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BESLUIT
Deelnemers:
Dhr Van Bochove, Dhr Bolsius, Dhr Meijdam, Dhr Bos, Dhr Van der Zwan.

Besluit:
In de bestuurlijke stuurgroep zijn de volgende besluiten genomen:
1. De conclusie van de ambtelijke stuurgroep over te nemen dat er op dit moment geen
financieel draagvlak is voor een gezamenlijk oefencentrum, en dat uitbreiding met een vierde
partij niet succesvol is gebleken;
2. De activiteiten in het project te bevriezen, mede ter voorkoming van verdere projectkosten;
3. Het gezamenlijk oefencentrum, als derde onderdeel van het programma Drieslag, als
gezamenlijk streven vast te houden en de bestuurlijke stuurgroep daarvoor in stand te
houden;
4. Indien er zich nieuwe strategische kansen voordoen, bestuurlijk een nieuwe opdracht te
laten formuleren voor verdere verkenning of uitwerking. Daarbij heeft de locatie Lelystad
nadrukkelijk de gezamenlijke voorkeur, tenzij zich een evident aantrekkelijker optie
voordoet.

Toelichting:
In het vorige overleg van de bestuurlijke stuurgroep op 11 februari 2021 is vastgesteld dat geen
sprake was van een sluitende businesscase met de drie veiligheidsregio’s. Daarop heeft de
bestuurlijke stuurgroep besloten om een nadere verkenning te laten verrichten naar de mogelijkheid
om een of meer aanvullende participerende partij(en) bij het proces te betrekken.
In dat kader zijn in de afgelopen maanden diverse (ambtelijke) gesprekken gevoerd met de
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Op basis van onze vraag heeft Amsterdam-Amstelland
diverse interne onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden en financiële consequenties van het
aanhaken bij het oefencentrum. Ook heeft Amsterdam-Amstelland verkennende gesprekken gevoerd
bij haar huidige partners. Uit deze interne onderzoeken en gesprekken heeft Amsterdam-Amstelland
geconcludeerd dat het op dit moment en in de voorzienbare toekomst financieel niet haalbaar is om
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haar bestaande samenwerkingsverbanden te ontbinden en in zee te gaan met Utrecht, Gooi en
Vechtstreek en Flevoland.
Dus moet vastgesteld worden dat deze verkenning op dit moment geen aanvullende participerende
partij heeft opgeleverd, en daarmee dus nog altijd geen sprake is van een sluitende businesscase.
Wel stellen de drie veiligheidsregio’s vast dat belangrijke stappen zijn gezet in dit project. Er is een
gezamenlijk IOTO beleid vastgesteld en de operationele processen van brandweerzorg inclusief
vakbekwaamheid zijn dichter bij elkaar gekomen. Zo is invulling gegeven aan een verbetering van
Kwaliteit, het verminderen van Kwetsbaarheid en een beperking van de Kosten. Partijen spreken de
wens uit om deze samenwerking vast te houden en uit te bouwen. Verder blijft het belang van goed
oefenen onverminderd groot, en is een eigen oefencentrum daarin een groot voordeel.
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