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Samenwerking Veiligheidsregio Flevoland en luchthaven Lelystad 
 

 

1. Inleiding 

 
De brandweerorganisatie is in ontwikkeling door landelijke en regionale invloeden. Landelijk worden 
er in toenemende mate (aanvullende) eisen gesteld aan o.a. arbeidshygiëne, vakbekwaamheid van 
brandweermensen en het blijven voldoen aan de zorgnormtijden. Deze ontwikkelingen leiden tot 
onherroepelijk extra kosten. 
  
De uitbreiding van Lelystad Airport biedt kansen voor de Veiligheidsregio Flevoland (VRF), deze 
kansen zijn niet zonder risico’s. Deze risico’s, maar ook de kansen van samenwerking, worden in 
deze memo geschetst. De uitbreiding van Lelystad Airport is overigens het gevolg van nationale 
besluitvorming waarop regionaal, in dit geval door de VRF, wordt geanticipeerd. 
 
Het Veiligheidsbestuur Flevoland heeft vanwege de synergievoordelen de intentie uitgesproken om 
te komen tot een centrale oefenfaciliteit in Flevoland en de samenwerking te zoeken met Lelystad 
Airport (LSA) en ook met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). 
 
Deze memo is bedoeld om inzicht  te geven in deze ontwikkelingen en de mogelijke 
synergievoordelen van deze samenwerkingen. 
 
 
2. Besluitvorming over het aangaan van de samenwerking 

 
De gemeenteraden in Flevoland worden vanwege bovenstaande ontwikkelingen op drie momenten 
betrokken. 
 
Allereerst worden de gemeenteraden aan de hand van deze memo gevraagd een richtinggevende, 
principe uitspraak te doen over de wenselijkheid van de samenwerking met name ten aanzien van  
de luchthaven Lelystad en de vliegtuigbrandbestrijdingstaak en enkele andere mineure taken 
(gladheidsbestrijding en ondersteuning bij kleine milieu-incidenten). 
 
Ten tweede zal de businesscase te zijner tijd worden vertaald in een aanpassing van de begroting.  
Met deze memo wordt inzichtelijk gemaakt dat er effecten zijn op de begroting van de VRF, maar 
ook dat de synergie zich vertaald in geringere-meer kosten ten opzichte van autonome 
ontwikkelingen, dat wil zeggen zonder samenwerking. Dit zullen we terug zien in de begroting van 
de VRF als die in het voorjaar voor een zienswijze aan de gemeenteraden zal worden aangeboden. 
 
Ten derde zal de huidige Gemeenschappelijke Regeling (GR), die sowieso aangepast  moet worden 
aan de nieuwe wetgeving, ook op het onderdeel van het aangaan van externe 
samenwerkingsverbanden en de uitbreiding van taken moeten worden aangepast. Die aangepaste 
GR zal ter goedkeuring aan de gemeenteraden worden voorgelegd (volgens de WGR toetst de raad 
daarbij met name op strijdigheid met het recht of het algemeen belang). 
 
 
3. De vraag 

 
Deze memo richt zich primair op de samenwerking met Lelystad Airport en VRGV. Omdat deze 
samenwerking onlosmakelijk verbonden is met de toenemende (landelijke/wettelijke) vereisten op 
het gebied van vakbekwaamheid zijn deze gevolgen ook in beeld gebracht. 
 
Naast dit vraagstuk spelen andere ontwikkelingen bij de brandweerorganisatie op het gebied van 
arbeidshygiëne, landelijke ontwikkelingen bij het Instituut Fysieke Veiligheid en het 
Veiligheidsberaad (IFV) en ontwikkelt de VRF een strategische visie op huisvesting, waar mogelijk 
(financiële) consequenties aan verbonden zullen zijn. De uitkomsten van deze ontwikkelingen 
worden in het reguliere besluitvormingstraject besproken met de gemeenteraden. Naar 
verwachting zal de strategische visie op de huisvesting in de regio nog dit jaar worden 
gepresenteerd. 
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4. Aanleiding/Context 

 
Vakbekwaamheid 

 
In het Besluit personeel veiligheidsregio’s worden eisen gesteld aan het vakmanschap van 
brandweerpersoneel. Brandweer Nederland heeft deze eisen vertaald in zogenaamde 
branchestandaarden voor vakbekwaamheid. Zo moeten onder andere zogenaamde 
vakbekwaamheidstoetsen worden ingevoerd en worden extra vakbekwaamheidseisen gesteld ten 
aanzien van de arbeidshygiëne. Deze autonome (landelijke) ontwikkeling leidt tot een verwachte 
kostenverhoging voor Brandweer Flevoland. In tabel 1a is dit weergegeven. 
 
Tabel 1a kostensoorten vakbekwaamheid Bedragen x € 1.000 

Kostensoort 2018 2019 2020 2021 2022 

Vakbekwaamheid           

Extra urencomponent   224 374 374 374 

Extra inkoop oefencentra   336 290 272 272 

Bijscholing bevelvoerder en officieren   71 71 71 71 

totaal vakbekwaamheid   631 735 717 717 

 
 Samenwerking  VRF, VRGV en LSA 
De toegenomen eisen aan vakbekwaamheid zijn een landelijke ontwikkeling en dat betekent dat 
naast onze eigen VRF ook de VRGV met dezelfde uitdaging te maken heeft. Er zijn daarom sinds 
kort gesprekken gevoerd met de VRGV om een intensieve samenwerking vorm te geven. Voor wat 
betreft de samenwerking met VRGV is de wijze van participatie en samenwerking nog niet exact 
uitgewerkt omdat deze ontwikkeling van zeer recente datum is. Vooralsnog wordt dit voordeel 
voorzichtig ingeschat op €200.000.  
 
Door het realiseren van een centrale oefenfaciliteit op LSA kunnen verdere synergievoordelen 
worden behaald. Brandweer Flevoland gaat daarbij de brandweerzorg op de luchthaven verzorgen 
voor LSA. De groei van LSA stelt (scherpere) eisen aan de brandweerzorg op LSA. Dat leidt niet 
alleen tot een hogere vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel, maar ook betere 
voorbereiding op en aanpak van mogelijke luchtvaartincidenten en -ongevallen. 
 
De lagere kosten bij het model met samenwerking met LSA komt door de synergievoordelen. 
Hierin is het voordeel van het ”krijgen” van een oefenfaciliteit en gebouwbrandbestrijdingspost niet 
gekwantificeerd, net zomin als het voordeel van de beschikbaarheid van urencapaciteit van het 
personeel voor de vliegtuigbrandbestrijding.  
 
In tabel 1b zijn de verwachte effecten van samenwerking met VRGV en LSA weergegeven. 
 
Tabel 1b opbrengsten door LSA en VRGV (– betekent extra inkomsten/lagere netto kosten)  Bedragen x € 1.000 

Opbrengsten 2018 2019 2020 2021 2022 

(Voorlopig) voordeel uit samenwerking      

Samenwerking VRGV   -200 -200 -200 -200 

Samenwerking LSA   -43 -114 -126 -123 

totaal samenwerking   -243 -314 -326 -323 

 
Uit de tabellen 1a en 1b blijkt dat de onherroepelijke meerkosten als gevolg van de toegenomen 
eisen ten aanzien van vakbekwaamheid kunnen worden beperkt door de samenwerking met de 
VRGV en LSA. 
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5. Toelichting 

 

a) Kansen en argumenten 

 

De samenwerking tussen VRF en LSA heeft voor beide partijen synergievoordelen. Voor LSA is 
samenwerking met VRF (in casu Brandweer Flevoland) interessant omdat dit onder andere leidt tot 
een efficiencyvoordeel op de uitvoering van taken. Zij worden hierbij ontzorgd. Voor de VRF heeft 
deze samenwerking de volgende voordelen: 

• een betere voorbereiding op en aanpak van luchtvaartongevallen door VRF; 
• een aanzienlijke kwaliteitsverbetering op het gebied van vakbekwaamheid door het 

realiseren van een oefenfaciliteit. Waarbij voldaan wordt aan de aanvullende landelijke 
eisen en wet- en regelgeving; 

• de centrale oefenfaciliteit voor de brandweerpersoneel/vrijwilligers zal leiden tot lagere 
kosten doordat er minder buiten de regio gereisd/ geoefend hoeft te worden; 

• de capaciteit van personeel voor de vliegtuigbrandbestrijding wordt tevens ingezet voor 
centrale taken van de brandweer in Flevoland; 

• een efficiënte post voor gebouwbrandbestrijding die leidt tot een betere dekking en 
slagkracht in Flevoland; 

• het aanhaken van de VRGV bij de samenwerking tussen VRF en LSA op het gebied van 
vakbekwaamheid leidt tot kostenbesparing bij de betrokken partijen (VRF & VRGV); 

• de grond voor de benodigde faciliteiten wordt voor € 1,00 per jaar in gebruik gegeven aan 
VRF; 

• het takenpakket voor de Flevolandse vrijwilligers wordt aantrekkelijker; 
• de loopbaan- en mobiliteitsmogelijkheden worden ruimer voor het personeel van de VRF; 
• de werkgelegenheid van vast personeel zal door de samenwerking toenemen. 

 
Samenwerking is geen doel op zich. Het is een middel om efficiënter, samen met anderen vorm te 
geven aan veiligheidsvraagstukken. De vereiste brandweerzorg in en rondom de luchthaven is 
hiermee vanaf (vooralsnog) 2018 slim en doelmatig georganiseerd. 
 

b) Risico’s en aandachtspunten  

 
De uitbreiding van Lelystad Airport brengt naast voordelen en kansen voor de Veiligheidsregio 
Flevoland (VRF), ook risico’s met zich mee: 

• De VRF gaat door de samenwerking taken op zich nemen die niet tot de wettelijke taken 
behoren en thans niet in de GR zijn benoemd. 
De VRF wil taken uitvoeren ten behoeve van het waarborgen van de vliegtuigbrand-
bestrijding. Dit is uniek in Nederland. Daardoor wordt de VRF aanspreekbaar voor de 
kwaliteit van de uitvoering van de initiële bestrijding van een luchtvaartongeval op het 
luchthaventerrein. De frequentie van inzet op luchthavens is laag en ook de personele 
risico’s nemen niet toe ten opzichte van de andere taken die brandweer Flevoland nu al 
uitvoert. Het gaat vooral om paraatheid vanwege (internationale) regelgeving. Natuurlijk 
kan een luchtvaartincident zich voordoen binnen de begrenzing van de luchthaven, echter 
dat kan ook daarbuiten plaats vinden.  
De VRF wordt ook verantwoordelijk voor de -in de nog af te sluiten 
samenwerkingsovereenkomst- afgesproken andere dienstverleningstaken. Dit betreft de 
sneeuw- en gladheidsbestrijding en het operationeel afhandelen van kleine milieu 
gerelateerde incidenten. 

• De eerste jaren wordt voor de bezetting van de crashtenders voor vliegtuigbrandbestrijding 
gewerkt met bevelvoerders van LSA en manschappen van de VRF. Dit houdt in dat 
personeel van de VRF onder bevelvoering van Lelystad Airport taken uitvoert. Wettelijk ligt 
de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij activiteiten op het gebied van 
vliegtuigbrandbestrijding binnen de begrenzing van de luchthaven bij LSA. Dit laat onverlet 
dat de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor het brandweerpersoneel in het kader van 
goed werkgeverschap. 

• Het opperbevel over de organisaties die deelnemen aan de bestrijding van een 
luchtvaartongeval ligt bij de burgemeester van de betreffende gemeente c.q. de voorzitter 
van de VRF. Voor de initiële fase van een luchtvaartongeval binnen de begrenzing van 
luchthaven, ligt deze verantwoordelijkheid bij LSA. Door het aangaan van deze 
samenwerking is de VRF mede aanspreekbaar voor de kwaliteit van de uitvoering in de 
initiële fase. 

• Bij de inroostering van personeel wordt ook rekening gehouden met de inzet van 
vrijwilligers. Het risico hierbij is dat de beschikbaarheid en belastbaarheid van de 
vrijwilligers in de toekomst onder druk komt te staan.  

• Een ander aandachtspunt is er voor te zorgen dat de lokale binding van personeel dat op 
verschillende posten dienst doet niet te veel afneemt. De lokale binding kan ook afnemen 
doordat het aantal lokale oefenavonden zal gaan verminderen omdat meer geoefend wordt 
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op de centrale oefenfaciliteit. Het brandweerpersoneel praat mee over deze ontwikkelingen 
waardoor dit risico beperkt lijkt. 

• Uit de financiële ramingen blijkt een beperkt financieel voordeel van circa € 323.000 (= 
€123.000 + €200.000) door de samenwerking aan te gaan met LSA en VRGV. Ten opzichte 
van de investeringen is dit gering. Zonder de financiële bijdrage van VRGV (minimaal 
€ 200.000) kan dit voordeel grotendeels wegvloeien. 

• De VRF zal gaan investeren in vastgoed en personeel. Mocht onverhoopt de samenwerking 
eindigen of de luchthaven niet groeien zoals nu verwacht wordt, brengt dit een financieel 
risico met zich mee. Dit is grotendeels afgevangen in de concept 
samenwerkingsovereenkomst van de VRF met LSA (afbouwfase van 3 jaren), het 
synergievoordeel valt daardoor helaas ook weg. 

• De samenwerking is uniek in Nederland en vraagt nog veel voorbereiding van VRF in een 

relatief kort tijdsbestek. 

• Het COT Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement is om advies gevraagd om de 

bestuurlijke verantwoordelijkheden en risico’s in de voorgenomen samenwerking met 

Lelystad Airport te beschouwen.  

o Uit dit onderzoek is geconstateerd dat er geen hoog bestuurlijke risico’s aan de 

orde zijn.  

o De aandachtspunten; bestuurlijk draagvlak, lessen/ervaringen van anderen, 

voldoende geschoold personeel, continuïteit en kwaliteit van de 

vliegtuigbrandbestrijding en contact met de toezichthouders, worden volledig 

meegenomen in het vervolg van de besluitvorming en nadere uitwerking van de 

samenwerking. 

c) Financiën  

 

In onderstaande tabellen zijn de exploitatiekosten opgenomen van de te verwachten 
ontwikkelingen voor de jaren 2019 – 2022. De tabellen 2a t/m 2c maken de onderverdeling van 
deze kosten over de 6 Flevolandse gemeenten inzichtelijk, respectievelijk zonder samenwerking, 
met samenwerking met LSA, en tot slot met samenwerking met LSA en VRGV. 
 
Tabel 2a Kostenverdeling vakbekwaamheid Flevolandse gemeenten Bedragen x € 1.000 

Vakbekwaamheid   2019 2020 2021 2022 

Almere 38% 240 280 273 273 

Dronten 13% 85 98 96 96 

Lelystad 19% 118 137 134 134 

NOP 17% 106 124 121 121 

Urk 5% 32 38 37 37 

Zeewolde 8% 50 58 56 56 

  100% 631 735 717 717 
 

In de businesscase voor de samenwerking met Lelystad Airport zijn ook de kosten opgenomen voor 
het realiseren van een eenheid gebouwbrandbestrijding. De jaarlijkse afschrijvingskosten en de 
kosten voor meerjarig onderhoud bedragen circa € 181.000. De verdeling van deze kosten over de 
verschillende gemeenten zal worden betrokken bij de strategische huisvestingsvisie. In verband 
hiermee zijn deze kosten als totaalpost in onderstaande tabellen opgenomen. 
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In tabel 2b wordt inzichtelijk gemaakt wat de verwachte kosten zijn bij samenwerking met LSA. 
 
Tabel 2b Netto kostenverdeling bij samenwerking met LSA Bedragen x € 1.000 

Vakbekwaamheid + samenwerking LSA   2019 2020 2021 2022 

            

Almere 38% 155 168 156 157 

Dronten 13% 55 59 55 55 

Lelystad 19% 76 82 77 77 

NOP 17% 69 74 69 70 

Urk 5% 21 23 21 21 

Zeewolde 8% 32 35 32 33 

            

Aandeel gebouwbrandbestrijding kapitaalslasten 
en planmatig onderhoud (verdeling nader te 
bepalen o.b.v. strategische huisvestingsvisie) 

181 181 181 181 

            

    588 621 591 594 
 

In tabel 2c wordt inzichtelijk gemaakt wat de verwachte kosten zijn bij samenwerking met zowel 
LSA als met de VRGV. 
 
Tabel 2c Netto kostenverdeling bij samenwerking met LSA & VRGV Bedragen x € 1.000 

Vakbekwaamheid + samenwerking LSA/VRGV   2019 2020 2021 2022 

            

Almere 38% 79 92 80 81 

Dronten 13% 28 32 28 29 

Lelystad 19% 39 45 39 40 

NOP 17% 35 41 35 36 

Urk 5% 11 12 11 11 

Zeewolde 8% 16 19 17 17 

            

Aandeel gebouwbrandbestrijding kapitaalslasten 
en planmatig onderhoud (verdeling nader te 
bepalen o.b.v. strategische huisvestingsvisie)   

181 181 181 181 

            

    388 421 391 394 

 
 

Het algemeen bestuur van VRF heeft in december 2016 de uitgangspunten voor de begroting 2018 
vastgesteld. De extra kosten voor vakbekwaamheid zijn daarin vooralsnog als “pm”-post 
opgenomen. De begroting 2018, inclusief meerjarenbegroting wordt in het voorjaar 2017 aan de 
raden voorgelegd (of via begrotingswijziging) met daarin de extra kosten voor vakbekwaamheid. 
De omvang hiervan is afhankelijk van de te maken keuze van samenwerking met LSA en VRGV en 
de wijze waarop reserves en eventuele besparingen bij deze kostenontwikkeling betrokken worden. 
Eerdere afspraken om de speciaal ingestelde reserve hiervoor aan te spreken worden 
vanzelfsprekend betrokken bij het definitieve financieringsvoorstel. 
 
Bij de uitwerking van bovenstaande ontwikkelingen worden kosten en meevallers gemonitord. In 
het geval dat het verschil tussen de werkelijke uitgaven en inkomsten gunstiger is, zal dit expliciet 
worden gemaakt en niet worden uitgegeven aan andere taken, maar worden vertaald in een lagere 
bijdrage van de deelnemende gemeenten. 
 

d) Proces 

 
Eind maart, begin april 2017 wordt een besluit verwacht van LSA inzake de samenwerking. Hierna 
dient de VRF een besluit te nemen. 
 
In het besluitvormingsproces ligt de bevoegdheid tot het afsluiten van de 
samenwerkingsovereenkomst bij het bestuur van de VRF. Juridisch is getoetst of dit kan binnen de 
huidige GR, dat is niet het geval, zoals vermeld dient de GR te worden aangepast.  
Tevens is de voorgenomen samenwerking getoetst aan de Wet Markt & Overheid. Uitkomst van 
deze toets is dat de voorgenomen samenwerking onder voorwaarden binnen de kaders van deze 
wet kan plaatsvinden. 
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Het aangaan van een private samenwerkingsovereenkomst moet los worden gezien van het 
uitbreiden van de taak vliegtuigbrandbestrijding vanuit het oogpunt van de bestaande GR. Ten 
eerste een reden om vooraf consensus voor de samenwerking te vragen en ten tweede een reden 
om de GR na akkoord aan te passen. Deze uitbreiding van de taak vliegtuigbrandbestrijding, op het 
terrein van LSA, is een nieuwe ontwikkeling en was niet te voorzien bij het aangaan van de GR in 
2008. 
Uit de toets blijkt dat de overeenkomst kan worden aangegaan, aandachtspunt daarbij is dat de 
overeenkomst moet “passen” binnen de belangen en taken die aan de VRF zijn toevertrouwd. 
Daarover moet consensus bestaan bij de deelnemers en met name ook bij de gemeenteraden van 
de deelnemers. 
 
Derhalve wordt aan de gemeenteraden gevraagd om kennis te nemen van de samenwerking met 
LSA en VRGV en zich hierover uit te spreken. Het bestuur van de VRF neemt een definitief besluit 
gehoord de gemeenteraden. 
Vervolgens is het wenselijk om de bestaande gemeenschappelijke regeling aan te passen, zodat de 
regeling weer “up to date” is en het mogelijk is om een dergelijke overeenkomst af te sluiten. 
Na het besluit inzake de samenwerking met LSA en VRGV wordt een plan van aanpak opgesteld 
voor de implementatie van de samenwerking.  
 
De besluitvorming in het kader van arbeidshygiëne, de kosten IFV, de kosten vakbekwaamheid (in 
relatie met de samenwerking met LSA en VRGV) worden bij het reguliere begrotingsproces 
meegenomen. Eind maart 2017 neemt het bestuur van de Veiligheidsregio een besluit op de 
ontwerpbegroting waarna alle gemeenten volgens de bestaande procedure acht weken tijd hebben 
om hun zienswijze kenbaar te maken. 
 
Voor de strategische huisvestingsvisie wordt in het eerste halfjaar 2017 een inventarisatie gemaakt 
van de huidige stand van zaken in relatie tot de ontwikkelingen en gewenste aanpak op korte en 
lange termijn. Mogelijke financiële gevolgen hiervan zal de VRF daardoor op zijn vroegst in de 
begroting van 2019 kunnen verwerken. 
 
 
Consultatie/ Wat vragen we nu? 

 

Het bestuur van de VRF hecht er grote waarde aan de gemeenteraden te betrekken bij deze 
ontwikkelingen en mogelijkheden alvorens over te gaan tot definitieve besluitvorming betreffende 
de unieke samenwerking met LSA en VRGV. 
 
De gemeenteraden wordt gevraagd  zich uit te spreken over de voorgenomen samenwerking met 
Lelystad Airport en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  en dit kenbaar te maken aan het 
bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland. 
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Bijlage  Toelichting bij raadsvoorstel mbt de samenwerking LSA 

 
Het college stelt u in kennis van de voorgenomen samenwerking van de Veiligheidsregio Flevoland 
(VRF) met Lelystad Airport (LSA). Het Veiligheidsbestuur verwacht hiermee synergievoordelen te 
behalen. Daarnaast verwacht het Veiligheidsbestuur met de ontwikkeling van een(regionale) 
oefenfaciliteit beter te kunnen voldoen aan de strenger wordende eisen op het gebied van 
arbeidshygiëne, vakbekwaamheid en het blijven voldoen aan de zorgnormtijden.  
 
De ontwikkeling van LSA stelt scherpere eisen aan de brandweerzorg, zowel op LSA zelf, als in de 
regio.   
 
De luchthaven zal stapsgewijs groeien naar een omvang van 16 vliegtuig opstelplaatsen, 15.000 
parkeerplaatsen en 45.000 vliegbewegingen met meer dan 7 miljoen passagiers. Dit alles te 
bereiken na 2032 of eerder, afhankelijk van economische ontwikkelingen. Het beleid van de 
regering om indien noodzakelijk vliegtuigmaatschappijen te verplichten uit te wijken van Schiphol 
naar LSA kan er voor zorgen dat de veranderingen sneller komen dan nu verwacht wordt. Door 
deze ontwikkeling zullen ook rond de luchthaven de reizigers- en goederenstromen fors toenemen 
en zal er sprake zijn van toenemende bedrijfsactiviteiten in de directe omgeving van de 
luchthaven. Vanaf 2017 wordt de infrastructuur van en rond de luchthaven verder ontwikkeld en in 
2018 zullen mogelijk de eerste vakantiechartervluchten uitgevoerd worden. Dit alles zal zorgen 
voor een verandering van het Risicoprofiel van de VRF en een aanpassing in aandachtsgebieden 
voor de voorbereiding op (grote) incidenten.  
LSA is hierbij onderworpen aan (inter)nationale wet- en regelgeving met betrekking tot 
vliegtuigbrandbestrijding op luchthavens. Op basis van deze wet- en regelgeving moet de 
vliegtuigbrandbestrijding op de luchthaven vanaf (vooralsnog) 2018 voldoen aan de eisen van een 
zwaardere brandrisicoklasse (risicoklasse 7 in plaats van nu klasse 3). Dit stelt specifieke,  
zwaardere eisen aan de brandweerzorg, met name ten aanzien van de vakbekwaamheid, zoals 
beschreven in de Europese luchthavenregelgeving.  
 
De ontwikkeling van LSA stelt hogere eisen aan zowel de brandweerzorg op LSA als aan de VRF.  
Samenwerking met LSA biedt zowel VRF (in casu Brandweer Flevoland) als LSA de kans om 
efficiënt mensen en middelen in te zetten en zich voor te bereiden op deze toekomstige en nu al 
herkenbare ontwikkelingen. 
Met het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst, het realiseren van de 
vakbekwaamheidsfaciliteit en het realiseren van een eenheid basisbrandbestrijding zijn er 
belangrijke synergievoordelen te realiseren. 
 
De belangrijkste voordelen zijn: 

• een betere voorbereiding op en aanpak van luchtvaartongevallen door VRF; 
• een aanzienlijke kwaliteitsverbetering op het gebied van vakbekwaamheid door het 

realiseren van een oefenfaciliteit. Waarbij voldaan wordt aan de aanvullende landelijke 
eisen en wet- en regelgeving; 

• de centrale oefenfaciliteit voor de brandweerpersoneel/vrijwilligers zal leiden tot lagere 
kosten doordat er minder buiten de regio gereisd/ geoefend hoeft te worden; 

• de capaciteit van personeel voor de vliegtuigbrandbestrijding wordt tevens ingezet voor 
centrale taken van de brandweer in Flevoland; 

• een efficiënte post voor gebouwbrandbestrijding die leidt tot een betere dekking en 
slagkracht in Flevoland; 

• het aanhaken van de VRGV bij de samenwerking tussen VRF en LSA op het gebied van 
vakbekwaamheid leidt tot kostenbesparing bij de betrokken partijen (VRF & VRGV); 

• de grond voor de benodigde faciliteiten wordt voor € 1,00 per jaar in gebruik gegeven aan 
VRF; 

• het takenpakket voor de Flevolandse vrijwilligers wordt aantrekkelijker; 
• de loopbaan- en mobiliteitsmogelijkheden worden ruimer voor het personeel van de VRF; 
• de werkgelegenheid van vast personeel zal door de samenwerking toenemen. 

 
De synergievoordelen doen zich alleen voor als de brandweer de personele capaciteit en middelen 
slim en doelmatig kan inzetten. Het is daarom van belang dat de brandweer in combinatie met een 
brandweerpost aanwezig is op de luchthaven, inclusief gedeelde voorzieningen met LSA en de 
oefenfaciliteit en ook andere taken dan alleen incidentbestrijding uitgevoerd kunnen worden op de 
luchthaven. Het gaat hierbij zowel om taken voor LSA als om taken van VRF.  
 
Belangrijk is het om te constateren dat VRF zich hoe dan ook zal moeten aanpassen aan de 
veranderende omstandigheden, die volgen uit aanpassing van de regelgeving en veiligheidseisen.  
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Verantwoordelijkheden bij luchtvaartincidenten 

In september 2016 heeft het kabinet het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen 
Burgerluchtvaart vastgesteld. Het crisisplan is bedoeld voor alle publieke en private organisaties 
die bij een ongeval met een vliegtuig een rol spelen, ongeacht of dat plaatsvindt op een 
luchthaven, boven land of zee. Doel is een betere gezamenlijke en gecoördineerde aanpak.  
De burgemeester van de betreffende gemeente c.q. de voorzitter van de betreffende 
veiligheidsregio heeft ingeval van een ramp of een dreiging voor het ontstaan ervan het opperbevel 
over de organisaties die deelnemen aan de bestrijding van een ramp en coördineert de 
incidentbestrijding ter plekke.  
Veiligheidsregio’s met een luchthaven bereiden zich voor op luchtvaartongevallen, door regionale 
risicoanalyses, planvorming, opleiding, training en oefening etc. De veiligheidsregio maakt 
afspraken met alle relevante partners over incidentbestrijding en effectbeheersing. Alle 
veiligheidsregio’s met een luchthaven hebben een verplicht rampbestrijdingsplan.  
Indien meerdere gemeenten/regio’s betrokken zijn bij het luchtvaartongeval kan de coördinatie bij 
de voorzitter(s) van de veiligheidsregio(‘s) komen te liggen. De burgemeester/voorzitter 
veiligheidsregio nodigt betrokken relevante partners of organisaties uit deel te nemen aan de 
vergaderingen van de regionale crisisorganisatie voor onderlinge afstemming. Bij 
regiogrensoverschrijdende luchtvaartongevallen zal de coördinerende veiligheidsregio zorg dragen 
voor afstemming met andere veiligheidsregio’s en richt een interregionale crisisstructuur in. 
Veiligheidsregio’s met een luchthaven in de regio kunnen kennis en expertise leveren. In gevallen 
waarbij de nationale crisisstructuur opschaalt, vindt er nauwe afstemming over de aanpak plaats 
tussen het lokale/regionale en nationale niveau. De uitvoeringsverantwoordelijkheid van de aanpak 
blijft altijd op lokaal/regionaal niveau liggen. 
 
Vakbekwaamheid  

Voor veel oefeningen wijkt VRF nu uit naar verschillende oefenterreinen buiten de regio. Om te 
kunnen voldoen aan de nieuwe, strengere eisen zal deze noodzaak toenemen en zal de belasting 
voor met name vrijwilligers toenemen.  
Daarom is gekeken naar de mogelijkheden om het gezamenlijk oefenen in Flevoland te 
organiseren. Met het huidige voorstel verwachten we zowel een kwaliteitsslag als een efficiëntieslag 
te kunnen maken. Een kwaliteitsslag door oefenfaciliteiten aan te bieden die zijn toegespitst op de 
regionale risico’s en ervaringen en door te werken met één vakbekwaamheidssysteem. Een 
efficiencyslag doordat we voorkomen dat alle posten de eigen oefeningen moeten voorbereiden. 
Uiteraard blijft oefenen op de eigen post ook nuttig maar kan de brandweer veel combineren op 
een centrale locatie in Flevoland. De, nu nog lege, ruimte op en rond LSA biedt de mogelijkheid om 
een centrale oefenlocatie voor VRF (de Brandweer in Flevoland) in te richten  die naast de 
specifieke (regio) oefeningen/trainingen ook geschikt is voor het afnemen van examens en 
vakbekwaamheidsmetingen. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om het oefencentrum 
ook geschikt te maken voor multidisciplinaire oefeningen en samenwerking met externe partijen, 
zoals andere veiligheidsregio’s, Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel en Flevoland (BOGO) 
en Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Sinds kort worden gesprekken gevoerd met de 
Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek.  
Het is geenszins de bedoeling de concurrentie met andere locaties aan te gaan of een oefenlocatie 

te ontwikkelen waar er al vele van zijn. Dat laat onverlet dat er wel sprake is van een stevige 

ambitie voor wat betreft de inrichting, samenwerkingsvormen en nieuwe technieken zoals 

bijvoorbeeld virtueel oefenen.  
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Bijlage 2 – COT rapport bestuurlijke verantwoordelijkheden en risico’s 
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Bijlage 3 – Uitwerking aandachtspunten COT rapport 


