
 

 

TERUGKOPPELING  

 

ALGEMEEN BESTUUR VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND 6 april 2022 

 

Op woensdag 6 april vond een overleg plaats van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio 

IJsselland. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

 

Kennismaking met mevrouw Marjolijn van de Zandschulp (RWS) 

Visie op kwaliteit voor de crisisorganisatie 

Meldkamersamenwerking veiligheidsregio’s Oost-Nederland 

Rampbestrijdingsplannen EG Fuel (Kampen) en Varo Energy (Zwolle) 

 

Kennismaking met mevrouw Marjolijn van de Zandschulp (RWS) 

Mevrouw Van de Zandschulp is sinds januari 2021 hoofdingenieur directeur van 

Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Zij heeft een presentatie gegeven over klimaatverandering. 

Mevrouw Van de Zandschulp wil graag op zoek naar de raakvlakken, zowel in de koude als 

ook in de warme fase. Wel met ieder de eigen verantwoordelijkheden.  

Visie op kwaliteit voor de crisisorganisatie 

Het algemeen bestuur heeft de visie vastgesteld. De heer Mengerink vertelt dat de 

crisisorganisatie de afgelopen jaren een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het huidige 

kwaliteitsbeleid uit 2019 is daarom aan herziening toe.  

Meldkamersamenwerking veiligheidsregio’s Oost-Nederland 

De heer Thijssen heeft de stukken toegelicht. Het lijkt een eenvoudig resultaat, maar het 

kende een complex proces. Met het voorliggende rapport is de planvorming gereed om de 

realisatie van de meldkamersamenwerking Oost-Nederland tot resultaat te brengen. Hiertoe 

is bestuurlijke instemming nodig voor een aantal onderwerpen. Het AB van VNOG heeft 

intussen ingestemd. Het sociale plan is nog niet vastgesteld. Dit traject verloopt moeizamer.  

De heer Vroomen spreekt waardering uit voor dit lange en taaie, maar ook transparante 

traject. Uiteindelijk is dit besluit een voorzetting van de eerdere besluiten die hierop genomen 

zijn. Het AB heeft conform het voorstel besloten. 

Rampbestrijdingsplannen EG Fuel (Kampen) en Varo Energy (Zwolle) 

De nieuwe rampenbestrijdingsplanen van EG Fuel te Kampen en Varo Energy te Zwolle zijn 

door het AB vastgesteld. Voor deze twee bedrijven geldt een wettelijke verplichting voor het 

opstellen van een rampbestrijdingsplan. Beide plannen bestonden al langer en hebben nu 

een update gekregen. Inwoners van de betreffende gemeenten hebben de mogelijkheid 

gehad om een zienswijze in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

De onderliggende stukken zijn te vinden op onze website www.vrijsselland.nl. Ook zijn daar 

een week voor de volgende vergadering de volgende vergaderstukken te vinden. 

Opgesteld door Fleur Wilmsen op 7 april 2022. 

http://www.vrijsselland.nl/

