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Onderwerp: Uitwerking aandachtspunten COT rapport 

Bestuurlijk portefeuillehouder: A. Van der Werff 

Steller: G. Spruit met medewerking van M. Zannoni (COT) 

Datum: 28 februari 2017 

 

 

Inleiding 
Tijdens de bestuursvergadering van 15 februari is het COT rapport aan de orde geweest waarin de 

expertopinie van het COT over bestuurlijke verantwoordelijkheden en risico’s rond brandweerzorg, 

rampenbestrijding en crisisbeheersing in de voorgenomen samenwerking met Lelystad Airport is 

opgenomen. In het rapport worden randvoorwaarden en risico’s aangegeven.  

 

Belangrijk te vermelden is dat er geen hoog bestuurlijke risico’s zijn geconstateerd. Wel zijn risico’s 

in oranje weergegeven die belangrijke aandachtspunten bevatten omdat er aspecten zijn die 

risicoverhogend kunnen werken.  

 

Op verzoek van het Veiligheidsbestuur wordt op deze aandachtpunten een korte reactie gegeven en 

worden aanbevelingen en richting geformuleerd voor de bestuurlijke aspecten. Deze kunnen  

vervolgens richting gevend zijn voor het vervolgtraject. 

 

Aandachtspunten 

 

Alleen de in oranje weergegeven aandachtspunten zijn hieronder weergegeven met daaronder het 

(mogelijke) handelingsperspectief of antwoord op de vraagstelling. 

 

Bestuurlijk draagvlak 

 

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.  

 

Antwoord: Dit is meegenomen in de model raadsmemo. Hierover is extra tekst opgenomen.  

 

Een ander 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.  

 

Antwoord: Vanuit de gemeente Lelystad is sinds 2014 een stuurgroep Lelystad Airport ingericht onder 

voorzitterschap van de burgemeester van Lelystad. In eerste instantie vanwege de totstandkoming 

van een nieuw incidentbestrijdingsplan, in tweede instantie ook vanwege de voorgenomen 

samenwerking met Lelystad Airport. De directie van Lelystad Airport maakt deel uit van deze 

stuurgroep. De stuurgroep is sinds de zomer van 2016 niet meer bij elkaar geweest. Een optie kan zijn 

deze stuurgroep al dan niet in gewijzigde samenstelling nieuw leven in te blazen. 

 

Kennis hebben genomen van lessen/ervaringen van anderen 

 

Een aandachtspunt is de vraag of ervaringen van anderen met het maken van afspraken over 

samenwerking actief zijn opgehaald.  

 

Antwoord: Dit is in het voortraject uitgebreid gebeurd als het gaat om ambtelijke uitwerkingen. Het 

advies van BDO Accountants en belastingadviseurs B.V. gaat hier ook uitgebreid op in. Een 
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constructie zoals binnen Flevoland voor ogen staat, bestaat volgens onze informatie nog nergens. Er 

zijn wel veel PPS constructies, echter nog niet bij luchthavens in deze vorm. De werkwijze sluit wel 

nauw aan bij aanbevelingen uit inspectierapporten van luchtvaartincidenten. In die zin wordt 

aangesloten bij lessen en ervaringen uit luchtvaartincidenten. 

 

Personeel voldoende geschoold 

 

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).  

 

Antwoord: Het bestuur wordt een planning voorgelegd hoe teruggerekend vanaf de ingangsdatum 

van categorie 7 het tijdpad voor opleiden van personeel in relatie tot de aangeboden 

opleidingscapaciteit er uit zal zien. Eventuele knelpunten worden inzichtelijk gemaakt 

 

Aandachtspunt: Het vergt goede afspraken en tijdig signaleren als planningen wijzigen en 

bijvoorbeeld eerder in ruimere tijdvakken inzet conform categorie 7 nodig is.  

 

Antwoord: Dit aandachtpunt heeft een relatie met het bovenstaande. Hier ligt een duidelijke taak 

voor Lelystad Airport om wijzigingen in planningen vroegtijdig te delen zodat door de veiligheidsregio 

Flevoland hierop kan worden geanticipeerd. In de concept samenwerkingsovereenkomst  zijn de 

financiële effecten hiervan geborgd. Als gevolg van het voornemen om in een vroegtijdig stadium 36 

mensen op te leiden voor het specialisme vliegtuigbrandbestrijding is bij onvoorziene uitbreiding de 

personele capaciteit gewaarborgd.  

 

Voorziening dat bij ongepland tekort aan personeel vliegtuigbrandbestrijding 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.  

 

Antwoord: Hierover zijn afspraken gemaakt met de directie van Lelystad Airport (nog niet formeel 

vastgelegd). In de normale bedrijfsvoering van de brandweerzorg is voorzien in maatregelen bij 

onvoorziene tekorten. Wat voor vliegtuigbrandbestrijding geldt, gaat natuurlijk ook op voor de overige 

posten voor brandweerzorg. Ter voorkoming van economische schade voor de luchthaven en het 

bevorderen van nakomen van de afspraken in de concept samenwerkingsovereenkomst zal de 

vliegtuigbrandbestrijding prevaleren boven de eenheid brandweerzorg op de luchthaven. Daarmee is een 

100% garantie op bezetting voor vliegtuigbrandbestrijding. Het overige personeel voor basisbrandweerzorg  

formeert 2x TS4 op de kazerne Gordiaandreef waarmee de paraatheid in Flevoland weer gedekt is. Extra 

personeel wordt opgeroepen en na opkomst hiervan kan weer terug gegaan worden naar de 

oorspronkelijke bezetting. Stakingen bij de brandweer komen weinig voor en meestal alleen in de grote 

steden. In Flevoland zijn operationele werkzaamheden nog nooit gestaakt. Overigens kan personeel van 

luchthavens ook gebruik maken van het stakingsrecht en dat gebeurt de laatste jaren (internationaal) 

veelvuldig. 

 

Aangesproken kunnen worden als vliegtuigbrandbestrijding niet adequaat was. 

 

Aandachtspunt: Dit vergt dat de medewerkers/vrijwilligers worden geïnformeerd over eventuele risico’s die 

zij lopen.  

 

Antwoord: Dit is niet zo veel anders dan bij elke andere vorm van incidentbestrijding. In dit specifieke geval 
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is inderdaad wel extra voorlichting nodig over het onderscheid tussen wat onder de verantwoordelijkheid 

valt van Lelystad Airport (bijv. crashtenders en bevelvoerder) en wat onder de verantwoordelijkheid valt 

van de VRF (bijv. persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaspecten) 

 

Geen bezwaar toezichthouders 

 

Aandachtspunt: Er is voor zover bij ons bekend geen contact geweest met de toezichthouders. Op 

voorhand zien wij geen bezwaar, maar een risico is dat op een later moment mogelijke bezwaren 

opkomen zoals na een incident of bij inspectie 

Antwoord: Zoals gezegd sluit de voorgenomen werkwijze en samenwerking aan bij eerdere 

aanbevelingen van de Inspectie van V&J. Voor wat betreft Inspectie Leefomgeving en Transport zal dit 

onder de aandacht van Lelystad Airport worden gebracht. 

Tenslotte is nog de opmerking gemaakt over wijzigingen in (internationale) regelgeving en de implicaties 

hiervan voor de vliegtuigbrandbestrijding en dat hierover belangrijke afspraken dienen te worden 

gemaakt. 

Nagekeken zal worden of dit voldoende duidelijk vast ligt in de concept samenwerkingsovereenkomst bij 

het omschrijven van de verantwoordelijkheden van de beide organisaties. 

Bovenstaande reactie is voorgelegd aan het COT. Onderstaand de reactie van Marco Zannoni: 

Dank voor je notitie en de gelegenheid mee te kunnen kijken. Onze expertopinie was gericht op het 

inzichtelijk maken van eventuele risico’s en het bijdragen aan zorgvuldige besluitvorming, onder meer 

door het uit elkaar halen van de verschillende keuzes. Waardevol om op deze manier terug te kunnen 

zien wat het voorstel is als het gaat om het adresseren van de aandachtspunten.  

Wij kunnen ons goed vinden in de duiding met hierbij enkele aandachtspunten:  

• In het informeren van het bestuur over het tijdpad is het belangrijk om een moment te hebben 

waarop kan worden vastgesteld dat is voldaan aan noodzakelijke voorbereidingen en dat de 

voorziene vliegtuigbrandbestrijdingstaak kan worden uitgevoerd. 

• Het punt over het ophalen van lessen behoeft denk ik enige toelichting. Het gaat daarbij niet om 

het zoeken naar een vergelijkbare constructie. Het gaat om praktijkervaringen van andere 

veiligheidsregio’s met private partners qua type afspraken, qua wijze van dagelijks 

samenwerken, etc. Het ging ons niet zozeer om een ambtelijke uitwerking maar om direct 

contact met brandweercollega’s/veiligheidsregio’s zodat ervaringen kunnen worden 

meegenomen bij het maken van afspraken en bij het invullen van de praktische samenwerking. 

• Wat betreft het aandachtspunt gericht op de inspecties is ons beeld dat de aanbevelingen van de 

Inspectie V&J vooral gingen over de crisisbeheersing. Met het aandachtspunt bedoelde we de 

check bij de inspectie hoe zij aankijken tegen deze specifieke invulling van publiek-private 

samenwerking. Dit is een aandachtspunt dat kan worden meegenomen in het vervolg 

(bijvoorbeeld door het actief informeren van IV&J). 

 

De volgende benoemde punten komen niet terug in de notitie. Mogelijk is hier ook niet om gevraagd 

door het bestuur/zijn deze punten al voldoende besproken/toegelicht, dat weet ik uiteraard niet.   

• Het punt over de juridische twijfels over gladheidsbestrijding en kleine milieu-incidenten  

• Het belang van de blijvende aandacht voor de bredere crisisbeheersing, ook als er veel tijd en 
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energie nodig is voor het realiseren van de gewenst samenwerking en de gewenste 

voorzieningen.  

• Het punt over inzicht in alternatieven (punt 7) 

 

Hopelijk draagt dit bij aan de verdere besluitvorming. Ik zal Almere informeren dat wij tussentijds hebben 

meegekeken met de aandachtspunten. 

Aanvullend op de laatste drie punten het volgende: 

De Wet markt en overheid is van toepassing. Dit betekent dat minimaal de integrale kosten in rekening 

gebracht worden aan de afnemer. 

Gladheidsbestrijding en bestrijden van kleine milieu incidenten wordt uitgevoerd door de crashtender 

bemanning. De crashtenders zijn eigendom van LSA. De personele bezetting van deze voertuigen (VRF 

personeel) wordt volledig betaald door LSA voor de paraatheid bij luchtvaartongevallen. Naast de 

preparatieve werkzaamheden voor VRF die deze personeelseden uitvoeren zijn deze (weinig 

voorkomende) werkzaamheden een normaal onderdeel van de taakuitvoering op het beveiligde deel 

van de Airside. 

 

De voorbereiding op de bredere crisisbeheersing is een onderdeel van het takenpakket van de afdeling 

crisisbeheersing en het veiligheidsbureau en staat regelmatig op de bestuursagenda. De samenwerking 

met LSA conflicteert niet of doet geen capaciteitsbeslag op de werkzaamheden van deze afdeling. Het 

belang van de blijvende aandacht geldt overigens ook voor de situatie dat de voorziene samenwerking 

niet doorgaat of anders wordt. 

 

Zowel in het voortraject als later in het besluitvormingstraject zijn er bestuurlijk op verschillende 

momenten keuzen gemaakt op basis van alternatieve strategieën en meerdere samenwerkingsmodellen 

met LSA. 

 

  

 

 

 


