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1 Aanleiding 
De aanleiding voor deze expertopinie is een verzoek van de burgemeester van de gemeente Almere 
in het licht van de voorgenomen samenwerking tussen de veiligheidsregio Flevoland en Lelystad 
Airport. De gemeente beschrijft deze aanleiding als volgt: 
 

‘Het veiligheidsbestuur van de veiligheidsregio Flevoland overweegt het aangaan van een 
samenwerking met Lelystad Airport, onderdeel van de Schiphol Group. De voorgenomen 
samenwerking houdt in dat de brandweer van de veiligheidsregio de vliegtuigbrandbestrijding 
(initiële fase), de sneeuw- en gladheidsbestrijding en de afhandeling van kleine milieu 
incidenten op het vliegveld gaat uitvoeren in opdracht van Lelystad Airport.  

 
De winst voor Lelystad Airport is dat zij hierdoor geen eigen brandweerorganisatie op het 
vliegveld hoeft in te richten en de regio deze diensten goedkoper kan aanbieden. De 
mogelijke winst voor de veiligheidsregio is een synergievoordeel dat behaald kan worden door 
het bij het vliegveld plaatsen van een brandweerkazerne en door het realiseren van een 
oefenlocatie bij het vliegveld. Een van synergievoordelen voor de veiligheidsregio is dat de 
voor de oefenlocatie benodigde grond voor 1 euro per jaar beschikbaar gesteld wordt aan de 
veiligheidsregio door Lelystad Airport, door realisatie van een oefenlocatie hoeven de 
vrijwilligers voor de toegenomen aantal oefeningen en trainingen minder te reizen.’  

 
In de eerder afgesloten intentieovereenkomst tussen de luchthaven en de veiligheidsregio wordt het 
doel van de strategische samenwerking als volgt beschreven: ‘een veilige luchthaven en omgeving, 
goede kwaliteit (vliegtuig)brandbestrijding, voldoen aan (toekomstige) vakbekwaamheidseisen en 
zorgnormen, op een wijze die voor beide partijen financieel aantrekkelijk is.’1 
 
In de voorbereiding op de definitieve besluitvorming is onder meer door de brandweer een business 
case uitgewerkt en zijn op onderdelen interne en externe adviezen gevraagd. Het bestuur wil in 
aanvulling hierop ook een bestuurlijk advies in het licht van brandweerzorg en crisisbeheersing. ‘De 
gemeente Almere wil graag voorafgaand aan voorleggen van het besluit aan het college en de 
gemeenteraad een zo compleet mogelijk beeld hebben ook van de bestuurlijke risico’s en de 
haalbaarheid en wil hiervoor een extern onafhankelijk advies krijgen.’ 
 

2 Uw verzoek en onze aanpak 
In het licht van het bovenstaande heeft de burgemeester van Almere in zijn rol als voorzitter van de 
veiligheidsregio, het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement gevraagd om een objectief 
advies/ expertopinie over het omgaan met de eventuele bestuurlijke risico’s.  
 

‘Specifiek is de vraag om aanvullend op de bestaande business case en juridische analyse – 
de implicaties voor de bestuurlijke rolverdeling en verantwoordelijkheid in kaart te brengen als 
het gaat om incidenten, rampen en crisis en de voorbereiding hierop bij het aangaan van de 
voorgestelde publiek private samenwerking (PPS). Benoem daarbij de mogelijke bestuurlijke 
risico’s die hierbij kunnen horen en of hier wel of geen beheersmaatregelen voor te treffen 
zijn. Daarnaast een overkoepelend advies gezien de relevante stukken die er zijn over de 
uitvoerbaarheid van de taken door een veiligheidsregio in de reguliere situatie waarbij een 
contractuele verplichting ontstaat richting Lelystad Airport voor het kwalitatief goed uitvoeren 
van de afgesproken taken. De uitkomsten moeten bijdragen aan het gewenste totaalbeeld van 
voordelen en mogelijke risico’s. Het wegen van de risico’s is aan het bestuur.’  

 
De opdracht is verstrekt op 19 januari 2017. Om te komen tot het advies hebben wij: 
− de beschikbare documenten gelezen;2 
                                                        
1 De intentieovereenkomst is getekend op 29 juni 2016 door de voorzitter van de veiligheidsregio en 25 juli 2016 door 
de directeur van de luchthaven. 
2 Tot de documenten behoorden onder meer de business case van de brandweer, extern juridisch advies, een externe 
second opinion op de financiële uitgangspunten, een extern advies over vakbekwaamheid, het rampbestrijdingsplan 
voor de luchthaven, het nationaal crisisplan luchtvaartongevallen, de landelijke handreiking crisisbeheersing en 
luchthavens, de vergelijking van de wijze van samenwerken bij andere luchthavens (vanuit de gemeente Dronten), 
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− aanvullende informatie verzameld (en opgevraagd); 
− gesprekken gevoerd met leden van de veiligheidsdirectie en de zes burgemeesters in de 

Veiligheidsregio.  
 
Op basis van de beschikbare documentatie en informatie hebben wij een overzicht van bestuurlijke 
risico’s opgesteld. Vervolgens zijn wij voor elk van de risico’s nagegaan of over deze risico’s is 
nagedacht; in welke mate deze risico’s reëel zijn; en wat er is gedaan om deze risico’s te voorkomen 
of te beperken. Ook hebben we in de interviews doorgevraagd naar eventuele ontbrekende risico’s 
en naar eventuele kansen. Op basis hiervan zijn we tot een expert opinie gekomen over het totaal 
aan bestuurlijke risico’s in relatie tot de brandweerzorg en de rampenbestrijding / crisisbeheersing.  
 
Ons advies gaat uitdrukkelijk niet over het wel of niet aangaan van de samenwerking. Dat is een 
bestuurlijke keuze waarbij verschillende factoren een rol spelen. Van de financiën tot de risk appetite 
(hoeveel risico is acceptabel?). In ons advies geven we wel aan of wij op voorhand grote bestuurlijke 
risico’s zien die niet of onvoldoende zijn ondervangen en waar beheersmaatregelen mogelijk en/of 
nodig zijn. Ook benoemen wij aandachtspunten die meegenomen kunnen worden in de 
besluitvorming en/of bij eventuele volgende stappen. 
 

3 Samenvatting verantwoordelijkheden 
Verantwoordelijkheid overheid 
Op basis van de Wet veiligheidsregio’s is het college van burgemeesters en wethouders in de basis 
belast met de organisatie van de brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening, evenals de 
algemene rampenbestrijding en de crisisbeheersing. De burgemeester heeft het gezag over de 
brandweer en is bevoegd bevelen te geven als er sprake is van gevaar. Tevens is de burgemeester 
verantwoordelijk voor de informatieverschaffing aan de bevolking in zijn gemeente en de 
verschillende hulpverleningsdiensten die bij een daadwerkelijke ramp of crisis in zijn gemeente actief 
zijn. De voorzitter van de veiligheidsregio kan bij bovenlokale rampen en crises de relevante 
bevoegdheden overnemen van de betrokken burgemeesters. Zo is er sprake van eenhoofdig gezag.  
 
Een veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Elke veiligheidsregio heeft een 
gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht gemeenten deze 
gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Via de gemeenschappelijke regeling is elke gemeente 
deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing 
van de veiligheidsregio. Elke veiligheidsregio in Nederland moet voor de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing beschikken over een goed geoefende professionele organisatie. Een organisatie die 
in staat is grootschalige incidenten aan te pakken. Functionarissen dienen bekwaam te blijven door 
middel van inzetten, oefenen en bijscholing. 
 
De taken van het bestuur van de veiligheidsregio zijn onder meer: 
− het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; 
− het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of 

krachtens de wet aangewezen gevallen, evenals in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald; 
− het adviseren van het college van burgemeester en wethouders op het terrein van brandweerzorg; 
− het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 
− het voorbereiden op de bestrijding van branden en zware ongevallen en het organiseren van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 
− het instellen en in stand houden van een brandweer.  
 
Verantwoordelijkheid luchthaven 
Specifiek voor luchthavens gelden internationale regels. In de Nederlandse wetgeving (zoals de 
Regeling Veilig gebruik luchthavens) wordt expliciet verwijzen naar deze regels (vanuit de 
International Civil Aviation Organization (ICAO) en ook het European Aviation Safety Agency 
(EASA)).  
 
 
                                                                                                                                                                   
nationale en internationale regelgeving en een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie 
Centrum (WODC) naar publiek-private samenwerking in de brandweerzorg en de bedrijfsbrandweer (2013). 
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Illustratie uit Nederlandse wet- en regelgeving 
‘Op of in de onmiddellijke nabijheid van een luchthaven die wordt gebruikt door gemotoriseerde 
luchtvaartuigen zijn voldoende en deugdelijke reddings- en brandblusmiddelen aanwezig voor het redden 
van mensenlevens en de bestrijding van branden van luchtvaartuigen alsmede voldoende en terzake 
kundige personen voor de bediening van deze middelen.’ (Regeling Veilig gebruik luchthavens, lid 2) 
 
In de landelijke handreiking crisisbeheersing op luchthavens wordt de verantwoordelijkheid van de 
exploitant toegelicht: ‘Elke luchthaven kent een eigen calamiteitenplan, waarin de taken en 
verantwoordelijkheden van de exploitant van de luchthaven zijn beschreven. De exploitant heeft een 
belangrijke rol bij de alarmering bij calamiteiten. De exploitant moet daarnaast zorgen voor een 
geoefende luchthavenbrandweer, die afgestemd is op de brandrisicoklasse van de luchthaven. Ook 
heeft de exploitant taken bij de opvang van slachtoffers en hun verwanten, de voorlichting aan de 
media en het publiek. De exploitant voert deze taken uit volgens de afspraken die met de 
veiligheidsregio zijn gemaakt. De exploitant ondersteunt en faciliteert de processen van de 
hulpverleningsdiensten en de gemeente.’ 
 
Illustratie uit internationale regelgeving (EASA) 
‘Public or private organisations, suitably located and equipped, could be designated to provide the rescue 
and firefighting service. The fire station housing these organisations should normally be located on the 
aerodrome, although an off-aerodrome location is not precluded, provided that the response time can be 
met. The scope of the rescue and firefighting services is to save lives in the event of an aircraft accident or 
incident occurring at, or in the immediate surroundings of, the aerodrome. The operational objective is to 
create and maintain survivable conditions, to provide egress routes for occupants ,and to initiate the 
rescue of those occupants unable to make their escape without direct aid’ (GM1 ADR.OPS.B.010(a)(1) 
Rescue and firefighting services). 
 
De benodigde voorzieningen voor de vliegtuigbrandbestrijding zijn afhankelijk van de zogenoemde 
brandrisicoklasse van de luchthaven. Deze klasse is gerelateerd aan de lengte en breedte van de 
vliegtuigen die er landen. Hoe groter het type vliegtuig dat normaliter op de luchthaven landt, des te 
meer blus- en redcapaciteit en geneeskundige capaciteit aanwezig moeten zijn.  
 
In het rampbestrijdingsplan Lelystad Airport (oktober 2014) wordt de toenmalige situatie beschreven 
(pagina 7). ‘Lelystad Airport is een regionale luchthaven ICAO categorie 3. Dit betekent dat er 
gevlogen wordt met relatief kleine toestellen. Er worden vanaf Lelystad Airport echter ook 
rondvluchten met historische vliegtuigen georganiseerd en incidenteel zakenvluchten met grotere 
toestellen. In dat geval wordt de categorie afhankelijk van de brandrisicoklasse tijdelijk verhoogd tot 
categorie 5 (toestellen zoals de Consolidated Catalina, en Fokker F27). Voor categorie 6 toestellen 
die gespoten worden door het bedrijf QAPS is vrijstelling voor de brandweerdekking noodzakelijk. 
Voor deze toestellen geldt een personele bezetting conform categorie 5 en een materiele bezetting 
conform categorie 6. De luchthaven zorgt in voorkomende gevallen voor het bij categorie 5 
behorende brandweerpersoneel’. 
 
Op basis van de voorziene groei en ontwikkeling van Lelystad Airpot moet de luchthaven gaan 
voldoen aan de eisen van brandrisicoklasse 7. De aanwezigheid van mensen en middelen is 
verplicht in de tijdvakken dat de bijbehorende zwaarte vliegtuigen vliegen op de luchthaven. Hier is 
een opbouw voorzien in de tijd (van aanwezigheid tijdens specifieke tijdvakken tot continue 
aanwezigheid) waardoor ook de benodigde voorzieningen kunnen worden opgebouwd. 
 
Eigen rolbeschrijving Lelystad Airport 
‘Lelystad Airport heeft de regiefunctie in de eerste minuten na een incident op het luchthaventerrein, 
conform nationale/internationale en Europese regelgeving. Het primaire doel daarbij is het snel redden van 
mensenlevens. Direct daarna neemt, conform nationale regelgeving, de verantwoordelijke regionale 
hulpverlening de leiding over bij het beheersen van de crisis. Conform regelgeving zal Lelystad Airport de 
regie van de bestrijding van crisis in het eerste kwartier ter hand nemen (bevelvoering crisis) en na 
overname door de bestrijdingsdiensten uit de regio assisteren waar nodig en gewenst vanuit de 
beschikbare specifieke luchtvaartkennis en het belang van tijdig herstel van de luchthavenoperatie.’ 
(Ondernemingsplan Lelystad Airport, maart 2014) 
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4 Voorgestelde samenwerking en beoogde versterking 
In de toelichting op de aanleiding voor dit advies is kort samengevat wat de beoogde samenwerking 
inhoudt en welke voorzieningen de brandweer zou willen realiseren. In de door de brandweer 
opgestelde business case wordt in meer detail benoemd wat is voorzien. Een selectie:  
− Vanaf het moment dat er testvluchten met categorie 7 plaatsvinden moet volgens de business case 

vliegtuigbrandbestrijding voor deze categorie op afroep beschikbaar zijn. Daartoe moeten 
vliegtuigbrandbestrijders opgeleid zijn (…). 

− De benodigde faciliteiten voor het permanent beschikbar zijn voor categorie 7 zijn volgens de 
business case van de brandweer:: tenminste de kazerne voor de voertuigen vliegtuigbrandbestrijding, 
werkplaatsen om de vliegtuigbrandbestrijders efficiënt te kunnen inzetten, faciliteiten voor beheer van 
materieel en persoonlijke beschermende middelen en logistiek, verblijfsruimten, keuken en, indien 
gekozen wordt voor een 24/7 bezetting, slaapvoorzieningen voor de vliegtuigbrandbestrijders; 
daarnaast infrastructuur zoals wegen en vloeistofdichte vloeren om vliegtuigbrandbestrijdings- en 
onderhoudstaken te kunnen uitvoeren.  

− Brandweer Flevoland zal manschappen leveren voor de uitvoering van de vliegtuigbrandbestrijding op 
de luchthaven. Daarbij wordt uitgegaan van het leveren van de wettelijke brandweerzorg door een 
viertal repressieve medewerkers die hiervoor conform de geldende wettelijke eisen paraat zullen 
staan. Daarnaast zal Lelystad Airport de bevelvoerderscapaciteit leveren. Het benodigde materieel zal 
door Lelystad Airport ter beschikking worden gesteld. 

− In de eerste jaren zullen de twee functieplaatsen manschap voor vliegtuigbrandbestrijding gezien het 
beperkte aantal CAT7 vluchten op de vereiste momenten aangevuld worden met twee functieplaatsen 
vanuit de reguliere brandweerorganisatie van Brandweer Flevoland. Naarmate het aantal vluchten 
toeneemt zal er structureel CAT7 brandweerzorg geleverd moeten worden en dient op dat moment 
het aantal repressieve medewerkers structureel met 2 functieplaatsen te worden uitgebreid. 

− In de eerste stap zal de vliegtuigbrandbestrijding op Lelystad Airport georganiseerd worden en 
daarnaast een basisfaciliteit vakbekwaamheid.  

− Voor de buitengebieden rondom Lelystad Airport (Gemeenten Lelystad, Dronten, Zeewolde en 
Almere) zal de dekking verbeteren. Voor de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde zal 
restdekking verbeteren. Concreet betekent dit dat er een extra voertuig, direct beschikbaar is. Alle 
gemeenten hebben voordeel uit de samenwerking omdat er een gebouwbrandbestrijdingseenheid 
bijkomt welke zowel in slagkracht als in restdekking een verbetering van de totale brandweerzorg 
geeft. 

− De vakbekwaamheidsfaciliteit is in de eerste stap gericht op het oefenen van vliegtuigbrandbestrijding 
en het uitvoeren van vakbekwaamheidstoetsen (profchecks), Periodiek Preventief Medisch 
Onderzoek (PPMO) en Jaarlijkse Fysieke Test (JFT). Dit is de basisfaciliteit. Deze basisfaciliteit is 
noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de branchestandaarden voor vakbekwaamheid en de 
Europese luchtvaartregelgeving.  

− Op een oppervlakte van circa 1,5 hectare worden verscheidene oefenobjecten, lesfaciliteiten en 
onderhoudsfaciliteiten gerealiseerd. 

− Complexe scenario’s en oefeningen gericht op oefenen niveau 2 en 3 basisbrandweerzorg, 
respectievelijk oefenen van vliegtuigbrandbestrijding en oefenen van specialistische brandweerzorg 
worden centraal gefaciliteerd. 

 
In de afgesloten intentieovereenkomst tussen de luchthaven en de veiligheidsregio is de beoogde 
rolverdeling benoemd. 
 
In deze overeenkomst draagt Brandweer Flevoland zorg voor:3  
− levering van vakbekwaam personeel voor vliegtuigbrandbestrijding, waarbij dit personeel tevens zal 

worden ingezet voor andere werkzaamheden ten behoeve van Brandweer Flevoland;  
− vervanging, beheer en onderhoud van persoonlijke beschermende middelen en kleding ;  
− het ten behoeve van personeel vliegtuigbrandbestrijding realiseren van oefenobjecten en exploiteren 

van een vakbekwaamheidsfaciliteit;  
− sneeuw- en gladheidsbestrijding;  
− aan vliegtuigbrandbestrijding gerelateerde taken zoals opruimen van vloeistoflekkages;  
− de realisatie van de opstallen op de oefenplaat evenals de exploitatie daarvan;  
− de inrichting en betaling van huur voor die delen van de huisvesting die niet specifiek betrekking 

hebben op vliegtuigbrandbestrijding.  
 
In deze overeenkomst draagt de luchthaven zorg voor:  

                                                        
3 Dit is de oorspronkelijke tekst van de overeenkomst. Mogelijk dat er actueler inzichten zijn (zie tabel met risico’s) 
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− aanschaf en beheer van het materieel benodigd voor de vliegtuigbrandbestrijding en 
overeengekomen andere werkzaamheden;  

− een goede infrastructuur ten behoeve van het kunnen voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving;  
− de infrastructuur voor oefenfaciliteiten (inclusief vloeistofdichte oefenplaat);  
− een zo spoedig mogelijke realisatie, oplevering en exploitatie van (tijdelijke) huisvesting ten behoeve 

van de vliegtuigbrandbestrijding / basisbrandbestrijding; 
− de oplevering van de benodigde infrastructuur.  
 
Vergelijking met huidige situatie 
In het onderstaande overzicht vatten we de voorziene situatie samen en vergelijken deze met de 
huidige situatie. Hierbij hebben we ook belicht wat het beoogde voordeel is qua brandweerzorg en 
crisisbeheersing (de +).  
 
Taak Huidige situatie Voorziene situatie 
Brandweerzorg op het terrein Veiligheidsregio (aanvullend 

op eigen verantwoordelijkheid 
bedrijven voor onder meer de 
bedrijfshulpverlening) 

Veiligheidsregio 
+ kortere aanrijtijd TS 
(aanvullend op eigen 
verantwoordelijkheid bedrijven voor 
onder meer de bedrijfshulpverlening) 

Brandweerzorg in omgeving Veiligheidsregio Veiligheidsregio 
+ extra capaciteit vanuit post op 
luchthaven 

Vliegtuigbrandbestrijding: 
eerste inzet gericht op 
stabiliseren situatie en eerste 
redding 

Lelystad Airport Materieel: LA 
Personeel: aanvankelijk VR + 
bevelvoerders LA, in volgende stap 
volledig VR 

Vliegtuigbrandbestrijding: 
vervolginzet brandbestrijding 
en vervolg redden passagiers 

Veiligheidsregio Veiligheidsregio 
+ kortere aanrijdtijd TS 

Vliegtuigbrandbestrijding 
elders in de regio 

Veiligheidsregio Veiligheidsregio 
+ betere scholing 

Gladheidsbestrijding Lelystad Airport Veiligheidsregio (met materieel LA) 
Kleine milieu-incidenten Lelystad Airport Veiligheidsregio aanvullend op LA 
Reguliere brandweerzorg/inzet 
in de regio 

Veiligheidsregio Veiligheidsregio  
+ kansen voor o.a. vakbekwaamheid 

Crisisbeheersing bij 
ramp/crisis op de luchthaven 

Gemeente/Veiligheidsregio in 
samenwerking met LA en in 
aansluiting op Rijksoverheid 

Gemeente/Veiligheidsregio in 
samenwerking met LA en in aansluiting 
op Rijksoverheid 
+ kans om vanuit intensievere 
samenwerking ook samenwerking in de 
crisisbeheersing te versterken 

Oefenen Verspreid over meerdere 
locaties of extern. Eventueel 
specifiek voor VBB 
opleidingen inkopen elders. 

Deels geclusterd op een te realiseren 
oefenlocatie op LA met een oefenplaat 
voor vliegtuigbrandbestrijding 

Toezicht op brandveiligheid Omgevingsdienst 
Advies brandweer bij 
nieuwbouw 

Omgevingsdienst 
Advies brandweer bij nieuwbouw 

Toezicht op kwaliteit 
voorbereiding 
vliegtuigbrandbestrijding 

Toezicht ligt bij de Inspectie 
Openbare Orde en Veiligheid 
en breder voor de luchtvaart 
bij de Inspectie Leefomgeving 
en Transport. 

Toezicht ligt bij de Inspectie Openbare 
Orde en Veiligheid en breder voor de 
luchtvaart bij de Inspectie 
Leefomgeving en Transport. 

 

5 Randvoorwaarden en bestuurlijke risico’s 
In het onderstaande overzicht geven wij aan welke mogelijke bestuurlijke risico’s wij zien. We vertrekken 
vanuit bestuurlijke randvoorwaarden voor het besluiten over complexe veiligheidsvraagstukken. De 
bestuurlijke risico’s ontstaan als niet of niet helemaal kan worden voldaan aan de randvoorwaarde. In de 
tabel geven we aan wat volgens ons zorgt voor een hoger risico (rood) en wat zorgt voor beperken van het 
risico (groen). Alles wat we oranje kleuren bevat belangrijke aandachtspunten omdat er aspecten zijn die 
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risico verhogend kunnen werken. Uiteindelijk hebben wij geen risico’s ‘rood’ hoeven kleuren. De 
uiteindelijke weging hiervan (hoe erg is het?) is aan het bestuur zelf. 
 
Randvoorwaarden Inschatting 
Voldoende inzicht in de 
taak/rol  

− De rolverdeling is expliciet gemaakt in de intentieovereenkomst. Daarin 
is duidelijk gemaakt wie welke rol heeft in de voorbereiding, in het 
realiseren van de voorzieningen en in de inzet. Aandachtspunt: het 
zorgen voor gedeeld beeld van de huidige en verwachte situatie 

− Er ligt een uitgewerkte business case met een duidelijke toelichting op 
de aanleiding en op de beoogde voordelen (betere 
vliegtuigbrandkennis- en vaardigheden bij de brandweer) en 
neveneffecten (vakbekwaamheid, kansen voor centrale huisvesting, 
versterking materiaal/capaciteit voor brandweerzorg in de omgeving en 
andere aspecten). 

− Op hoofdlijnen is de rolverdeling helder. Zo is helder dat LA het 
materieel levert en de VR het personeel en dat – bijvoorbeeld – de LA in 
eerste instantie de bevelvoerders levert. In de intentieovereenkomst is 
de verdeling op hoofdlijnen uitgewerkt.  

− Aandachtspunt: zijn de punten uit de intentieverklaring nog actueel (als 
het gaat om de rolverdeling)? 

− Aandachtspunt: benoem ook wie verantwoordelijk is voor het opstellen 
van de luchthaven specifieke plannen en luchthaventaken in de 
crisisbeheersing. Hierin lijken geen veranderingen te komen met de 
voorgestelde samenwerking, maar dit wordt niet expliciet gemaakt in de 
stukken. 

Voldoende draagvlak 
binnen de 
veiligheidsdirectie 

Alle leden van de veiligheidsdirectie steunen de voorgestelde 
samenwerking. De voorziene samenwerking raakt de andere disciplines dan 
de brandweer beperkt, behalve bij eventuele toekomstige ontwikkelingen 
rond de centrale huisvesting van de veiligheidsregio of verdere uitbouw van 
de oefenfunctie. De stap die wordt gezet in de samenwerking met Gooi- en 
Vechtstreek zien zij als positief. 

Bestuurlijk draagvlak − De mate van bestuurlijk draagvlak in de gemeenteraden wordt duidelijk 
na de voorziene consultatie. Dat de consultatie wordt gedaan is 
belangrijk. Het risicoprofiel wijzigt. Niet vanwege de voorziene 
samenwerking, maar vanwege de doorontwikkeling van de luchthaven.  

− Aandachtspunt: maak in de communicatie met de gemeenteraad 
duidelijk wat de taak in de initiële vliegtuigbrandbestrijding inhoudt, waar 
aan moet worden gedacht qua frequentie van inzet en het risico dat 
medewerkers lopen.  

− Uit de gesprekken met de burgemeesters blijkt dat ten minste drie van 
de zes burgemeesters geen grote risico’s zien vanuit 
veiligheidsperspectief in de voorziene samenwerking. 

− Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn er uiteenlopende beelden over het 
gevolgde proces tot nu toe. Dit is echter niet van invloed op de 
veiligheidsvraag, 

− Aandachtspunt is dat het van belang is dat aanvullend op het intensieve 
ambtelijke contact en het ambtelijk informeren van bestuur er ook direct 
bestuurlijk contact is met de luchthaven om zeker te stellen dat er een 
gedeeld beeld is bij de samenwerking. 

Kennis hebben genomen 
van lessen/ervaringen 
van anderen 

− Er zijn andere PPS-trajecten rond brandweerzorg. Voorbeelden zijn 
Schiphol, de gezamenlijke brandweer in Rotterdam Rijnmond en de 
gezamenlijke brandweer voor het industriële gebied in de haven en 
Moerdijk met de industriële brandweer voor het industriegebied. In 
Rotterdam wordt gewerkt met een Openbaar Lichaam dat speciaal 
hiervoor is ingericht in lijn met de rechtspositie van de VR. In Moerdijk is 
er een overeenkomst tussen de VR en de stichting waarin bedrijven 
samenwerken. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over het 
verzorgingsgebied, het materieel en de eventuele inzet buiten het 
gebied.4 

− In 2013 verscheen een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- 

                                                        
4 Zie https://www.gezamenlijke-brandweer.nl/SitePages/organisatie.aspx 

https://www.gezamenlijke-brandweer.nl/SitePages/organisatie.aspx
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en Documentatie Centrum (WODC) onder meer specifiek over PPS-
constructies rond brandweerzorg.5 In het onderzoek wordt vooral 
aandacht gevraagd voor een heldere rol- en taakverdeling, de relatie 
met de aanwijzing bedrijfsbrandweer en het toezicht. De conclusie is dat 
voor het slagen van de PPS-constructie kritische massa belangrijk is. In 
de onderzochte voorbeelden ging het steeds om een groter aantal 
bedrijven dat participeert in een gebied. De onderzochte situaties zijn 
maar beperkt vergelijkbaar met de beoogde samenwerking in Flevoland.  

− Aandachtspunt is de vraag of ervaringen van anderen met het maken 
van afspraken over samenwerking actief zijn opgehaald. 

Voldoen aan 
internationale regels 

− De internationale regels gelden voor de luchthaven en gaan onder meer 
over de benodigde personele capaciteit, de tijd van alarmering tot eerste 
inzet bij het toestel en de hoeveelheid te realiseren schuimblussing. Dit 
blijft de verantwoordelijkheid van de luchthaven.  

− Aandachtspunt: het is belangrijk om als bestuur bevestigd te krijgen 
voorafgaand aan het werkelijke moment van inzet dat inderdaad aan de 
regels wordt voldaan om te voorkomen dat je als VR ongewild 
onderdeel bent van een situatie die niet voldoet. 

Adequaat materieel − Het groot materieel is de verantwoordelijkheid van de luchthaven (zoals 
de crashtenders). De VR is verantwoordelijk voor personeel en 
persoonlijke beschermingsmiddelen en communicatiemiddelen.  

− Aandachtspunt: ook hierbij kun je je als bestuur gericht laten informeren 
of de voorziene materialen zijn gerealiseerd en voldoen. 

Personeel voldoende 
geschoold 

− Er is voorzien in opleidingen voor een brede groep specifiek voor de 
vliegtuigbrandbestrijding. Juist de oefenfunctie moet worden versterkt 
door het realiseren van een oefenplaat en specifieke voorzieningen.  

− Aandachtspunt: het meer inzicht kunnen geven in de voorziene wijze 
van opleiden en belangrijke momenten in de planning om zicht te 
houden of op tijd voldoende personeel is opgeleid. Omdat niet direct al 
het personeel klaar hoeft te zijn (beschikbaarheid moet groter zijn 
naarmate aantal zwaardere vluchten toeneemt en in meer tijdvakken 
aan categorie 7 moeten worden voldaan).  

− Aandachtspunt: het vergt goede afspraken en tijdig signaleren als 
planningen wijzigen en bijvoorbeeld eerder in ruimere tijdvakken inzet 
conform categorie 7 nodig is.  

Voldoende personeel 
voor vliegtuigbrand-
bestrijding bij reguliere 
inzet elders in de regio 

Er is voorzien in afspraken over aanwezigheid op de luchthaven. De 
specifieke mensen en middelen voor de VBB mogen het vliegveld niet 
verlaten. Extra inzet in de omgeving komt van de extra TS. Dit gaat niet ten 
koste van de respons in het kader van VBB. 

Adequate inzet bij 
vliegtuigongeval elders 
in de regio 

Dit is een bestaande verantwoordelijkheid. De beoogde samenwerking 
vergroot de kans dat bij een vliegtuigongeval elders in de regio, ook extra 
geschoolde collega’s kunnen worden ingezet (met specifieke 
vliegtuigbrandkennis). 

Draagvlak onder 
vrijwilligers 

De brandweer geeft aan dat hierover is gesproken op de posten en dat de 
reacties positief zijn. De verwachting van de brandweer is dat er veel animo 
zal zijn onder vrijwilligers. 

Voorziening dat bij 
ongepland tekort aan 
personeel VBB door kan 
gaan 

Aandachtspunt: wat wordt er afgesproken over het omgaan met een 
ongepland tekort? Bijvoorbeeld bij een staking van brandweerpersoneel? 
Het is belangrijk dat er altijd voldoende (en kwalitatief goede) bemensing is. 

Aangesproken kunnen 
worden als 
vliegtuigbrandbestrijding 
niet adequaat was 

− Als de VR de initiële vliegtuigbrandbestrijding gaat uitvoeren is er het 
risico dat als het niet goed gaat in deze bestrijding er ook naar de 
overheid wordt gekeken. Dat geldt echter ook voor andere inzetten van 
de brandweer en ook voor de inzet van de brandweer bij 
vliegtuigongevallen na de initiële inzet vanuit de luchthaven. De 
verantwoordelijk ligt eerst bij Lelystad Airport die voor een deel van de 
taken de VR inhuurt. 

− De VR houdt de verantwoordelijkheid voor de eigen medewerkers en 
het afgesproken deel van de voorbereiding (opleiding, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, communicatiemiddelen). De VR houdt de eigen 

                                                        
5 Zie https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/bedrijfsbrandweer-in-relatie-tot-overheidsbrandweer.aspx  

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/bedrijfsbrandweer-in-relatie-tot-overheidsbrandweer.aspx
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verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de eigen medewerkers en 
vrijwilligers.  

− Aandachtspunt: dit vergt dat de medewerkers/vrijwilligers worden 
geïnformeerd over eventuele risico’s die zij lopen. 

Taak past bij rol VR − In het externe juridisch advies is aangegeven wat wel en niet lijkt te 
passen bij de rol van de veiligheidsregio. Hierbij is aangegeven dat 
vooralsnog een motivering voor de voorgenomen taken bij kleine milieu-
incidenten en de gladheidsbestrijding ontbreekt. Hierbij zijn juridische 
twijfels of dit past bij de rol van de veiligheidsregio. 

Passende overheidstaak 
die markt niet hindert 

− Er is advies gevraagd aan een accountantsbureau. Dit bureau geeft aan 
dat concurrentie in het kader van vliegtuigbrandbestrijding niet 
waarschijnlijk is maar dat dit voor gladheidsbestrijding wel het geval kan 
zijn. In de beschikbare documenten staat geen informatie over (een 
verkenning van) eventuele particuliere aanbieders voor de 
vliegtuigbrandbestrijding.  

Geen dubbele pet 
overheid: uitvoering en 
toezicht 

− In het WODC onderzoek naar publiek-private samenwerking in de 
brandweerzorg wordt aandacht gevraagd voor de toezichtrol en 
mogelijke vermenging van rollen. Dit speelt vooral rond het toezicht op 
de bedrijfsbrandweer. Op LA is geen bedrijfsbrandweer in de betekenis 
van artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s. Daar speelt dit specifieke 
risico dan ook niet. 

− Aandachtspunt: in multidisciplinaire overleggen over veiligheid en 
crisisbeheersing en de luchthaven moet duidelijk zijn vanuit welke rol de 
brandweer deelneemt. Idealiter is de luchthaven zelf vertegenwoordigd 
om dat belang in het brengen en verloopt dit niet via de brandweer. 

Geen bezwaar 
toezichthouders (ILT, 
IV&J) 

− Aandachtspunt: er is voor zover bij ons bekend geen contact geweest 
met de toezichthouders. Op voorhand voorzien wij geen bezwaar, maar 
een risico is dat op een later moment mogelijke bezwaren opkomen 
zoals na een incident of bij inspectie. 

Adequaat uit kunnen 
voeren van de 
crisisbeheersing: lokaal 
en regionaal 

− De voorziene samenwerking heeft geen gevolgen voor de bredere 
crisisbeheersing. De rol van de burgemeester van Lelystad blijft gelijk 
en dit geldt ook voor de rol van de voorzitter van de veiligheidsregio en 
de andere burgemeesters als er iets op hun grondgebied gebeurt. 

− Aandachtspunt is wel dat bestaande planvorming wordt aangepast op 
de nieuwe situatie, inclusief afspraken over alarmering.  

− De intensivering van de samenwerking in de brandweerzorg biedt ook 
een kans voor de versterking van de samenwerking breder in de 
crisisbeheersing rond de luchthaven. Dit was één van de aanbevelingen 
van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J) die eerder constateerde 
dat luchthavens en veiligheidsregio’s niet goed genoeg bekend zijn met 
elkaars rollen en mogelijkheden. Aandachtspunt is wel dat met alle 
benodigde aandacht voor het realiseren van de benodigde 
brandweerzorg er ook tijd en aandacht blijft voor de multidisciplinaire 
crisisbeheersing. Deze versterking loopt idealiter parallel op, hierbij 
moet ook aandacht zijn voor het aansluiten van de nationale overheid. 
In ieder geval zijn de crisistypen infectieziekte en (dreigend)terrorisme 
direct relevant in het licht van de groei van de luchthaven. 

Inzicht in alternatieve 
wijze van realiseren van 
gewenste brandweerzorg 

Om bestuurlijk tot keuzes te kunnen komen is er idealiter ook inzicht in 
alternatieven. In het bijzonder gaat het dan om een alternatief waarin is 
uitgewerkt hoe gewenste versterkingen worden gerealiseerd (qua 
geoefendheid, vakbekwaamheid, preparatie op mogelijke 
vliegtuigbrandbestrijding, eventuele extra capaciteit voor gebouwbrand-
bestrijding en dergelijke) en de initiële vliegtuigbrandbestrijdingstaak bij de 
luchthaven blijft. Zo kan bestuurlijk worden gewogen hoe het extra risico en 
de benodigde inspanningen rond de VBB zich verhouden tot bijvoorbeeld het 
kostenaspect bij een alternatief. 

 

6 Onze diagnose en ons advies 
De voorziene samenwerking gaat voor een belangrijk deel over de vliegtuigbrandbestrijding, maar 
hieraan gekoppeld is een groot aantal andere onderwerpen. Juist die andere onderwerpen zijn de 
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belangrijkste reden voor de brandweer om deze samenwerking te willen. De voorziene oefenlocatie, 
de opleidingen maar ook de extra capaciteit die er komt voor het buitengebied worden ook door 
meerdere burgemeesters genoemd als belangrijke voordelen en kansen. Dit geldt ook voor de 
voorziene samenwerking met de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek als het gaat om de 
oefenlocatie. Het verzorgen van de vliegtuigbrandbestrijding is in dat opzicht een middel om de 
andere beoogde voordelen te kunnen realiseren. De gladheidsbestrijding en de respons op kleine 
milieu-incidenten zijn in de gesprekken niet specifiek benoemd, maar zijn activiteiten die er geleidelijk 
bij zijn gekomen in het verkennen van mogelijke werkzaamheden voor de voorziene aanwezige 
brandweer.  
 
Zoals aangegeven hebben wij niet gekeken naar de financiële risico’s en ook niet naar aspecten als 
de huisvesting. U heeft het COT gevraagd naar het veiligheidsperspectief te kijken in relatie tot de 
bestuurlijke vraagstukken en risico’s. Wij komen wij tot de volgende overkoepelende diagnose: 
1. Omdat er vele componenten zitten in dit dossier is het belangrijk om bestuurlijk een onderscheid te 

maken tussen a) de keuze om wel of niet de VBB in de eerste minuten te willen verzorgen en b) de 
keuze om wel of niet op de voorgestelde wijze vorm en invulling te geven aan het totaal aan 
benoemde activiteiten en te realiseren voorzieningen.  

2. De vliegtuigbrandbestrijding op de luchthaven is geen wettelijke taak voor de VR. Het leveren van 
personeel aan de luchthaven is ook geen noodzaak in de zin dat als de veiligheidsregio het niet doet, 
het dan niet of niet goed zou gebeuren. Het is een bewuste bestuurlijke keuze om de eigen 
activiteiten wel of niet uit te breiden met het leveren van personeel aan de luchthaven voor deze taak. 
Dit geldt ook voor de gladheidsbestrijding en inzet bij milieu-incidenten. Een andere mogelijke keuze 
is om dit te laten bij de luchthaven. Dit zou wel van invloed zijn op de business case als geheel. 

3. Volgens ons is het mogelijk om op een verantwoorde manier als VR invulling te geven aan de 
vliegtuigbrandbestrijding mits wordt voldaan aan internationale eisen rond opkomsttijd, opleiding, 
materieel en dergelijke. Het is mogelijk om hier in de samenwerking met de luchthaven voor te 
zorgen. Wij zien op voorhand geen onverantwoorde bestuurlijke risico’s. De genoemde risico’s 
kunnen in belangrijke mate worden beperkt en beheerst. Dit vergt wel inzicht in de voortgang, 
voorziene planning, de mate waarin aan de internationale eisen is voldaan en dergelijke. Er blijft altijd 
een restrisico en een verantwoordelijkheid voor de eigen mensen als het gaat om de eigen veiligheid 
en het informeren over risico’s.  

4. Voor de gladheidsbestrijding en kleine milieu incidenten geldt dat er juridische twijfels zijn geuit over 
of dit wel tot de taak van de VR kan behoren. 

5. Voor de bredere voorgestelde voorzieningen en activiteiten qua brandweerzorg en oefenen zien wij 
op voorhand geen onverantwoorde bestuurlijke risico’s vanuit het perspectief van veiligheid.  

6. In de voorgestelde aanpak zijn er ook kansen zoals de directe beschikbaarheid van een tankautospuit 
(in plaats van het van verder weg moeten aanrijden) en een directe samenwerking veiligheidsregio en 
luchthaven die ook ten goede kan komen aan de bredere crisisbeheersing en een te zetten stap in de 
samenwerking met de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek. In hoeverre deze kansen ook tegemoet 
komen aan de bestuurlijke behoeften is aan het bestuur om te bepalen. 

7. Om bestuurlijk tot keuzes te kunnen komen is er idealiter ook inzicht in alternatieven. In het bijzonder 
gaat het dan om een alternatief waarin is uitgewerkt hoe gewenste versterkingen worden gerealiseerd 
terwijl de initiële vliegtuigbrandbestrijdingstaak (en de andere twee voorziene taken) bij de luchthaven 
blijft. Ook dan kunnen opleidingen VBB worden ingekocht en dergelijke. Wel heeft dit consequenties 
voor het totaal aan voorzieningen (van de beschikbaarheid van de grond tot de financiering) en 
mogelijk ook voor de voorziene extra capaciteit in het buitengebied en de aanrijtijden richting 
luchthaven.  

8. Een overkoepelend risico is dat als er op onderdelen aanpassingen komen/ afspraken wijzigen in de 
voorziene samenwerking en onderliggende afspraken, dit doorwerkt in de totale business case. Dit 
vergt dat op het moment van besluitvorming er een actuele weergave is van de beoogde eindsituatie 
en de wijze van samenwerken waarin wijzigingen en nieuwe/gewijzigde inzichten zijn verwerkt, zeker 
als het gaat om de vliegtuigbrandbestrijding. Voor de toekomst is het belangrijk afspraken te maken 
hoe om te gaan met wijzigingen in (internationale) regelgeving en de implicaties hiervan voor de 
vliegtuigbrandbestrijding. 

 
Op onderdelen hebben wij aandachtspunten benoemd: van het consulteren van de toezichthouders 
tot een duidelijker tijdpad en te maken afspraken om als bestuur na te kunnen gaan of de brandweer 
en de luchthaven ‘er klaar voor zijn’ (voldoen aan internationale eisen). De gevraagde aandacht voor 
de bredere crisisbeheersing multidisciplinair geldt ook voor de situatie dat de voorziene 
samenwerking niet doorgaat of anders wordt. De benodigde aandacht voor crisisbeheersing is 
inherent aan de groei en ontwikkeling van de luchthaven.  
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Disclaimer  
Dit advies is gebaseerd op informatie die ter beschikking is gesteld, en verkregen, tijdens de periode 
waarin het onderzoek is uitgevoerd. Nieuwe of aanvullende informatie kan van invloed zijn op de 
inhoud en de geformuleerde conclusies en aanbevelingen. Het COT beschikt alleen over informatie 
waar het van rechtswege toegang toe heeft. Rapporten worden in beginsel in opdracht van de 
opdrachtgever gemaakt en niet gepubliceerd. Eén kopie wordt bewaard voor juridische, IT- en 
wetgeving- en toezichtdoeleinden.  
 
 
 
 

Over het COT 
Het COT is een gespecialiseerd bureau op het gebied van veiligheids- en crisismanagement. Ons 
werkterrein strekt zich uit van vraagstukken over security ambities en de vormgeving van lokaal 
veiligheidsbeleid tot de voorbereiding op crisissituaties. Met onze kennis en kunde helpen we 
opdrachtgevers in complexe situaties waarbij grote risico's worden gelopen, strategische belangen 
op het spel staan en vaak vele stakeholders zijn betrokken. Advies, onderzoek, en training en 
oefening vormen de basis van onze dienstverlening. Het COT is een volledige dochteronderneming 
van Aon Nederland. 
 
Meer informatie: www.cot.nl of cot@cot.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2017 COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement B.V. 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COT Instituut 
voor Veiligheids- en Crisismanagement B.V. 
 

http://www.cot.nl/
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