
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Met deze brief stellen wij u in de gelegenheid zienswijze te geven ten aanzien van de 

Visie Brandweerzorg 2030 en het daaraan gekoppelde Organisatieplan en het 

Dekkingsplan 2023-2036 van de Veiligheidsregio Groningen.  

 

Visie brandweerzorg 2030  

De Visie brandweerzorg 2030 in samenhang met het Organisatieplan en het Regionale 

Dekkingsplan beschrijft de gezamenlijke ambitie en beleidsmatige koers voor de 

komende jaren en is bedoeld om de samenwerking tussen de partners op het gebied 

van risico- en crisisbeheersing verder te ontwikkelen. Met de term ‘brandweerzorg in 

samenhang’, zoals genoemd in de Visie, wordt aangeven dat de VRG de totale aanpak 

van de Veiligheidsketen in ogenschouw heeft, van pro-actie tot repressie en de 

verbinding zoekt met andere organisaties. In genoemde plannen wordt een overzicht 

van de beleidskeuzes gegeven.  

 

Wettelijke verplichting 

Het één keer per vier jaar opstellen van een Beleidsplan door de Veiligheidsregio 

Groningen is verplicht op basis van de Wet veiligheidsregio’s. De rol van de 

gemeenteraden over het Beleidsplan en het Dekkingsplan is vastgelegd in de Wet 

veiligheidsregio’s (artikelen 14 lid 2a en 15 lid 3).  

 

Vaststelling concept plannen  

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft in zijn vergadering van  

8 december 2022 de Visie brandweerzorg en de daarbij behorende plannen in concept 

vastgesteld en vrijgegeven voor de consultatie van gemeenteraden. 
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Volgvel 1 

 

 

 

Consultatie gemeenteraden  

Het opstellen van deze plannen heeft ongeveer een half jaar in beslag genomen. De 

consultatie van gemeenteraden is de voorlaatste stap op weg naar de definitieve 

vaststelling van deze plannen door het Algemeen Bestuur.   

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat u nog kunt toevoegen aan de 

voorliggende plannen, die met veel enthousiasme en deelname van alle geledingen van 

de VRG zijn opgesteld. Wij denken dat u aan het bestuur van de Veiligheidsregio zou 

kunnen meegeven dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en het college en 

raad gedurende de looptijd van het beleidsplan periodiek wordt geïnformeerd over de 

concrete uitwerking van de beschreven beleidskeuzen.  

 

Definitieve vaststelling 

De definitieve Visie brandweerzorg 2030 en het bijbehorende Organisatieplan en 

Regionale Dekkingsplan 2023 - 2026 Veiligheidsregio Groningen worden na de 

consultatieronde definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio Groningen in de vergadering van juni 2023. 

 

Kaderbrief en begroting 2024 

Naast de bovengenoemde plannen heeft de VRG eveneens een kaderbrief 2024-2027 

aangenomen. Deze heeft u eveneens ter informatie ontvangen en wij willen u 

meegeven dat de VRG in februari/maart enkele bijeenkomsten over de kaderbrief 

organiseert waarvoor u bent uitgenodigd en dat zij voornemens zijn soortgelijke 

bijeenkomsten te gaan organiseren over hun begrotingsplannen 2024.  
 

In de kaderbrief 2024-2027 van de VRG wordt vanaf 2024 voor het strategisch 

huisvestingsplan rekening gehouden met een structurele uitzetting van de begroting 

van 1,3 miljoen euro. Daarnaast kan de herziening van het gemeentefonds per 2023 

consequenties hebben voor de hoogte van onze gemeentelijke bijdrage aan de VRG. 

De VRG laat daarom een doorrekening maken van de herverdeeleffecten. Deze 

ontwikkelingen kunnen (forse) gevolgen hebben voor onze deelnemersbijdrage. Gelet 

op onze financiële positie zijn wij hierover in overleg met de VRG. 

 

Zienswijze 

Uit de plannen blijkt dat Veiligheidsregio Groningen de komende jaren te maken krijgt 

met een huisvestingsvraagstuk voor zowel het stedelijk gebied als de regio. In de 

kadernota 2024-2027 is vooruitlopend op bestuurlijke besluitvorming een bedrag 

opgenomen voor de huisvesting in de regio. Het college is van mening dat de 

financiële consequenties in totaliteit en integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt 

voor zowel het stedelijk gebied als de regio. We vinden het van belang dat invulling 

wordt gegeven aan de gemaakte financiële afspraken, waarbij wettelijke taken vanuit 

een realistisch perspectief worden ingevuld. Dit ook gelet op de eerder genoemde 

financiële situatie.  
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We stellen voor dit als zienswijze in te dienen bij voorliggende plannen. De 

uitwerking kan worden meegenomen bij de op te stellen begroting 2024 door VRG. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 


