendiscussie altijd een zoektocht met elkaar is. Het eerder 
genoemde overzicht kan aan dat gesprek bijdragen. De heer van Zuidam geeft aan dat dit 
overzicht kan worden gemaakt. 
 



 

 
 
Het algemeen bestuur besluit: 
1. De concept begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio 

Groningen om commentaar voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. 
 
 

6. Rondvraag 
 
 De heer Vreeman geeft aan dat zijn raad heeft gevraagd naar de stand van zaken met 

betrekking tot de stemverhouding. De heer Vreeman heeft daarbij aangegeven dat in het 
bestuur van Veiligheidsregio Groningen niet de sfeer is om te stemmen, dat er het besef is dat 
Groningen bijna de helft van de begroting draagt en dat daarom goed overleg nodig is. De heer 
Swart heeft aangegeven dat hij naar aanleiding van de discussie over de totstandkoming van 
de regeling heeft gesproken met wethouder Schroor van de gemeente Groningen. Mevrouw 
Vlietstra herinnert aan de afspraak in het algemeen bestuur dat bij de evaluatie in 2016 dit 
onderwerp meegenomen zou worden.  

 
De heer Bessembinders (Stadskanaal) geeft aan dat bij de omgevingsdienst dezelfde discussie 
is gevoerd. In deze regeling draagt de provincie het meeste bij. Dit heeft aldaar niet geleid tot 
een andere stemverhouding dan ‘elke organisatie één stem’. De heer Bakker heeft eerder 
aangegeven dat hij een aangepaste stemverhouding logisch zou vinden gezien de mate waarin 
de stad bijdraagt. Dit is ook zeker niet ongebruikelijk en bijvoorbeeld ook bij de ARCG het geval.  
 
De heer Vreeman vraagt de heer Van Zuidam om nog eens over mogelijke scenario’s na te 
denken.  

 
 

7. Sluiting 
Onder dankzegging van de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering.  
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Vastgesteld verslag vergadering 4 juli 2014 
 
1. Opening / vaststelling agenda 

De heer Vreeman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 

2. Verslagen vorige vergaderingen 
De verslagen worden conform vastgesteld. 

 
3. Mededelingen, actualiteiten en binnengekomen stukken 

3a. systeemtest          
De heer Groot geeft aan dat de systeemtest goed is verlopen en dat de rapportage overwegend 
positief is. Het verbeterpunt van de opkomsttijden is een bekend verbeterpunt.  
 
3b. ontwikkelingen landelijke meldkamer       
De heer Michels geeft aan dat mevrouw Van Ewijk per 1 september de opvolger is van de heer Van 
der Vlist bij de MKNN. Het traject van de nulmeting loopt nu en zal na de zomer in het 
meldkamerbestuur aan de orde zijn.  

 
3c. brief aan veiligheidsberaad    
De brief wordt ter kennisname aangenomen,  

 
De heer Van Zuidam deelt mee dat dat de tijdelijke capaciteit ten aanzien van aardbevingsexpertise 
op korte termijn gaat plaatsvinden. De heer Van de Leur wordt communicatieadviseur aardbevingen 
en mevrouw Borst zal worden aangesteld als programmaleider aardbevingen. .  

 
De heer Van Zuidam deelt mee dat de veiligheidsregio Groningen met ‘Twitcident’ is genomineerd 
voor de Don Berghuis prijs, een prijs voor innovatieve projecten. De bekendmaking van de winnaar 
volgt eind van dit jaar.  

 
Besluitvormend 
 
4. Coördinerend functionaris  

 
Het algemeen bestuur besluit: 
de heer Teesink aan te wijzen als coördinerend functionaris bevolkingszorg. 
 

5. Regionaal crisisplan      
De heer Groot geeft aan dat het plan conform het conceptplan is. De consultatieronde bij 
aangrenzende regio’s heeft geen reacties opgeleverd. Overigens wordt het plan in het najaar verder 
doorontwikkeld.  
 
Het algemeen bestuur besluit: 
a. Het op 21 februari jl. in concept vastgestelde regionaal crisisplan definitief vast te stellen; 
b. Het regionaal crisisplan een jaar na definitieve vaststelling – of zoveel eerder als 

noodzakelijk – te bezien op actualiteit en zo nodig op onderdelen aan te passen. 
 



 
 
6. Actualisatie begroting 2014  

De heer Swart licht toe dat de grootste wijziging in de actualisatie het gevolg is van de 
ontvlechtingskosten van het regionaal bureau. Daarover zijn de veiligheidsregio en de Stad tot een 
goede oplossing gekomen. Daarnaast is het nodig de hogere kosten van de gemeentelijke kolom 
incidenteel te dekken uit de reserve en blijkt er een hogere BDUR uitkering te zijn.  
 
Het algemeen bestuur besluit: 
De begrotingswijzing 2014 om commentaar voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. 
 

7. Begroting 2015      
De heer Swart geeft aan dat de meeste reacties al zijn binnengekomen. Op basis van deze reacties 
is ongewijzigd vaststellen van de begroting mogelijk. In de vorige vergadering van het afgelopen 
bestuur is gevraagd naar op welke gebieden de organisatie al ‘zuinig’ is neergezet en met welke 
ontwikkelingen is rekening gehouden. Met de bijgevoegde brief heeft de regionaal commandant daar 
invulling aan gegeven. Op de vraag van mevrouw Galama over wat er met deze brief richting de 
raden wordt gedaan geeft de heer Swart aan dat de brief kan worden gedeeld met de raad. Mevrouw 
Kompier doet de oproep om de burgemeesters vrij te laten of zij deze brief delen met hun raad. In de 
meeste raden is de discussie over de begroting namelijk al gevoerd.  
De heer De Jonge vraagt naar het risico van de toename van landelijke kosten. De heer Swart geeft 
aan dat daarover al irritatie is uitgesproken in de richting van het veiligheidsberaad. Het bestuur blijft 
alert op dit onderwerp.  
 
Het algemeen bestuur besluit: 
De begroting 2015 gemeenschappelijke regeling Veiligheid conform het ontwerp vast te 
stellen. 

 
Informerend 
 
8. Stand van zaken huisvesting  

De heer Bakker geeft aan dat het onderwerp huisvesting vanwege de complexiteit niet bij de 
regionalisering van de Brandweer was betrokken en als apart project is opgestart. Daarbij voert de 
Brinkgroep op dit moment een onderzoek uit. In de vorige vergadering van het algemeen bestuur is al 
aangegeven dat de rapportage aan het einde van het jaar wordt gepresenteerd. In deze vergadering 
wordt nu de tussenstand gepresenteerd. Door de Brinkgroep wordt een presentatie gegeven. De 
hand-out van deze presentatie is bij dit verslag gevoegd.  
 
Naar aanleiding van de presentatie vraagt mevrouw Galama aandacht voor kazernes die niet in 
eigendom zijn van de gemeente. Dit is volgens de heer Bakker meegenomen in het onderzoek.  
De heer De Jonge vraagt of de optie om huisvesting aan een derde partij over te laten ook wordt 
meegenomen. De heer Bakker geeft aan dat dit niet in de originele vraag zat en denkt dat de 
interesse vanwege het specifiek segment gering is. De suggestie zal in ieder geval worden 
meegenomen bij het vervolg. De heer Schollema waarschuwt daarbij wel om niet alles te willen 
onderzoeken omdat het daarmee ook erg complex kan worden en kan afleiden van het besluit dat 
genomen moet worden.  
De heer Smit benoemt dat het begrijpelijk is dat dit traject nu loopt maar hij vindt het wel jammer dat 
de regio daarmee het BTW voordeel heeft laten lopen. Daarnaast valt hem op dat in de presentatie is 
benoemd dat gemeenten geen vastgoedbeheerders zijn. De Brandweer is dat ook niet en daarmee is 
er voor de keuze geen verschil.  
Mevrouw Kompier vraagt of er ook wordt gekeken naar de panden die door meerdere partijen 
gehuurd worden. De heer Bakker geeft aan dat dit is meegenomen in het onderzoek.  
Mevrouw Van Beek vraagt hoe ze nu in de richting van haar raad kan communiceren over 
huisvesting in haar gemeente. De heer Bakker geeft aan dat nu iedere gemeente verantwoordelijk is 
voor de eigen huisvesting van de brandweer. Ook lopende ontwikkelingen zoals de verbouw van een 
kazerne kunnen doorlopen. Zo is dat ook bij de regionalisering afgesproken. Wat uit de tussenstand 
van het onderzoek nog wel blijkt is dat de wijze waarop de huisvesting ‘in de boeken’ staat bij 
gemeenten nog wel erg verschillend is. Met name het verschil tussen de boekwaarde en de 
vervangingsinvestering valt daarbij op. Dit zal bij de bespreking van de definitieve rapportage zeker 
aan de orde komen. 



 
 

 
9. Stand van zaken keuze accountant    

* Met de nagezonden notitie waarin een keuze voor de accountant wordt voorgesteld is dit een 
besluitvormend agendapunt geworden.  
 
Mevrouw Galama licht namens de accountantscommissie de keuze voor de accountant toe. De 
accountantscommissie heeft zich in de afgelopen periode gebogen over de keuzen voor een 
accountant. Daarbij wordt nu op basis van criteria en een gesprek gekozen voor BDO. In het najaar 
wordt nog gekeken of er een vaste accountantscommissie kan worden ingericht.  
 
Het algemeen bestuur besluit: 
a) de voordracht door de auditcommissie en derhalve met de benoeming van BDO voor de 

periode van 4 jaar als de accountant zoals benoemd in de controleverordening in artikel 
1.1.a; 

b) het uitvoeren van een nadere analyse van rol, taken en bevoegdheden van een 
auditcommissie.  
 

10. Rondvraag 

Mevrouw Snijder doet melding van een award voor de ‘blijf uit de rook’ campagne. De heer Ter 
Harmsel bevestigt dit. Het gaat om een award die een collega van de GGD heeft ontvangen. Het ging 
daarbij niet alleen over het onderzoek maar ook over de aanbevelingen die in het kader van de 
risicocommunicatie zijn gedaan. Deze tips zullen ook aan de leden van het algemeen bestuur van de 
veiligheidsregio worden gezonden.  
Mevrouw Snijder vraagt aandacht voor de voldoende beschikbaarheid van vrijwilligers mede in 
vakantieperiodes. De heer Van Zuidam geeft aan dat dit de bredere discussie raakt van een het 
boeien en binden van vrijwilligers waarbij zeker ook het werven van vrijwilligers van belang is.  
Mevrouw Kompier geeft aan dat er voortgang zit in de discussie rondom de mobiele bereikbaarheid in 
het grensgebied. Het ministerie van Economische zaken heeft een onderzoek aangekondigd.  
De heer Schollema vraagt alertheid op de keuringen van vrijwilligers. Hij begrijpt dat er vanwege een 
nieuwe arbodienst mensen worden afgekeurd. De heer Knoop geeft aan dat de discussie eigenlijk 
gaat om de nieuwe landelijke wijze van keuren; het PPMO (Periodiek Preventief Medisch 
Onderzoek). Deze test komt in de plaats van de fietstest en sluit beter aan bij de vaardigheden die 
brandweermensen moeten hebben. Er is een overgangstermijn waarbinnen mensen die zijn 
afgekeurd worden ondersteund om te verbeteren zodat zij de test bij de herkeuring wel kunnen halen. 
De heer Knoop doet de suggestie om tijden het volgende vergadering van het algemeen bestuur te 
kijken bij de PPMO baan. 
 

11. Sluiting 
Onder dankzegging van de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering. 
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Vastgesteld verslag vergadering 10 oktober 2014 
 

1. Opening / vaststelling agenda 
De heer Groot opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
De agenda wordt vastgesteld met als wijziging dat agendapunt 5. Veiligheidsregio in beweging en 
agendapunt 12. Strategische Agenda veiligheidsregio Groningen gezamenlijk worden behandeld bij 
agendapunt 5. 
 

2. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt conform vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering bericht de heer Bakker over de voortgang 
van het proces rondom huisvesting dat dit een complex proces is. In november zullen 
informatiebijeenkomsten gepland worden voor gemeentesecretarissen en financiële ambtenaren 

 
3. Mededelingen, actualiteiten en binnengekomen stukken 

3a. De heer Knoop meldt de start van de campagne ‘3 minuten is niets’, gericht op bewustwording 
van risico’s en vluchttijd bij brand. 
 
3b. De heer Van de Nadort meldt ten aanzien van de stand van zaken tussen gemeenten, 
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio op het gebied van brandweerzorg, dat conform de Strategische 
Koers het takenpakket van de brandweer voor de gemeenten anders ingevuld gaat worden. Er wordt 
een beweging ingezet om meer risicogestuurd te gaan werken. Basis hiervoor is het 
brandrisicoprofiel dat per gemeente is opgesteld. Er wordt gestart met het omvormen van de 
klassieke invulling van brandweertaken naar een werkwijze met meer aandacht voor preventie en 
bewustwording (Brandveilig leven). In samenwerking met Omgevingsdienst Groningen en gemeenten 
wordt een producten- en dienstencatalogus opgesteld als onderdeel van een af te sluiten convenant 
met de Omgevingsdienst Groningen.  
 
3c. De heer Ter Harmsel meldt dat de Minister van VWS aan de voorzitters van de veiligheidsregio 
en GGD-besturen heeft verzocht hun medewerking te verlenen aan het uitzenden van medewerkers 
naar West-Afrika. Het bestuur van de GGD Groningen ondersteunt dit verzoek.  

 
Informerend 
 
4. Ontwikkelingen Meldkamer 

De heer Michels meldt dat de reguliere samenwerking in Meldkamer Noord-Nederland goed 
verloopt. De ontwikkeling rondom de totstandkoming van de Landelijke Meldkamer Organisatie, 
LMO,  geeft aanleiding tot zorgen. Het betreft een complex landelijk traject, waarbij op meerdere 
onderwerpen risico’s zichtbaar worden. Voorbeelden van deze risico’s zijn: zeggenschap en 
sturing (governance), aanpassingen in wetgeving, lokale invloed op uitvoering, financiële 
consequenties, operationele consequenties in het veld (procedures beïnvloeden de uitruk op 
straat). Daarnaast geeft de heer Michels aan dat er zorgen zijn over de informatievoorziening en 
ICT en het goed aansluiten van de multidisciplinaire opschaling en de gemeentelijke kolom.  
Het bestuur van de MKNN heeft een brief gestuurd naar de LMO-organisatie waarin zorgen 
worden geuit over het proces en benoemde risico’s. Vanuit het Veiligheidsberaad en Brandweer 
Nederland worden vergelijkbare signalen afgegeven. 

 
5. Veiligheidsregio in beweging 

De heer Van Zuidam geeft een presentatie, waarin de actuele ontwikkelingen binnen Veiligheidsregio 
Groningen en de Strategische Agenda Crisisbeheersing worden behandeld. De hand-out van deze 
presentatie is bij dit verslag gevoegd.  



 
 
 

Mevrouw Kompier licht ten aanzien van de ontwikkeling van de Gemeentelijke Kolom toe dat het 
proces gestart is om deze uiterlijk per 1 januari 2016 volwaardige partner te laten zijn in de 
organisatie Veiligheidsregio. Uitgangspunt was steeds een herkenbare plek in de Veiligheidsregio 
voor de Gemeentelijke kolom. Met de vorming van expertteams is hiertoe al een belangrijke stap 
gezet en nu start het vervolgproces naar een passende positionering binnen de organisatie 
Veiligheidsregio Groningen. 

 
Mevrouw Snijder vraagt naar aanleiding van de brief van de minister van V&J aan de Tweede Kamer 
op welke wijze en welke plaats de discussie omtrent financiering van de veiligheidsregio’s plaatsvindt. 
De heer Van Zuidam antwoordt dat in de bevindingen van commissie Hoekstra is opgenomen dat er 
(vooralsnog) geen wijzigingen in de landelijke financiering van de veiligheidsregio plaatsvinden.  

 
De heer De Jonge vraagt waarom in het document over ontwikkeling Veiligheidsregio Groningen 
geen beslispunt ten aanzien van de positie van de GGD is opgenomen. De heer Groot antwoordt dat 
een evaluatie van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen over twee jaar is 
voorzien.  
De heer Van Zuidam voegt daaraan toe dat de positie van de GGD niet in de bestuurlijke invloed van 
de Veiligheidsregio ligt in tegenstelling tot de positioneringsdiscussie omtrent de GHOR. De heer Ter 
Harmsel bevestigt dit. De heer De Jong geeft aan dat hij toch graag voorbereidende stappen ziet ten 
aanzien van de discussie omtrent de GGD en GHOR. De heer Ter Harmsel geeft aan dat hij 
desgevraagd dit onderwerp als bespreekpunt voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GGD. 
 
De heer Wiersma vindt dat de notitie een goed beeld geeft van de huidige situatie en de 
ontwikkelingen. Hij vraagt of er een nieuw document kan komen ten behoeve van het informeren van 
de gemeenteraden. De heer Groot zegt toe dat in het vervolgtraject rondom deze ontwikkelingen ook 
communicatie ten behoeve van de gemeenteraden meegenomen wordt. 

 
6. Projectkosten regionalisering 

Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van deze notitie. 
 
Besluitvormend 
 
7. Verordening jeugdbrandweer   

De heer Kosmeijer vraagt naar aanleiding van artikel 4.2. van de verordening, waarin staat dat leden 
van de jeugdbrandweer ingezetene van de betreffende gemeente moet zijn, hoe we hier in de 
grensgebieden van gemeenten mee om gaan. De heer Van de Nadort antwoordt dat in principe de 
leden in de regio Groningen moeten wonen, maar dat hier wel flexibel mee om wordt gegaan. De 
heer Groot vraagt aan de vergadering of het artikel geschrapt moet worden. De heer Bakker stelt 
voor om de verordening zodanig aan te passen dat het mogelijk is om een uitzonderingen op de 
ingezetenen-regel in artikel 4.2.te maken. 

 
Het algemeen bestuur besluit: 
Akkoord te gaan met de verordening jeugdbrandweer, waarbij artikel 4.2. zodanig wordt 
aangepast dat het maken van uitzonderingen op de ingezetenen-regel mogelijk wordt. 
 

8. Handhavingsbeleid BRZO 
De voorliggende stukken geven geen aanleiding tot het stelen van vragen of opmerkingen. 
 
Het algemeen bestuur besluit: 
1. Het “Handhavingsbeleid Veiligheidsregio’s Industriële Veiligheid 2014-2018” vast te stellen 
2. Het beleid zo spoedig mogelijk na vaststelling bekend te maken door plaatsing van dit 

besluit op de website van de veiligheidsregio Groningen 
 

9. Wijziging begroting 2014 
De heer Swart geeft aan dat er drie zienswijzen zijn ingediend waarin de zorg voor een grote reserve 
wordt uitgesproken. 

 



 
 

 
 
Het algemeen bestuur besluit: 
De actualisatie begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheid conform het ontwerp 
vast te stellen. 

 
10. Tussentijdse rapportage 2014 

De heer Bakker vraagt wat de stand van zaken is ten aanzien van het vereveningsfonds. Daarnaast 
constateert hij dat in de tekst de koppeling tussen het weerstandsvermogen en het verwachte 
overschot op de begroting ontbreekt. De heer Kosmeijer vraagt wie opdracht heeft gegeven voor het 
onderzoek dat wordt uitgevoerd door Cebeon en wat we daar als veiligheidsregio Groningen mee 
gaan doen. Daarnaast vraagt hij wat de stand van zaken in de ontwikkeling van de Gemeentelijke 
Kolom is. Tot slot spreekt hij, mede namens de gemeente Leek, zijn zorg uit ten aanzien van de 
dekking van structurele lasten. De heer Kosmeijer vraagt of structurele lasten ook structureel gedekt 
zijn. 

 
De heer Swart geeft aan dat de eerste indicatie van de huidige situatie positief is. De organisatie is in 
de eerste helft van 2014 erg voorzichtig geweest ten aanzien van het doen van uitgaven, aannemen 
van personeel en uitzetten van aanbestedingen. Ten aanzien van de gestelde vragen door de heer 
Bakker geeft hij aan dat in de vergadering van het Algemeen Bestuur de uiteindelijke stand van 
zaken en de effecten op het vereveningsfonds gedeeld zullen worden. Het onderzoek van Cebeon 
wordt uitgevoerd op het initiatief van de Ministeries van BZK en V&J. Wanneer de resultaten 
opgeleverd worden, zal bekeken worden tot welke acties in de regio dit moet leiden. 

 
De heer Swart geeft aan dat er veel werk verzet is en nog wordt verzet, waarvan de effecten nog niet 
vertaald zijn in de voorliggende rapportage. In de Jaarrekening 2014 wordt een totaalbeeld gegeven 
van weerstandsvermogen en reserves. Ten aanzien van de structurele bijdragen en structurele 
dekking geeft de heer Swart aan dat deze adequaat verwerkt zijn in de begroting, waarbij hij aangeeft 
dat enige voorzichtigheid geboden is omdat nog niet alle kosten volledig in beeld zijn. 

 
Mevrouw Kompier waardeert de belangstelling voor de ontwikkeling van de Gemeentelijke Kolom. Ze 
constateert dat de uitleg in de voorliggende rapportage wellicht te globaal is en biedt aan een 
aanvulling te verzorgen als dit wenselijk is. De heer Kosmeijer antwoordt dat hij een aanvulling zeer 
op prijs stelt, met name met betrekking tot de stand van zaken met betrekking personele invulling in 
de expertteams. Mevrouw Kompier zegt toe een update van de stand van zaken te verzorgen als 
bijlage bij het verslag van de vergadering. De heer Wiertz vult aan dat de bezetting van de 
netwerkteams sinds medio september compleet is en dat de expertteams nagenoeg compleet zijn. 

 
Het algemeen bestuur besluit: 
De “Tussentijdse rapportage 2014” van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Groningen vast te stellen. 

 
11. Vergaderrooster 2015 
 

Het algemeen bestuur besluit: 
Het vergaderrooster 2015 vast te stellen 

 
12. Strategische Agenda Veiligheidsregio Groningen 

Dit agendapunt is behandeld bij agendapunt 5.  
 

12. Rondvraag 
De heer Van de Nadort meldt dat een werkgroep bezig is met het ontwikkelen van een voorstel voor 
een nieuwe structuur voor de BON (Brandweer Opleidingen Noord-Nederland). Hij kondigt aan de 
voortgang in dit traject te delen met het Algemeen Bestuur. 

 
13. Sluiting 

Onder dankzegging van de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering. 
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Algemeen Bestuur   
Veiligheidsregio Groningen 
 

 

Vastgesteld verslag vergadering 12 december 2014.  
 
 
1. Opening / vaststelling agenda 
De heer Groot zit de vergadering voor. De vergadering start met een thematisch deel. 
 
Thematisch deel 
           
2. Strategische agenda Programma Crisisbeheersing    
De voorzitter geeft aan dat de strategische agenda vorige bestuursvergadering al kort is 
gepresenteerd en dat nu het document voorligt. Mevrouw Van Schie (programmacoördinator 
crisisbeheersing) geeft aan dat het programma in samenspraak met de cisispartners tot stand is 
gekomen. Met het plan wordt de focus aangebracht in de prioriteiten voor de nabije toekomst.  
Belangrijkste daarbij is om de basis op orde te hebben en te houden. De heer Van Zuidam meldt dat 
onlangs een systeemtest is uitgevoerd, waarbij is getoetst of het systeem op orde is. Op korte termijn 
zullen de resultaten van de test aan het bestuur worden voorgelegd. Mevrouw Galama vindt het plan 
helder, maar vraagt wel wat de prioriteiten, de doorlooptijden en de budgettaire consequenties zijn. De 
voorzitter geeft aan dat dat op korte termijn in het jaarplan zal worden verwoord. Bovendien komt er 
nog een beleidsplan voor de langere termijn.  
 
 
3. Water, presentatie deltaprogramma 
De heer Van Alphen (staf, deltacommissaris) presenteert hoe het landelijke deltaprogramma er uit ziet 
en hoe het beoordeling van noodzakelijke dijkverstevigingen en eventuele evacuaties verloopt. De 
heer Van der Leij (waterschap Hunze en Aa’s) presenteert de lokale impact en toepassing van het 
deltaprogramma. De sheets van de presentatie zijn aan het verslag toegevoegd. 
  
De heer Swierstra vraagt naar de stand van zaken ten aanzien van de wetgeving en de kosten die 
gemoeid zijn met dit programma. De heer Van Alphen geeft aan dat de voorstellen onderdeel 
uitmaken van het vastgestelde deltaprogramma en dat de financiering daarvoor is vastgesteld door 
het Rijk. Maatregelen zijn afgestemd op het belang en risico in het gebied. Ten aanzien van 
Groningen zijn extra maatregelen nodig vanwege het belang van de gaswinning. De heer Van der Leij 
geeft aan dat de nieuwe normen in het plan van de waterschappen worden opgenomen. Daarbij wordt 
de helft door de waterschappen gefinancierd. 
 
De heer Schollema vraagt zich af waarom waterbergingen bij hoog water niet altijd worden ingezet De 
heer Van der Leij geeft aan dat na het hoogwater in 2012 betere berekeningsmethoden zijn ontstaan, 
waardoor beter kan worden bekeken wanneer waterberging moet worden ingeschakeld. De heer 
Kosmeijer vraagt zich af wat we als lokaal bestuur moeten met deze informatie, hoe wordt er 
communicatief naar de bevolking mee omgegaan. De heer Van Alphen meldt dat dit landelijk 
aandacht krijgt. De heer Swierstra ziet ook een belang voor communicatie naar gemeenteraden. De 
heer Van der Leij geeft aan dat waterschappen in die behoefte kunnen voorzien. De voorzitter ziet dat 
de informatie vooral ook iets betekent voor de prioritering in hulpverlening. Duidelijk is dat dit de 
komende jaren een belangrijk thema is en als zodanig ook is opgenomen in onze eigen strategische 
agenda van het programma Crisisbeheersing. 
 
 
Reguliere vergadering   
 
4. Verslag vorige vergadering      
Het verslag wordt conform het concept vastgesteld.  
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5. Mededelingen en actualiteiten       
De heer Van Zuidam meldt dat Veiligheidsregio Groningen heeft meegedaan aan de Don Berghuijs 
Award met “Twitcident”, een alerteringssyteem voor aardbevingen. Er wordt een kort filmpje getoond 
dat ook bij de presentatie van de Don Berghujjs Award is getoond.  
 
De heer Van de Nadort deelt mee dat de veiligheidsregio de ademluchtapparatuur gaat aanpassen. 
De gebruikte snelkoppeling blijkt onvoldoende bedrijfszeker te zijn. Met de leverancier wordt nu verder 
overlegd.  
 
 
6. Voorzitter veiligheidsregio 
Het algemeen bestuur gaat akkoord met het voorstel. 
 
Het algemeen bestuur besluit: 
1. de minister van V&J te verzoeken om de heer Den Oudsten per 1-1-2015 voor te dragen als 

voorzitter van Veiligheidsregio Groningen; 
2. in de periode vanaf 1-1-2015 tot de formele kroonbenoeming de heer Den Oudsten als 

voorzitter van de veiligheidsregio te benoemen. 
 
 
7. Huisvesting   
De heer Bakker meldt dat op 25 november een informatiebijeenkomst is gehouden waarbij een groot 
aantal gemeenten aanwezig was. Daarop zijn twee schriftelijke reacties binnengekomen, van de Stad 
en van Delfzijl. Deze worden bij het vervolg betrokken. De heer Bakker vraagt de aanwezigen om een 
reactie te geven op het voorstel.  
 
De heer Van de Nadort geeft aan dat het masterplan brandweerzorg DEAL gemeenten wordt herijkt. 
De consequenties moeten in relatie tot het huisvestingsplan worden meegenomen. De heer De Jonge 
ziet dat de belangen van de gemeente op de achtergrond kunnen komen nu gemeenten slechts een 
afgeleide verantwoordelijkheid hebben in het algemeen bestuur. Gemeenten gaan wel extra betalen 
voor een organisatie die opgetuigd moet worden terwijl die organisatie bij gemeenten al aanwezig is. 
De heer De Jonge vraagt zich af waarom niet eerst wordt overgaan op huur, in andere regio’s gaat 
men immers ook niet over tot koop.  
Mevrouw Snijder  kan zich niet vinden in de  ingangsdatum van 1-1-2014 vanwege de consequenties 
voor de gemeentelijke begrotingen en de BTW berekening. Dit wordt door diverse leden van het 
algemeen bestuur beaamd. De heer Smit ziet de huisvesting van de dagdienst bij gemeenten in de 
toekomst alleen als uitzonderingsmogelijkheid, het moet geen verplichting worden. Hij is het daarnaast 
niet eens met de groei van de beheersfunctie aangezien de omvang nog niet te beoordelen is. 
De heer Hoekstra kan zich vinden in de tekst dat er een rechtvaardige verdeling moet komen. Er 
staan echter nog wel foute cijfers in de tabel op pag. 25, wat de vraag oproept hoe dit tot stand is 
gekomen. De heer Schollema vindt principieel dat huisvesting bij gemeenten moet blijven. Hij begrijpt 
echter welke richting wordt opgegaan en zal dat niet tegenwerken. Hij vraagt aandacht voor 
onderhoud dat nu veelal lokaal geregeld is. Mevrouw Galama vraagt de juiste adresgegevens in 
Stadskanaal toe te voegen. Ze ziet meer  ruimte om dagdienstpersoneel zoveel mogelijk in de clusters 
te laten werken. De heer Swierstra vindt de richting die met het voorstel wordt ingeslagen begrijpelijk, 
maar ziet wel dat daarmee een fors stuk uit gemeenten wordt gehaald. Dit terwijl 
investeringsdiscussies net zo goed in gemeenteraden kunnen worden gevoerd. Het is niet goed 
duidelijk waarom de gemeente zo’n € 200.000,- extra moeten betalen. De heer Swierstra verwacht dat 
achterstallig onderhoud door gemeenten goedkoper worden gedaan. De heer Swierstra geeft aan dat 
hij namens Menterwolde inbrengt dat de vergoeding voor de dagdienst lager is dan waar in het 
verleden mee is gerekend. Daarnaast is het de vraag hoe met overdracht wordt omgegaan als er nu 
een apart gebouw voor de dagdienst wordt gehuurd. 
 
Naar aanleiding van de vragen geeft de heer Bakker aan dat de overdracht recht doet aan 
verantwoordelijkheden die de veiligheidsregio heeft. Het is inherent aan de keuzes die eerder in dit 
bestuur zijn gemaakt. De lokale betrokkenheid blijft door het stellen van eisen en voorwaarden. Zo kan  
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de betrokkenheid van lokale ondernemers als voorwaarde worden meegegeven. De datum van 1 
januari 2014 was gekozen om recht te doen aan het vacuüm dat is ontstaan met de start van de VRG  
maar daar zal nog eens goed naar worden gekeken. De vergoeding voor de dagdienst is opgenomen 
om de optie voor een werkplek in het gemeentehuis open te houden om zo de huur van extra 
gebouwen te voorkomen. De heer Bakker staat open voor de suggestie om gemeenten zelf 
achterstallig onderhoud uit te laten voeren als zij dat goedkoper kunnen.  
 
De voorzitter concludeert dat de stuurgroep met de uitgangspunten inclusief de gemaakte 
opmerkingen verder aan de slag kan. Daarbij moeten zaken als de ingangsdatum, een strakkere 
onderbouwing van de beheerskosten en de overige opmerkingen in een volgende rapportage van de 
stuurgroep terug komen in het bestuur.  
 
 
8. Lening BON (brandweeropleidingen Noord) 
Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 
 
Het algemeen bestuur besluit: 
1. in te stemmen met het onderzoeksproject naar het meest geschikte organisatiemodel om 

de verbinding/inbedding van vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven binnen Noord 
Nederlands verband te optimaliseren; 

2. hiertoe de heer Van de Nadort zitting te laten nemen in de stuurgroep; 
3. aflossing van het restant van de door Veiligheidsregio Groningen verstrekte lening (ad 

€67.000) op te schorten in afwachting van mogelijk te verrekenen transitiekosten. 
 
 
9. Normenkader en verlenging boekjaar  
Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 
 
Het algemeen bestuur besluit: 
1. het normenkader voor 2014 vast te stellen; 
2. voor de periode 15 november 2013 tot en met 2014 voor de VRG een verlengd boekjaar vast 

te stellen. 
 

 
10. Rampbestrijdingsplan EnergyStock B.V.  
Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 
 
Het algemeen bestuur besluit: 
1. kennis te nemen van de notitie en het rampbestrijdingsplan EnergyStock B.V.  
2. het rampbestrijdingsplan EnergyStock B.V. vast te stellen.  
 
 
11. Vereveningsfonds  
Mevrouw Pot geeft aan dat we vorig jaar de uitgangspunten voor het vereveningsfonds hebben 
vastgesteld. Vanuit DAL gemeenten is nu de indruk ontstaan dat de bijdrage van de DAL gemeenten 
verkeerd wordt berekend. Dit vanwege de frictiekosten die DAL gemeenten al hebben gemaakt bij de 
eerdere samenvoeging. Met de drie personeelsleden die nu zijn overgegaan worden de gemeenten 
aangeslagen terwijl de gemeente deze functies gewoon weer moet invullen. De DAL gemeenten 
hebben de veiligheidsregio schriftelijk verzocht om hier goed naar te kijken. Mevrouw Galama geeft 
aan dat daar goed naar wordt gekeken. Ze waarschuwt daarbij wel dat afwijken gevolgen heeft voor 
het geheel. 
 
 
12. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
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13. Sluiting 
Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering. 


