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Onderwerp Bijlagen Inlichtingen  

zienswijze op 
voorgenomen 
samenwerking 

geen dhr. D.P. Eikenaar, 06 48 13 46 25 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

U heeft ons gevraagd onze zienswijze kenbaar te maken op de voorgenomen 

samenwerking tussen de Veiligheidsregio Flevoland en de luchthaven Lelystad. Via deze 

brief maken we graag van deze gelegenheid gebruik. 

 

Wij zijn positief over de voorgenomen samenwerking 

Met de uitbreiding van de luchthaven Lelystad zien wij kansen voor de verdere 

professionalisering van de brandweertaak binnen de Veiligheidsregio. Wij zijn dan ook 

positief over uw voornemen een centrale oefenfaciliteit te realiseren op de luchthaven en 

de samenwerking met Lelystad Airport aan te gaan. Het leidt tot een hogere 

vakbekwaamheid van ons brandweerpersoneel en biedt bovendien de mogelijkheid om 

op een effectieve wijze invulling te geven aan taken van de brandweer. 

 

Wij vinden het belangrijk dat er draagvlak is onder de brandweervrijwilligers 

De samenwerking heeft ook gevolgen voor de taakuitoefening van onze 

brandweervrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat deze op een goede manier worden 

betrokken bij de verdere uitwerking van de samenwerking. Onze vrijwilligers zijn van 

wezenlijk belang voor het op peil houden van een goede brandweerzorg in de 

Noordoostpolder. 

 

  



De voorgenomen samenwerking mag niet tot meer kosten leiden 

In uw voorstel beschrijft u ook een aantal kanttekeningen en risico’s die met de 

voorgenomen samenwerking samengaan. Desalniettemin geeft u aan dat de 

samenwerking tot een (financieel) voordeel moet leiden. Wij houden u graag aan deze 

uitspraak. Wij vinden de beschreven voordelen een belangrijk uitgangspunt voor de 

samenwerking met luchthaven Lelystad. De samenwerking mag wat ons betreft in ieder 

geval niet leiden tot een kostenverhoging voor de aan de Veiligheidsregio deelnemende 

gemeenten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de gemeenteraad, 

de griffier,                 de voorzitter,  


