
 

 

 

TERUGKOPPELING  

 

ALGEMEEN BESTUUR VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND 28 september 2022 

 

Op woensdag 28 september vond een overleg plaats van het algemeen bestuur van 

Veiligheidsregio IJsselland. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

 

CO2-prestatieladder 

Rampbestrijdingsplannen Gasunie en Nouryon 

Beleidsagenda 2023 t/m 2026, met als bijlage het Dekkingsplan 2023 t/m 2026 en het Crisisplan 

2023 t/m 2026. 

Afronding besluitvorming meldkamersamenwerking Oost-Nederland 

Terugblik op inwerkprogramma raadsleden 

Verzamelbrief ministerie J&V aan Kamer over brandweer en crisisbeheersing 

 

CO2-prestatieladder 

De heer Mengerink vertelt dat Veiligheidsregio IJsselland met glans door de audit in het 

kader van de CO2-prestatieladder (niveau 3) is gekomen. Het is de bedoeling dat Normec, 

de certificerende instantie, het certificaat op de 24-uursbijeenkomst uitreikt aan de voorzitter. 

Het streven is 50% CO2 gereduceerd te hebben in 2025: we stoten dan circa 1.000 ton CO2 

per jaar uit in plaats van circa 2.000 ton. Wij zijn de eerste VR die is gecertificeerd, twee 

andere regio’s zijn er nu ook mee bezig, wij verlenen hen ondersteuning. 

Rampbestrijdingsplannen Gasunie en Nouryon 

Het algemeen bestuur heeft besloten om: 

1. de nieuwe rampenbestrijdingsplanen van NV. Nederlandse Gasunie Ommen te 

Vilsteren en Nouryon te Deventer vast te stellen; 

2. na vaststelling de nieuwe plannen te publiceren en de huidige in te trekken; 

De heer Mengerink heeft aangegeven dat rampbestrijdingsplannen, volgens het Besluit 

veiligheidsregio’s, minimaal eenmaal per drie jaar dienen te worden herzien. De huidige 

plannen van de Gasunie en Nouryon zijn gedateerd en in de huidige vorm en weergave niet 

meer passend bij de inrichting van crisisbeheersing binnen Veiligheidsregio IJsselland. 

Daarom zijn deze rampbestrijdingsplannen herzien. Er zijn geen zienswijzen ingediend via 

de publieke inzageprocedure.  

Beleidsagenda 2023 t/m 2026, met als bijlage het Dekkingsplan 2023 t/m 2026 en het 

Crisisplan 2023 t/m 2026. 

Het algemeen bestuur heeft besloten om: 

1. akkoord te gaan met de verzending van het voorliggende concept van de 

Strategische beleidsagenda 2023-2026 en het concept dekkingsplan aan de 



 

aangesloten gemeenten, samenwerkingspartners en omliggende 

veiligheidsregio’s, ter consultatie. 

2. de Strategische beleidsagenda 2023-2026 inclusief het dekkingsplan, na de 

zienswijzenperiode ter vaststelling terug te laten komen bij het algemeen bestuur. 

3. akkoord te gaan met de verzending van het voorliggende concept-Crisisplan 

2023-2026 aan de samenwerkingspartners en omliggende veiligheidsregio’s, ter 

consultatie. 

4. kennis te nemen van het vervolgproces, zoals is beschreven in de paragraaf 

vervolg. 

De heer Mengerink geeft aan dat de voorliggende beleidsagenda op hoofdlijnen de 

strategische koers voor de komende jaren beschrijft op basis van onder andere nieuwe 

inzichten, maatschappelijke trends, landelijke en regionale ontwikkelingen. De wereld van 

crisisbeheersing is de laatste tijd aanzienlijk veranderd en ook de brandweer is volop in 

ontwikkeling. Aan het algemeen bestuur is gevraagd om te toetsen of deze beleidsagenda 

de bestuurlijke opgave voor de komende jaren goed beschrijft, voordat de consultatie 

plaatsvindt bij de partners, gemeenten en buurregio’s. 

Afronding besluitvorming meldkamersamenwerking Oost-Nederland 

Het algemeen bestuur heeft besloten om: 

1. de voorgenomen besluiten van 6 april 2022 over de Meldkamersamenwerking 

Veiligheidsregio’s Oost Nederland definitief te maken en daarbij  

2. in te stemmen met de aanpassing, dat – overeenkomstig de afspraak in het BGO 

en het advies van de BOR – de functie van de Caco niet wordt aangewezen als 

sleutelfunctie.  

 

Het algemeen bestuur nam op 6 april voorgenomen besluiten over de 

Meldkamersamenwerking Veiligheidsregio’s Oost Nederland. Dit in afwachting van definitief 

advies/ instemming van de BOR en van afronding van het Sociaal Plan. Het BGO en de 

BOR hebben beide positief geadviseerd op de voorgenomen besluiten. Laatste stap in het 

proces is de formele besluitvorming door het AB. 

Terugblik op inwerkprogramma raadsleden 

De heer Schreuders geeft aan dat vanuit de organisaties met een positief gevoel terug 

gekeken wordt op deze dag. Hij is benieuwd naar eventuele reflecties die via de raadsleden 

bij bestuurders kenbaar zijn gemaakt 

Verzamelbrief ministerie J&V aan Kamer over brandweer en crisisbeheersing 

Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de Verzamelbrief ministerie J&V aan 

Kamer over brandweer en crisisbeheersing. 


