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De vei l igheidsregio Drenthe
t.a.v.  F. Heerink, directeur
Postbus 402
9400 AK Assen

Datum 17 oktober 2013
Onderwerp Afschrift van brief aan de burgemeester van Westerveld inzake

dekkingsplan Drenthe

Geachte heer Heerink,

Hierbi j  bied ik u een afschri f t  aan van mijn br ief  van heden aan de burgemeester
van de gemeente Westerveld inzake het dekkingsplan brandweer Drenthe.
Kortheidshalve verwi js ik u naar de inhoud hiervan.

Hoogachtend,
De Minister van Vei l igheid en Just i t ie,

Wee rba a rh e i dsverh og i n g

Nationaal Coórdinator
Terrorismebestrij ding en Veiligheid
Ministerie v an Veiligheid en lustttie

Directie
WeerbaarheidsverhoEing
Vei l ig heidsregio 's

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.nctv.n l

Contactpersoon
Nino Manzol i
Beleidscoórdinator

T  0 6 5 1 2 r t 2 L 3
n.c.  manzol i@nctv.minvenj .n l

Ons kenmerk
44t495

Bijlagen
1

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden,
wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.
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Nationaal Coórdinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie v an V eili gher d en J us titie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haao

De burgemeester van de gemeente Westerveld,
de  heer  H.  Jager
Postbus 50
7970 AB Havelte

Datum 17 oktober 2013
Onderwerp Dekkingsplan Drenthe

Geachte heer Jager,

In uw br ief  aan de raadsleden van de gemeente Westerveld van 15 oktober j l . ,
waarin u aanvul lende informatie vanuit  het minister ie van VenJ verstrekt over het
dekkingsplan Drenthe, is een niet geheel ju iste weergave van ons telefonisch
onderhoud van 14 oktoberj l .  opgenomen.

In ons telefonisch onderhoud van 14 oktober j l .  heb ik aangegeven dat
beslui tvorming over het al  dan niet s lui ten van een brandweerpost in de
vei l igheidsregio Drenthe een gemeentel i jke aangelegenheid is.

Ik heb u er op gewezen dat het dekkingsplan nog niet voldoet aan de wettel i jke
eisen. De Inspect ie Venl heeft  de aanvul l ing op het dekkingsplan beoordeeld en
constateeft  dat -  hoewel het dekkingsplan door de aanvul l ing is verbeterd -  de
veif igheidsregio Drenthe nog steeds een tijdnorm, namelijk'zo snel als mogelijk
maar in 80o/o van de gevallen binnen 15 minuten', hanteert die generiek afwijkt
van de t i jdnormen ui t  het Beslui t  vei l igheidsregio's.  In de "Handreiking
opkomstt i jden registrat ie van afwi jk ingen en motivat ie in dekkingsplannen", die
de minister van VenJ op 28 november 2Ot2 aan de vei l igheidsregio's beschikbaar
heeft  gesteld, is herhaald dat generiek afwi jken niet is toegestaan. De
vei l igheidsregio Drenthe beschikt  volgens de Inspect ie VenJ momenteel ook nog
niet over een dekkingsplan waarin de afwi jkende opkomstt i jden voor de diverse
objecten gemotiveerd zi jn weergegeven, al  dan niet voorzien van aanvul lende
maatregelen.

Ik heb u geinformeerd dat ik de directeur van de vei l igheidsregio Drenthe, de
heer Heerink, op 11 oktober heb verzocht het dekkingsplan op zo kort  mogel i jke
termijn zodanig te verbeteren dat het voldoet aan de wettelijke vereisten.
Uitgangspunt daarbi j  dienen de t i jdnormen ui t  het Beslui t  vei l igheidsregio's te
zi jn.  Afwi jk ingen daarop zi jn toegestaan, mits aangegeven waar en in welke mate
deze plaats vinden en mits deze afdoende zi jn gemotiveerd. Ik heb hierbi j  gemeld
dat ik informeel vanuit  de Inspect ie Venl heb vernomen dat de vereiste
verbeter ing van het dekkingsplan op zich geen enorme operat ie hoeft  te zi jn.  Ik
heb de directeur vei l igheidsregio daarom geadviseerd hierover contact op te
nemen met de Inspect ie VenJ.

Directie
Weerbaarheidsverhoging
Vei l ig heidsregio 's

TurtmarkI L47
2511  DP  Den  Haag
Postbus 2030 1
2500 EH Den Haag
www.nctv.n l

Contactpersoon
Nino Manzol i
Beleidscoòrdinator

T  0 6 5 1 2 L 1 2 t 3
n.c,  manzol i@nctv.minvenj .  n l

Ons kenmerk
44L49L

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden,
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen,
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Tenslotte heb ik u gewezen op de strekking van de motie Kooiman:"De Kamer
verzoekt de regering om de veiligheidsregio's ertoe aan te zetten dat zij geen
brandweerposten slui ten voordat zi j  een dekkingsplan hebben waarin de locat ies
met afwijkende normtijden gemotiveerd zijn vastgesteld."

De conclusie van het col lege van Westerveld in uw br ief  aan de raadsleden van de
gemeente Westerveld van 15 oktober j l  dat het voorgenomen beslui t  om de
brandweerkazerne Diever te slui ten de goedkeuring van de Minister van VenJ kan
wegdragen, is gezien het bovenstaande niet op zi jn plaats.

Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan de directeur van de
vei l igheidsregio Drenthe, de heer Heerink.

Hoogachtend,
De Minister van Vei l igheid en Just i t ie,
namens

ton
Wee rba a rh e i dsve rhog i n g

Directie
Weerbaarheidsverhoging
Vei l ig heid sreg io 's

Datum
17 oktober 2013

Ons kenmerk
44t49L
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