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Emmeloord, 4 april 2017. 

 

Onderwerp 

Samenwerking tussen Veilgheidsregio Flevoland en Lelystad Airport  

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Bijgevoegde zienswijze indienen op de voorgenomen samenwerking tussen de 

Veiligheidsregio Flevoland en de luchthaven Lelystad en de bijbehorende uitbreiding 

van taken van de Gemeenschappelijke Regeling. 

 

Doelstelling 

De gemeenteraden in Flevoland gelijkluidend informeren over de voorgenomen 

samenwerking tussen Veiligheidsregio Flevoland en Lelystad Airport en hen te vragen zich 

uit te spreken over deze ontwikkelingen en de mogelijkheden tot samenwerking. 

 

Inleiding 

De brandweerzorg in Flevoland is volop in ontwikkeling. Landelijk is er sprake van 

toegenomen eisen aan de vakbekwaamheid van brandweerpersoneel. Daar komt bij dat de 

groei van Lelystad Airport leidt tot een verandering van het risicoprofiel in de 

Veiligheidsregio en hogere eisen aan de brandweerzorg voor de Brandweer Flevoland.  

 

Om aan deze toegenomen eisen het hoofd te kunnen bieden, zijn in de afgelopen periode 

gesprekken gevoerd met Lelystad Airport (LSA) en de Veiligheidsregio Gooi- en 

Vechtstreek (VRGV) over samenwerking. Het voorstel is een centrale oefenfaciliteit te 

realiseren op Lelystad Airport waar de Veiligheidsregio’s Flevoland en (mogelijk) Gooi- en 

Vechtstreek de vakbekwaamheid van het personeel op peil kunnen houden. De 

Veiligheidsregio gaat daarbij de brandweerzorg op de luchthaven verzorgen voor LSA. 

Hierdoor ontstaan synergievoordelen hetgeen leidt tot een besparing op de kosten voor 

vakbekwaamheid. Met dit voorstel ontstaat een uniek model in Nederland. 

 

De gesprekken met LSA en de VRGV zijn nu in het stadium dat de Veiligheidsregio 

Flevoland een samenwerkings- c.q. dienstverleningsovereenkomst wil aangaan met beide 

partijen. Aangezien de taken ten behoeve van de vliegtuigbrandbestrijding niet behoren 

tot de taken zoals omschreven in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Flevoland, wil de Veiligheidsregio graag de gemeenteraden in de gelegenheid stellen zich 

uit te spreken over deze beoogde strategische samenwerking.  

 

Om de informatievoorziening richting de zes gemeenteraden zo gelijkluidend mogelijk te 

houden, heeft de Veilligheidsregio een gezamenlijk memo opgesteld. De argumenten en 

kanttekeningen bij de beoogde samenwerking zijn hierin weergegegeven. Dit gezamenlijk 

memo is opgenomen in de bijlage bij dit raadsvoorstel. 
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Argumenten 

1.1 De voorgenomen samenwerking biedt kansen voor de Veiligheidsregio Flevoland 

Voor de inhoudelijke argumenten verwijs ik u naar de bijlage. 

 

1.2 De voorgenomen samenwerking kan rekenen op draagvlak onder de 

brandweervrijwillgers uit de Noordoostpolder 

De samenwerking betekent voor de vrijwilligers uit de Noordoostpolder dat ze vaker 

zullen moeten oefenen in Lelystad. In aanloop naar dit besluit is hierover contact 

geweest met vertegenwoordigers van de vrijwillige brandweer in Noordoostpolder. 

De voorgenomen samenwerking kan bij hen rekenen op instemming. Er is daarmee 

draagvlak onder de brandweervrijwilligers. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Er zijn ook kanttekeningen te plaatsen bij de voorgenomen samenwerking 

Voor de inhoudelijke kanttekeningen verwijs ik u naar de bijlage. 

 

1.2 Het moet in de praktijk nog maar blijken dat de beschreven voordelen van 

samenwerking zich voordoen 

Om die reden is het goed als de raad in haar zienswijze duidelijk maakt dat de 

samenwerking tenminste kostenneutraal kan worden uitgevoerd en niet tot 

meerkosten mag leiden voor de gemeente Noordoostpolder.  

 

Planning/uitvoering 

Na besluitvorming versturen wij de zienswijze aan de VRF.  
 

Het bestuur van de VRF neemt een definitief besluit gehoord de gemeenteraden. Daarbij is het 

goed te weten dat indien het bestuur van de veiligheidsregio zou besluiten tot 

samenwerking, de Gemeenschappelijke Regeling (GR) moet worden aangepast 

(aanpassing van de GR is sowieso voorzien als gevolg van een actualisatie). Ook zal de 

begroting van 2019 aan de gemeenteraden worden voorgelegd om een zienswijze kenbaar 

te maken, waarin de financiële gevolgen zullen worden meegenomen (of via afzonderlijke 

begrotingswijziging). 

 

Bijlagen 

Gezamenlijk samengestelde memo met bijlagen (verseon nrs. 456850, 465308, 472109) 

Zienswijze op voorgenomen samenwerking tussen de Veiligheidsregio Flevoland en 

luchthaven Lelystad (verseon nr. 475723). 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : De heer A. van der Werff 

Steller : de heer D. Eikenaar; 06 48 13 46 25; d.eikenaar@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2017, no. 456859-1; 

 

B E S L U I T: 

 

bijgevoegde zienswijze in te dienen op de voorgenomen samenwerking tussen de 

Veiligheidsregio Flevoland en de luchthaven Lelystad en de bijbehorende uitbreiding van 

taken van de Gemeenschappelijke Regeling. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 15 mei 2017. 

De griffier,             de voorzitter, 


