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Geachte voorzitter van de gemeenteraad van Noordoostpolder, 
 
Op 4 mei jl. ontving ik uw brief inzake de Evaluatie Wet veiligheidsregio’s. In deze brief geeft u aan 
teleurgesteld te zijn over het vermeende feit dat de veiligheidsdirectie ‘op eigen houtje’ 
standpunten heeft ingebracht in het proces van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s. 

Daarnaast geeft u, wederom, uw bij ons bekende standpunt weer over een eventuele bestuurlijke 
fusie met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Vooropgesteld laten wij weten dat wij respect en 

begrip hebben voor dit standpunt.  
 
Op 4 december 2019 hebben de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel de 
kwetsbaarheid van de taakuitvoering van partijen te verkleinen en de continuïteit ervan te borgen, 

een integrale werkwijze te bevorderen, de kwaliteit van de taakuitvoering op peil te houden en 
waar mogelijk te verhogen en minder meerkosten te realiseren. In deze 
samenwerkingsovereenkomst is ook opgenomen dat, wanneer de Wet veiligheidsregio op 
wezenlijke onderdelen zal wijzigen dat partijen dan met elkaar in overleg treden met als 
uitgangspunt de samenwerking te continueren.  
Deze samenwerkingsovereenkomst geldt op dit moment als het bestuurlijk kader, waarbinnen we 

als veiligheidsregio Flevoland de werkwijze met Gooi en Vechtstreek vormgeven.  
 
De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s heeft in 2020 (digitale) bezoeken gebracht aan alle 
veiligheidsregio’s . Met het oog op de intentie van de samenwerking heeft de veiligheidsdirectie in 
haar gesprek met de evaluatiecommissie besproken wat er nodig is in het kader van het borgen 
van een duurzame samenwerking. De commissie heeft daarbij vragen gesteld over de knelpunten 

in de huidige wet die een eventuele verdergaande samenwerking in de weg staan. De directie heeft 

daarbij zeker niet op ‘op eigen houtje’ standpunten geformuleerd, maar gehandeld binnen het 
oogmerk van de samenwerkingsovereenkomst en antwoorden gegeven op vragen van de 
evaluatiecommissie. 1 
 
 
 

                                                 
1   Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, december 2020 



 

 

 

 
 
 
 
Afgesproken is dat ik op 25 mei a.s. in de raadscommissie een toelichting zal geven op de 
procesgang rond de evaluatie. Daarnaast kunnen we dan met elkaar van gedachten wisselen over 

de verschillende perspectieven en de zorgen van de gemeenteraad van Noordoostpolder.  
 
In de hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Dhr. J.A. van der Zwan 
Waarnemend voorzitter veiligheidsdirectie Veiligheidsregio Flevoland 
 

 
 

 


