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Besluitenlijst BCOV van 7 december 2020 (MS-teams) – concept

Aanwezig:
Dhr. E.J. Roest (Bloemendaal) - voorzitter
Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (Haarlemmermeer)
Dhr. J. Wienen (Haarlem) 
Mevr. A.E.H. Baltus (Heemskerk)
Mevr. A. Nienhuis (Heemstede)
Dhr. M. Smit (Beverwijk)
Dhr. S. Nieuwland (Uitgeest)
Dhr. D. Moolenburgh (Zandvoort) 

Mede aanwezig:
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK, secretaris)
Mevr. M. Somers (plv. DPG)
Mevr. M.F. Kreuk (verslag)
Mevr. T. Krijger (strat. adviseur VRK)

Afwezig: 
Dhr. F.C. Dales (Velsen)

1.0 Opening, mededelingen en 
De heer Roest opent de vergadering, die via een conference-call plaatsvindt. Hij deelt mee 
dat de heer Dales door omstandigheden afwezig is. 
De heer Schippers meldt dat van de belastingdienst bericht is ontvangen dat de btw op 
bluswater jaarlijks kan worden verrekend. Dit leidt tot een voordeel van € 80.000, dat zal 
worden verwerkt in bestuursrapportages en begroting. 
Mevrouw Somers geeft mee dat vanuit de GHOR een reactie wordt voorbereid op hetgeen in 
de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s staat over de opdeling van de taken van de GHOR.

1.1 Besluitenlijst van 19 oktober 2020

Besluit:
 de besluitenlijst van 19 oktober ongewijzigd vast te stellen.

1.2 Termijnagenda BCOV/AB
Mevrouw Nienhuis is blij dat er meer onderwerpen op de agenda staan. Naar aanleiding van 
het plan van aanpak voor het risicoprofiel/beleidsplan meldt ze graag in de plannen terug te 
zien hoe de gemeenteraden worden betrokken bij het inventariseren van de risico’s in de 
regio. De heer Schippers zegt toe dat dit zal worden meegenomen in de aanpak, mogelijk via 
de colleges. 
Mevrouw Nienhuis vraagt verder aan de bestuurders of het een optie is dat de (zienswijze op) 
de begroting en jaarverslag VRK wordt besproken in een gezamenlijke raadsledenavond. De 
raden in Zuid-Kennemerland organiseren dergelijke avonden, de IJmond-gemeenten en 
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Haarlemmermeer zouden daarop aan kunnen sluiten. Mevrouw Schuurmans-Wijdeven geeft 
aan dat de raad in Haarlemmermeer er al voor heeft gekozen dit onderwerp via het 
‘Duisenberg-model’ op te pakken, een gezamenlijke raadsavond past daar niet bij. De heer 
Wienen is van mening dat dit niet het ideale onderwerp is voor een raadsledenavond. Als 
dergelijke raadsledenavond eenmaal goed zijn ingebed en goed worden bezocht, kan dit 
voorstel nog eens overwogen worden. Eventueel kan bij de behandeling van de begroting 
2022 aan de raden gevraagd worden of zij interesse hebben in zo’n aanpak in het 
opvolgende jaar. De heer Roest zou dit op zich toejuichen, tenslotte is de VRK een grote 
regionale speler.
Mevrouw Nienhuis spreekt ook de hoop uit dat het IFV meer tijd zal geven aan besturen van 
regio’s om te reageren op hun conceptbegroting. Verder vraagt ze de evaluatie van de Wet 
veiligheidsregio’s ook een plek te geven in de planning. Mevrouw Schuurmans-Wijdeven 
geeft mee dat het VB maandag 14 december nog input kan leveren ten behoeve van de 
formulering van het Kabinetsstandpunt. De leden van de BCOV zullen in de gelegenheid 
worden gesteld hier op 14 december input op te leveren. Een voorzet zal in overleg met de 
voorzitter aanstaande vrijdag al met het VB worden gedeeld. De discussie over de 
consequenties van de evaluatie zal in 2021 nog verder gaan. 

1.3 Terugblik bestuursconferentie 25 november

De heer Wienen en mevrouw Schuurmans-Wijdeven geven beide aan de vorm van een 
digitale conferentie verre van ideaal te vinden, maar beiden zijn van mening dat het 
uiteindelijk toch een zinnige bijeenkomst is geweest. De heer Roest heeft van de CvdK Van 
Dijk vernomen dat deze het gesprek met de burgemeesters zeer heeft gewaardeerd vanwege 
de openheid en ervaren collectiviteit. De heer Wienen geeft mee dat dit ook tot stand kan 
komen doordat het collectief redelijk klein is. De heer Roest benadrukt dat de goede 
verhoudingen binnen Kennemerland een te koesteren fenomeen zijn, aangezien andere 
regio’s laten zien dat zoiets niet vanzelfsprekend is. 

2. Ter advisering AB

2.1 Stand van zaken overdracht kazernes
De heer Roest vraagt de burgemeesters van gemeenten waar een en ander nog lastig is naar 
de verwachtingen ten aanzien van de besluitvorming. 
Mevrouw Schuurmans-Wijdeven geeft aan dat ambtelijk de uitvoering van het besluit laat is 
opgepakt. Wat haar betreft gaat het nu de goede kant op, zij maakt zich hard voor deze zaak, 
maar ze ziet zich verplicht een voorbehoud te maken, mede vanwege de 
bezuinigingsvraagstukken die voorliggen in Haarlemmermeer. In december ligt er een 
voorstel in het college, in januari in de raad. 
De heer Smit geeft aan dat ook hij zich hard maakt, er zijn nog wel wat juridische 
vraagstukken in verband met een terugkooprecht van grond bij een ontwikkelaar. Hij meent 
dat hier met creativiteit zeker een oplossing voor te vinden zal zijn. 
Mevrouw Baltus geeft mee dat haar Raad dit onderwerp pas in maart kan agenderen, dat is 
nog op tijd zijn voor de datum van 12 april. De financiële consequenties van het voorstel voor 
de gemeente Heemskerk roepen nog vragen op die ze lastig te beantwoorden vindt. 
Daarnaast speelt ook hier dat de kazerne zich bevindt in een ontwikkelzone, naar haar 
mening is dat echter een oplosbare kwestie. 
Mevrouw Nienhuis geeft mee dat Heemstede vanwege een btw-kwestie eerder de kazerne al 
heeft overgedragen. Die btw-periode is inmiddels afgelopen. Heemstede merkt nu ook dat 
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het voorstel leidt tot  hogere kosten. Ze vraagt zich af of hogere eisen aan onderhoud door 
brandweer Kennemerland hier een rol in spelen. Ook vindt ze het van belang dat 
medegebruik van de kazerne mogelijk wordt gemaakt, daarover wordt het gesprek nu 
gevoerd met brandweer Kennemerland. Zij geeft aan dat het voor Heemstede wezenlijk is dat 
alle gemeenten meedoen in het overdragen van vastgoed.
De heer Schippers geeft aan dat het onderhoudsniveau na goed overleg met de gemeenten 
door het AB is vastgelegd, op basis van externe adviezen. Toen is op basis van de discussie 
al ingeleverd op ambitie. Het verschil in kosten die gemeenten ervaren kan in veel gevallen 
verklaard worden door een verschil in ritme van (groot) onderhoud. Waar gemeenten nog 
behoeften hebben aan informatie of andere ondersteuning zal hij die graag leveren. 

Besluit:
Het AB positief te adviseren over het voorstel in de vergadering van 12 april te 
besluiten over de overdracht van kazernes en posten, in het vertrouwen dat alle 
gemeenten dan hebben besloten over overdracht van vastgoed en budgetten met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

2.2 Advies AB over uitstel Crisisplan

De heer Roest constateert dat er een goed overwogen voorstel ligt.

Besluit:
- Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel om het huidig crisisplan 

te verlengen en het nieuwe RCP NW3 op te laten stellen in 2021. 

2.3 Advies AB over vaststellen leerevaluatie Covid-19

De heer Wienen vindt de evaluatie zorgvuldig tot stand gebracht en interessant, maar heeft 
wel twee kanttekeningen. Ten eerste had hij graag het onderwerp van de bevoegdheden 
meer aandacht gegeven, zeker de bevoegdheid rond het geven van toestemming voor 
demonstraties. Verder relativeert hij het belang van het maken van scenario’s, omdat de 
werkelijkheid daar toch vaak te weerbarstig voor is. 
Mevrouw Schuurmans-Wijdeven zou graag bij een andere gelegenheid nog eens in meer rust 
over de evaluatie willen spreken, er is tot nu toe door de omstandigheden weinig 
gelegenheid voor diepgang in het gesprek geweest. 

Besluit
Het AB positief te adviseren over het voorstel de leerevaluatie vast te stellen
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3.  Besluitvorming

3.1 Besluitvorming waterongevallen

Dit onderwerp is vanwege de vergadertijd doorgeschoven naar de volgende vergadering.

4. Voor kennisgeving

Naar aanleiding van punt 4.1 geeft mevrouw Nienhuis een korte toelichting op de 
uitnodiging.
Naar aanleiding van het reactie jaarplan/begroting IFV wordt geconstateerd dat de evaluatie 
van de Wet veiligheidsregio’s op deze plannen invloed zullen hebben. Het onderwerp van de 
wetsevaluatie komt terug op de agenda van de BCOV. 

Besluit
De BCOV neemt kennis van de volgende informatie
4.1 Uitnodiging Ontbijtsessie Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming 

Randstad
4.2 Reactie op jaarplan/begroting IFV 2021 

5. Rondvraag en sluiting 

Niets mee aan de orde zijnde sluit de heer Roest onder dankzegging voor een ieders inbreng 
de bijeenkomst. 
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