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Geachte heer Grapperhaus,

Op 4 december 2020 heeft u het rapport van de Commissie evaluatie Wet Veiligheidsregio’s 
aangeboden aan de Tweede Kamer en op 3 februari 2021 heeft u een kabinetsreactie op hoofdlijnen 
geformuleerd op dit rapport. Op moment van schrijven van deze brief loopt het vervolgtraject, gericht 
op een toekomstbestendig en samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en de brandweerzorg.

Graag geven we u als gemeenteraad van Noordoostpolder de volgende input voor het vervolgtraject.

We kunnen ons vinden in de huidige schaal van de regio’s, wat maatwerk mogelijk maakt
Met instemming nemen we kennis van de constatering van de evaluatiecommissie dat de schaal van 
de huidige regio’s in veel opzichten goed werkt en passend is (p. 84 van het rapport). We kunnen ons 
vinden in uw kabinetsreactie, waarin u aangeeft dat u voornemens bent om de crisisbeheersing en 
brandweerzorg te blijven organiseren via de bestaande gemeenschappelijke regeling. De 
crisisorganisatie is en blijft lokaal en regionaal verankerd. In uw kabinetsreactie geeft u aan dat de 
inrichting op basis van flexibiliteit en opschaling naar een bovenregionale aanpak bij crises is gewenst. 

De huidige schaalgrootte van Veiligheidsregio Flevoland is passend, dus geen bestuurlijke 
fusie Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi & Vechtstreek
De directies van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi & Vechtstreek hebben bij de 
evaluatiecommissie gepleit voor een volledige bestuurlijke fusie tussen deze twee veiligheidsregio’s 
en het wegnemen van wettelijke belemmeringen hiertoe.1

Hierbij willen we u uitdrukkelijk laten weten dat de directie van de Veiligheidsregio Flevoland dit ‘op 
eigen houtje’ heeft ondernomen. Dit standpunt gaat in tegen raadsbesluiten in onze gemeente en is 
niet gegrond op een democratisch genomen besluit van gemeenteraden in genoemde regio(‘s). Onze 
gemeenteraad wil de huidige slimme ambtelijke samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s 
continueren, maar is tegen een volledige bestuurlijke fusie. De voordelen van de huidige schaalgrootte 
van Veiligheidsregio Flevoland maken dat de Veiligheidsregio dichtbij onze inwoners staat, lokaal 
maatwerk kan bieden en er lokaal (beleids)invloed en democratische controle mogelijk is. Een 
bestuurlijke fusie heeft het risico van democratische verwatering en bureaucratisering in zich. Om 
deze redenen verzoeken we u geen wetswijziging(en) voor te stellen aan de Kamer gericht op de 
wijziging van de schaalgrootte van onze Veiligheidsregio Flevoland.

1 De door de directies van de Veiligheidsregio’s geschreven notitie is benoemd in bijlage 6 bij het rapport. De 
evaluatiecommissie heeft een zinsnede opgenomen op p. 84 rondom deze fusie.



Contactgegevens
Voor een toelichting op deze brief kunt u contact opnemen met onze raadsrapporteurs 
Veiligheidsregio Flevoland, gemeenteraadsleden mr.drs. S. (Sjoerd) de Boer, 06 40058948 en ir. 
F.P.J. (Frans) van Erp, 06 29023501.

Wij wensen u veel succes met het behoud van het goede, en de spoedige realisatie van gewenste 
veranderingen gericht op een goed en duurzaam stelsel voor crisisbeheersing en brandweerzorg. 
Graag vernemen we uw schriftelijke reactie op deze brief.

Met vriendelijke groet,

namens de gemeenteraad,

de griffier,                     de voorzitter,

 

Bijlage: motie gemeenteraad Noordoostpolder
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