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Vergadering Algemeen Bestuur 

Datum 3 december 2021  

Onderwerp  Samenwerkingsafspraken fysieke leefomgeving 2022 

Agendapunt 7 

Bijlage nr 9 

Voorstel Het algemeen bestuur wordt gevraagd om:  

- In te stemmen met de samenwerkingsafspraken voor ondersteuning 

bij de fysieke leefomgeving in 2022 (zie memo 

‘Samenwerkingsafspraken fysieke leefomgeving 2022’)1. 

- Kennis te nemen van de financiële bijdrage per gemeente, 

gebaseerd op het gevraagde volume voor ondersteuning in 2022 (zie 

memo ‘Samenwerkingsafspraken fysieke leefomgeving 2022’). 

- Kennis te nemen van de opdracht van het Dagelijks Bestuur aan de 

directeur veiligheidsregio in samenwerking met de 

gemeentesecretarissen van Hoorn, Den Helder en Alkmaar om te 

komen met een voorstel en passende verdeelsystematiek voor de 

jaren 2023 en verder. Dit voorstel is afgestemd met de 

Omgevingsdienst en GGD. 

 

 

  

Kern 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kaders inzake een veilige en gezonde leefomgeving. Met de 

komst van de Omgevingswet wordt versterkt dat veiligheid en gezondheid een volwaardige plek krijgen in 

de belangenafweging rondom de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Dit vraagt een 

andere manier van werken van gemeenten én een andere ondersteuning daarbij vanuit de Veiligheidsregio 

NHN. Gemeenten zijn nu reeds bezig invulling te geven aan deze nieuwe manier van werken, die straks 

met de komst van de Omgevingswet overal zichtbaar zal moeten worden. Dat is een veranderproces van 

jaren, waar nu reeds mee is gestart. De veiligheidsregio zal in haar dienstverlening aan gemeenten moeten 

aansluiten bij deze nieuwe manier van werken. Dat heeft consequenties voor de ondersteuning op het 

gebied van risicobeheersing in 2022.  

 

Samenwerkingsafspraken 2022 

De samenwerkingsafspraken rond de fysieke leefomgeving tussen het Algemeen Bestuur en de 

gemeenten zijn als volgt: 

• De veiligheidsregio draagt zorg voor een adequate uitvoering van de activiteiten in 2022 (zie hierna). 

Deze dienstverlening is integraal onderdeel van de programmering van de veiligheidsregio op het 

gebied van risicobeheersing.  

 
1 Wanneer deze afspraken in AB zijn vastgesteld, moeten de concrete samenwerkingsafspraken voor 2022 

met iedere gemeente nog worden geformaliseerd in de individuele gemeenten door een besluit van de 

colleges B&W.  
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• De veiligheidsregio heeft het volume van deze dienstverlening in 2022 en de kosten afgestemd met 

iedere gemeente. Op basis hiervan leveren de gemeenten een financiële bijdrage op maat. Voor 

uitvoering van deze activiteiten wordt in 2022 een aangepast ‘ingroeitarief’ van € 61,- per uur 

gehanteerd.  

• De financiële bijdrage wordt aan het begin van het jaar voldaan. Binnen het totale budget op 

jaarbasis kan een gemeente schuiven in de inzet over de verschillende activiteiten. Daarmee is de 

noodzakelijke flexibiliteit ingebouwd om het komend jaar samen op weg te gaan in het nieuwe stelsel 

van de fysieke leefomgeving. 

 

 

In een zorgvuldige dialoog met de gemeenten zijn de volgende activiteiten benoemd voor de 

dienstverlening aan gemeenten in 2022: 

1. Monitoring en analyse van risico's in de omgeving (denk aan risico's op branden, rampen en 

crises) 

2. Risicobeïnvloeding (denk aan communicatie/toezicht/voorlichting/bijdrage aan 

participatietrajecten etc.) 

3. Advies omgevingsveiligheid bij Omgevingsvisie  

4. Advies omgevingsveiligheid bij Omgevingsplan  

5. Advies omgevingsveiligheid bij objecten (denk aan Omgevingsvergunningen, -meldingen) 

6. Advies omgevingsveiligheid bij evenementen 

7. Toezicht op de veiligheid. 

Deels zijn dit bestaande activiteiten, zoals die nu ook door de veiligheidsregio worden uitgevoerd. Deels 

zijn dit nieuwe activiteiten, die volgen uit nieuwe gemeentelijke instrumenten (Omgevingsvisie, 

Omgevingsplan) of een andere manier van samenwerken rond het vergunningenproces (omgevingstafels). 

De gemeenten vragen hierbij om advies, maar de mate waarin of de frequentie is daarbij wel verschillend. 

Daarom worden voor 2022 afspraken op maat gemaakt over de dienstverlening per gemeente (volume). 

Ook worden ambtelijk nog nadere werkafspraken gemaakt zodat de samenwerking het komende jaar 

soepel verloopt. Daarbij realiseren gemeenten en veiligheidsregio zich ook dat dit een overgangsjaar is 

waarbij samen met de gemeenten een nieuwe manier van werken gaat ontstaan. Gedurende het jaar 

vinden er daarom evaluaties plaats van de gemaakte werkafspraken. De samenwerkingsafspraken zijn 

verder toegelicht in de memo ‘Samenwerkingsafspraken fysieke leefomgeving 2022’. 

 

Vervolg 

Deze afspraken gelden voor het komend jaar (2022). Voor het jaar daarna (2023) wordt een nieuw 

voorstel uitgewerkt. Het Dagelijks Bestuur heeft opdracht gegeven aan de directeur veiligheidsregio in 

samenwerking met de gemeentesecretarissen van Hoorn, Den Helder en Alkmaar om dit voorstel uit te 

werken. Het gaat dan om de structurele taakuitvoering voor 2023 en verder. In dit voorstel zit een 

minimale ondergrens en een maatwerk-mogelijkheid per gemeente. Daarbij stemt de VR af met de 

gemeenten, OD en GGD.  

 

Risico’s 

• De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een gezonde en veilige leefomgeving. Als gemeenten op 

onderdelen geen ondersteuning wensen, zullen zij deze kwaliteiten zelf moeten invullen. Indien 
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gemeenten dit onvoldoende waar kunnen maken, kan de omgevingsveiligheid onvoldoende worden 

geborgd en dat heeft mogelijk consequenties voor de incidentbestrijding en de crisisbeheersing. 

• Ook wanneer gemeenten op bepaalde activiteiten geen ondersteuning wensen, moet de 

veiligheidsketen gesloten blijven. Het is dan van belang dat de informatievoorziening tussen de 

gemeenten en de veiligheidsregio goed verloopt. Indien dat niet goed gaat, komt de voorbereiding 

op de incidentbestrijding en de crisisbeheersing mogelijk in gevaar.  

• De incidentele kosten -bijvoorbeeld het opleiden van personeel- zitten niet in de hier gepresenteerde 

raming van de kosten en zal de veiligheidsregio binnen het huidige budget moeten borgen. Deze 

kosten zijn echter op dit moment niet geheel te overzien en daarmee is dit wel een financieel risico 

voor de veiligheidsregio. 

Kosten per gemeente  

 

 

 

Bijlage: Verdiepende memo ‘Samenwerkingsafspraken fysieke leefomgeving 2022’. 

Gemeente Bijdrage (€)

Koggenland € 45.201

Medemblik € 56.913

Opmeer € 35.563

Hoorn € 131.577

Drechterland € 63.196

Enkhuizen € 66.429

Stede Broec € 57.035

Alkmaar € 12.322

Dijk en Waard € 32.040

Bergen € 40.230

Castricum € 35.411

Heiloo € 17.294

Texel € 13.603

Hollands-Kroon € 79.788

Schagen € 8.479

Den Helder € 4.209

Totaal € 699.289
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