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Besluitenlijst BCOV van 19 december 2016 (concept)

Aanwezig:
Mevr. M.J.C. Heeremans (Heemstede) (voorzitter)
Dhr. F. Ossel (Beverwijk)
Mevr. A.E.H. Baltus (Heemskerk)
Dhr. F.C. Dales (Velsen)
Mevr. W. Verkleij (Uitgeest)
Dhr. Th.L.N. Weterings (Haarlemmermeer)
Dhr. J. Wienen (Haarlem)

Mede aanwezig:
Mevr. M.F. Kreuk (bestuurlijk adviseur VRK, verslag)
Mevr. M.H.C. Somers (plaatsvervanger DPG)
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK)

Afwezig:
Dhr. J. Scholten (CGS)
Dhr. P.J. Duin (beleidssecretaris Brandweer) (secretaris)
Dhr. P.J. Heiliegers (Haarlemmerliede & Spaarnwoude)
Dhr. N. Meijer (Zandvoort)
Dhr. B.B. Schneiders (Bloemendaal)

1 Agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

1.2 Mededelingen
De commissie is van mening dat de brandweer een adequate reactie heeft opgesteld naar 
aanleiding van het bericht dat is verschenen in Waternieuws over de afbouw van het gebruik 
van brandkranen voor bluswatervoorziening. 

1.3 Besluitenlijst van 19 december 2016

De BCOV besluit:
- De besluitenlijst van 19 december 2016 ongewijzigd vast te stellen.

2.1 Interregionaal coördinatieplan boven NZK
De heer Weterings merkt op dat wanneer zich boven het Noordzeekanaal een overstroming 
voordoet, dat ertoe kan leiden dat opvang geboden moet worden in Kennemerland. Daar 
moeten dan wel scenario’s voor zijn. Dit is een punt waar vanuit het proces Bevolkingszorg 
aandacht voor moet zijn. De heer Wienen herkent echter ook een beweging om minder in te 
zetten op horizontale evacuatie bij overstromingen, gezien de grote logistieke problemen die 
dat meebrengt. Die ontwikkeling vraagt dan wel om geloofwaardige alternatieven. 
De heer Schippers maakt melding van het feit dat er nog ‘finetuning’ plaatsvindt van de 
taken van de operationeel leider en de evacuatieleider. 
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De BCOV besluit:
- In te stemmen met het Interregionale Coördinatieplan Overstroming, Wateroverlast & 

Evacuatie boven het Noordzeekanaal (versie oktober 2016) 

- De voorzitter Veiligheidsregio te mandateren om het Coördinatieplan Overstroming, 
Wateroverlast & Evacuatie boven het Noordzeekanaal te ondertekenen.

- De directeur veiligheidsregio te mandateren om de Samenwerkingsafspraken inzake 
beheer ‘Interregionaal Coördinatieplan Overstroming, Wateroverlast & Evacuatie boven 
het Noordzeekanaal te ondertekenen.

3.1 Terugblik 24-uursconferentie
Op 18 en 19 januari was een 24-uursconferentie georganiseerd voor de DB en AB-leden VRK. 
Uit de mondelinge terugblik blijkt dat daar in algemene zin positief op wordt teruggekeken. 
Als positieve elementen worden genoemd:

 Beperkt gezelschap, dat wat langer en op afstand van de werkplek samen aanwezig 

is, waardoor onderling contact ook meerwaarde heeft.
 Daarbij de constatering dat er ook weinig alternatieve ontmoetingsmomenten zijn 

voor de burgemeesters; deze bijeenkomsten dragen daarom veel bij aan het 
bestuurlijk klimaat in de regio.

 Een goede mix van inhoudelijke onderwerpen en informeel contact.
 Nuttig/leerzaam om onderwerpen te bespreken die zich niet lenen voor de 

vergaderingen, maar wel bestuurlijke aandacht behoeven
 Open houding van de directie (o.a. bij onderwerp Toekomstvisie)

De wijze waarop het onderwerp Terrorismegevolgbestrijding is behandeld, heeft gemengde 
gevoelens opgeroepen. Het onderwerp was interessant en leverde zeker nieuwe 
gezichtspunten op. De heer Weterings is wel van mening dat de bijzonderheden in 
Kennemerland onvoldoende aan de orde zijn gekomen. Er is een wijziging van het 
Crisisbestrijdingsplan Schiphol in voorbereiding; bespreking daarvan kan daarin later in het 
jaar voorzien. Andere bestuurders hadden behoefte aan een iets strakker toewerken naar 
concrete afspraken. Op het onderwerp ‘commanders intent’ zal de heer Schippers nog terug 
komen.

Mevrouw Verkleij merkt nog op dat zij positief is over het feit dat de VRK haar personeel 
voorbereid op eventuele aanslagen. Zij geeft aan dat het financiële aspect van het onderwerp 
ZSM meer aandacht vraagt. 

Mevrouw Kreuk zal het verslag samen met de presentaties nog toezenden. 

3.2 Advies AB repressief dekkingsplan brandweer
De heer Wienen geeft vooraf mee dat hij met de heer Ossel heeft afgesproken dat Beverwijk 
eenzelfde brief zal ontvangen als de andere regiogemeenten. Ambtelijk zal het gesprek over 
een alternatieve locatie voor de kazerne in Beverwijk wel doorgaan, maar er is geen reden 
dat onderwerp te verbinden aan het dekkingsplan. De heer Ossel meldt dat de heer Meijer 
hem gevraagd heeft het bestuur aandacht te vragen voor het volgende. In Zandvoort is er 
draagvlak voor verplaatsing van de post Duinweg. Vanuit het belang van goede 
brandweerzorg is daar iets voor te zeggen. Zandvoort stuit daarbij wel op de consequenties 
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van het besluit om de 3e fase regionalisering brandweer (te weten: huisvesting) niet door te 
laten gaan. Dat kan een belemmering opleveren. Hij verzoekt het bestuur in een ruimere 
context mee te willen denken over de financiële implicaties van verschuiving van posten in 
Zandvoort. De heer Weterings merkt op dat hiermee oude afspraken over kostenverdeling 
kunnen gaan schuiven, dat vergt een goede afweging. De heer Wienen geeft aan zich te 
zullen verdiepen in dit vraagstuk, om te bezien wat er achter het verzoek van Zandvoort weg 
kan komen. Een verandering van benadering op dit punt kan ook de gemeenteraden raken.
De commissie formuleert op het algemene verzoek van Zandvoort gezien de vele vragen 
geen standpunt. Wel staat de commissie open voor de vraag die Zandvoort heeft gesteld, de 
commissie is bereid hier naar te kijken. 

De commissie complimenteert brandweer Kennemerland met de verbetering van de 
opkomsttijden met 10 à 20%. Dit is bereikt met minder middelen dan in 2013 ter beschikking 
waren. De strakkere afhandeling van meldingen op de meldkamer en de verbeterde 
opkomsttijd van vrijwilligers is de belangrijkste oorzaak. De heer Schippers zal de 
complimenten doorgeven aan de organisatie. 

De heer Dales vraagt zich af of colleges en gemeenteraden voldoende weten wat hen te 
doen staat als ze het dekkingsplan van het bestuur van de VRK ontvangen. Geconstateerd 
wordt dat de conceptbrief die vraag kennelijk nog onvoldoende beantwoordt. De brief zal 
worden aangescherpt. 

De BCOV besluit:
1. Kennis te nemen van het Geactualiseerd Repressief dekkingsplan 2017-2018, bestaande 

uit:
a. Regionaal hoofdrapport
b. Tien gemeentelijke deelrapporten

2. Het AB positief te adviseren over de volgende besluiten:
a. Het Geactualiseerd Repressief dekkingsplan 2017-2018 en de nu bestaande 

dekking vast te stellen als het niveau van repressieve brandweerzorg in 
Kennemerland.

b. Samen met de brandweer en andere partijen de komende jaren in te zetten op 
het voorkomen van branden en het beperken van de effecten van branden.

c. Het dekkingsplan vanaf 2018 onderdeel te laten zijn van het beleidsplan 
crisisbeheersing en deze dan in dezelfde cyclus aan de gemeenten aan te bieden.

d. De commandant te verzoeken in samenwerking met de gemeenten Zandvoort en 
Beverwijk te kijken naar mogelijkheden voor een andere kazernelocatie voor de 
post Duinstraat respectievelijk Spoorsingel

3.3 Advies AB inzake herijking reservebeleid
De heer Dales ondersteunt als waarnemend portefeuillehouder financiën nog eens het 
voorstel van het DB. Enkele leden van het bestuur vragen om een nadere toelichting op de 
vraag waarom het door het CBV geadviseerde scenario niet is overgenomen. 
De heer Weterings geeft namens het DB hiervoor als reden dat het advies van de CBV voor 
scenario 1 goed te begrijpen is wanneer de financiën van de VRK puur op zichzelf worden 
beschouwd. Dan komt de voorgestelde ratio goed overeen met het risiconiveau van de 
organisatie. De keuze voor scenario 3 levert gezien de risico’s die zich meest reëel kunnen 
voordoen, echter ook een redelijke reservepositie op. Daarbij is deze keuze goed te begrijpen 
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als een bestuurlijke oplossing waarbij wordt tegemoet gekomen aan tegengestelde meningen 
van de gemeenten in de regio. De afgelopen jaren hebben een aantal gemeenten in hun 
zienswijze te kennen gegeven dat een minimale reserve bij de VRK voldoende is, gezien het 
feit dat de VRK kan terugvallen op de gemeenten. Andere gemeenten zien belang bij een 
voldoende positie bij de VRK zelf. Het gekozen scenario vormt daarin het midden. De heer 
Weterings is verder van mening dat het een goede zaak is dat op advies van de commissie 
Bedrijfsvoering scenario’s zijn vastgelegd voor het geval de reserves uitstijgen boven het 
gewenste niveau, of daar juist onder liggen.
De commissie stemt in met het voorstel, maar is wel van mening dat de bestuurlijke 
toelichting die nu gegeven wordt, beter naar voren moet komen bij het communiceren van 
deze bestuurlijke keuze.

De BCOV besluit:
Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de volgende besluiten:

- in te stemmen met de notitie ‘Herijking reservebeleid’ en de keuze voor scenario 3, 
waarin gemeenten en VRK het risicodragerschap delen (ratio = 0,7)

- te besluiten dat als de reserves meer dan € 0,25 miljoen uitstijgen boven het gewenste 
niveau, wordt overgegaan tot het laten terugvloeien van reservemiddelen naar de 
gemeenten

- te besluiten dat als de reserves meer dan € 0,25 miljoen liggen onder het gewenste 
niveau, een voorstel van het Dagelijks Bestuur in te wachten hoe – in eerste instantie 
binnen de bestaande begrotingskaders van de VRK – tot het versterken van het 
reserveniveau wordt gekomen.

- bij de behandeling van het jaarverslag 2016 en de programmabegroting 2018 nadere 
besluiten te nemen over het bedrag dat met de keuze voor scenario 3 uit de algemene 
reserve kan terugvloeien naar de gemeenten.

- Het DB te verzoeken om bij communicatie over het besluit de achterliggende 
overwegingen duidelijk weer te geven. 

4.1 Uitgangspuntennotitie begroting 2018
Jaarlijks wordt door het Dagelijks Bestuur een uitgangspuntennotitie opgesteld als basis voor 
de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar. Nadat de bestuurscommissies hier 
kennis van hebben kunnen nemen, wordt de notitie ter informatie aan de colleges in de regio 
aangeboden. 

De BCOV besluit:
1. Kennis te nemen van uitgangspuntennotitie 2018.

4.2 Evaluatie GRIP-incidenten
In november 2016 hebben zich twee incidenten in de Veiligheidsregio Kennemerland 
voorgedaan met een GRIP 2- status, te weten:

- Verdacht pakketje Schiphol (10 november 2016); en
- Uitval Telefonie (11 november 2016).

Conform de afgesproken systematiek voor het evalueren van multidisciplinaire incidenten 
(maart 2016, BCOV) worden beide evaluaties ter kennisname aangeboden aan het BCOV. De 
heer Schippers geeft aan de verbeterpunten intussen zijn opgepakt. 
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De BCOV besluit:
- Kennis te nemen van beide evaluaties

5. Rondvraag
De heer Dales was verrast dat hij op zondag 12 februari niet was gewaarschuwd over een 
grote brand bij Tata Steel, hoewel de pers meldde dat deze plaatsvond in Velsen-Noord. 
De heer Ossel meldt dat de locoburgemeester van Beverwijk wel was gewaarschuwd. De 
heer Schippers constateert dat de alarmering is verlopen conform de afspraken in het 
Rampbestrijdingsplan Tata Steel. Er was geen sprake van een GRIP-situatie en de brand vond 
plaats in Beverwijk. De heer Dales stelt er toch prijs op in een dergelijke situatie 
gewaarschuwd te worden, aangezien een dergelijke grote brand ook inwoners van Velsen 
raakt en hij daarop wordt aangesproken. De heer Schippers zorgt ervoor dat de meldkamer 
op de hoogte wordt gesteld van deze wens. Mevrouw Baltus geeft aan dat zij geen behoefte 
heeft aan een dergelijke waarschuwing bij brand op de Tata Steel-site buiten Heemskerk. 
Naar aanleiding van deze brand informeert de heer Schippers het bestuur dat het 
tegenwoordig vrij gebruikelijk is om bewoners te adviseren ramen en deuren te sluiten. Dit 
vanwege de algemene constatering dat het niet gezond is om rook en roet in te ademen.

De heer Dales maakt verder gewag van zijn kennismakingsgesprek met de directeur PWN. Hij 
heeft daarin het onderwerp ‘bluswatervoorziening’ nadrukkelijk niet geagendeerd, omdat 
Haarlem hierin het voortouw heeft. Wel heeft hij bij de directeur PWN een opening gezien 
voor een gesprek met bestuurders van de vier voormalige WLZK-gemeenten, over de 
afronding van dit specifieke dossier. De heer Dales is van mening dat een gesprek tussen 
bestuurders en directie PWN een goede bijdrage kan leveren aan het definitieve sluiten van 
de discussie. 

__________
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