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Geacht college van BenW en geachte raad, 
 
Op 3 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen (VRG) het ‘Veiligheidsplan 2020-
2024 Veiligheidsregio Groningen’ (verder: veiligheidsplan) vastgesteld. In dit plan zijn voor het eerst het 
Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan in samenhang aangeboden. 
 
Bij de ontwikkeling van het veiligheidsplan zijn vele partners en medewerkers van gemeenten betrokken 
geweest. Dit heeft geleid tot een ontwerp-veiligheidsplan dat op 12 december 2019 door het Algemeen 
Bestuur VRG is vastgesteld. Vervolgens is deze formeel aan de gemeenten en aan partners aangeboden 
voor reacties en zienswijzen. Daarnaast zijn in de maanden februari en maart van dit jaar vier 
informatiebijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd1, zodat over het plan, maar vooral over de diverse 
vraagstukken die er leven binnen de gemeenten met betrekking tot veiligheid, in de volle breedte het 
gesprek kon worden gevoerd. 
 
Informatiebijeenkomsten gemeenteraden 
 
Het veiligheidsplan was de aanleiding om tijdens vier informatiebijeenkomsten met gemeenteraadsleden te 
spreken over alle vraagstukken die er leven. Om die reden zijn tijdens de informatiebijeenkomsten naast de 
directeur van de veiligheidsregio, ook de directeur van de GGD, de directeur van de gemeentelijke kolom, 
het sectorhoofd en de lokale teamleider van de brandweer en de directeur van de Omgevingsdienst 
Groningen aanwezig geweest om alle eventuele vragen te kunnen beantwoorden. 
 
Zowel vanuit uw burgemeesters als vanuit genoemde directeuren heb ik vernomen dat de 
informatiebijeenkomsten goed zijn bevallen. Mevrouw Mansveld, directeur van VRG heeft tijdens de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2020 toegezegd dat deze een jaarlijks vervolg krijgen. In 
het voorjaar van 2021 worden wederom informatiebijeenkomsten georganiseerd. 
 
Dit komt tevens tegemoet aan de ambitie die in het veiligheidsplan is beschreven om de samenwerking met 
de gemeenten en de gemeenteraden te verstevigen en hierover structureel contact te onderhouden 
(paragraaf 3.3.1. van het veiligheidsplan). 
 
  

                                                             
 

1 Veendam (13/2), Slochteren (2/3), Groningen (5/3) en Zuidhorn (11/3). 
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Onderwerpen 
Zoals gezegd waren de informatiebijeenkomsten zodanig georganiseerd, dat alles wat speelde kon worden 
besproken. Onderstaande onderwerpen zijn onder meer tijdens de vier avonden besproken: 
 

o Aanmeldcentrum asielzoekers Ter Apel 
o Bluswatervoorziening en witte vlekken 
o Europese richtlijn brandweervrijwilligers 
o Buurtgerichte brandweerzorg, de buurtbrandweerman/vrouw 
o Verbreding buurtgerichte brandweerzorg naar buurtgerichte veiligheidszorg 
o Verzekeringen brandweerpersoneel 
o Werving brandweervrijwilligers 
o Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland 
o Nucleaire veiligheid / uitgifte Jodiumprofylaxe 
o Zorglandschap / Afstand inwoners tot gezondheidszorg 
o Verwarde personen / samenwerking politie, gemeente, ambulance / ‘psycholance’ 
o Aanrijtijden en opkomsttijden 
o Waarborgen van lokale betrokkenheid hulpdiensten / sluiting politieposten 
o Inzet slimme (alarmerings)pagers / geen onnodige meldingen 
o Containerincident MSC Zoë 
o Energietransitie 
o Opkomst elektrische auto’s / laadpunten 
o Veiligheid parkeergarages 
o Omgevingswet 
o Stalbranden 
o Verandering vrijwilligerscultuur 
o Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing 
o Dekking brandweer Eemshaven, Delfzijl, Oosterhorn 
o Kwaliteitsbewaking bij nieuwe partners in crisisbeheersing 
o Stimuleren zelf- en samenredzaamheid 
o Betrokkenheid inwoners 
o Communicatiemiddelen / website VRG 
o Normering en bouwveiligheid in relatie tot gaswinning 
o Rol VRG in aardbevingsdossier 
o Cybersecurity 
o Privacywetgeving 
o Bereikbaarheid hulpdiensten / C2000 
o Omgaan met laaggeletterdheid in Groningen 
o Samenwerking Defensie 
o Studentenhuisvesting Stad 
o COVID-19 epidemie 

 
Bij de bespreking van de vele onderwerpen is aandacht besteed aan de wijze waarop deze in het 
veiligheidsplan of elders in plannen zijn opgenomen of hoe deze in de komende tijd moeten worden 
geagendeerd. Veel ervan is reeds opgenomen in het veiligheidsplan, maar niet alles. De reflectie van de 
raadsleden hierop en de ideeën die hierbij zijn aangedragen, zijn daarom van grote waarde bij de verdere 
doorontwikkeling.  
 
Er zijn geen officiële verslagen van de bijeenkomsten gemaakt omdat de informatiebijeenkomsten een 
informeel karakter hadden. Wel is toegezegd dat een overzicht van de onderwerpen en de reacties erop, 
zou worden gedeeld, zodat dit de gemeenten kon ondersteunen bij het indienen van de zienswijzen op het 
veiligheidsplan. Helaas heeft COVID-19 ervoor gezorgd dat dit niet meer is gelukt. Op de dag na de vierde 
informatiebijeenkomst is door VRG opgeschaald naar GRIP4 en is een uitgebreid en zorgvuldig opgesteld 
overzicht van alle reacties op de onderwerpen uitgebleven. De medewerkers OOV, vaak belast met het 
opstellen van de voorstellen voor de colleges en raden, zijn hierover ingelicht. 
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Uw reacties en zienswijzen 
Toch is het gelukt voor alle gemeenten om een reactie of zienswijze op het veiligheidsplan in te zenden, 
mede omdat de reactietermijn met een maand is verlengd. Ik dank u daarvoor. Op basis van uw reacties is 
het veiligheidsplan op onderdelen aangepast. Daar waar de zienswijze niet direct heeft geleid tot 
aanpassing in het veiligheidsplan, betekent dit niet dat deze aan de aandacht wordt onttrokken. Net als de 
vele onderwerpen uit de informatiebijeenkomsten, worden ook die bespreek- of aandachtspunten 
meegenomen in de verdere doorontwikkeling. In de bijlage treft u een overzicht van de wijze waarop de 
reacties zijn verwerkt. 
 
Specifiek twee onderwerpen worden extra toegelicht: 
 
Aanpak coronacrisis 
VRG werkt al maanden samen met alle Groningse gemeenten in de aanpak van het coronacrisis. Deze crisis 
is tot op heden aangepakt op basis van enkele uitgangspunten die in het veiligheidsplan zijn beschreven. 
Hierover leest u meer in een aparte memo die u ook vindt in de bijlage. 
 
Bluswatervoorziening 
Door verschillende gemeenten is aandacht gevraagd voor de bluswatervoorziening in onze provincie. De 
zorg en de aandacht voor dit onderwerp deel ik en staat ook hoog op de bestuurlijke agenda. De wijze 
waarop dit gebeurt en waarop de veiligheidsregio hier invulling aan geeft, is beschreven in de bijgesloten 
stukken.  
 
 
Vervolg 
Het veiligheidsplan beschrijft de ambities en doelen van onze weerbare en flexibele netwerkorganisatie 
richting de toekomst. Samen met onze partners pakken wij de verdere uitwerking nu verder op. Deze 
uitwerkingen worden vervolgens weer separaat voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.  
Inwoners kunnen het plan en de begeleidende stukken raadplegen op www.veiligheidsregiogroningen.nl.  
 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen verwijs ik u naar 

Sietske Tolsma, beleidsadviseur Crisisbeheersing, via telefoonnummer 088 162 4781 of e-mailadres: 

sietske.tolsma@vrgroningen.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

K.F. Schuiling 

Voorzitter Veiligheidsregio Groningen 
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