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Geacht college, 

Op 1 september 2022 hebben wij u de 2e begrotingswijziging 2022 aangeboden voor de 
zienswijzeprocedure. In de zienswijzebrieven zijn een aantal vragen gesteld. In deze brief 
worden de vragen beantwoord.  

Twee gemeenten hebben vragen gesteld over de beschikbaarheid van capaciteit om te 
adviseren op het gebied van tunnelveiligheid en om de brandweer voor te bereiden op de 
benodigde brandweerzorg bij de aanleg van tunnels.  
De VRR moet in principe de advisering in het kader van risicobeheersing en taken in het 
kader van preparatie en vakbekwaamheid van een groot tunnelproces met bestaande 
capaciteit kunnen invullen, maar aangezien deze processen voor meerdere grote 
tunnelprojecten tegelijk moeten worden opgestart is voldoende capaciteit zeker nog een 
belangrijk aandachtspunt. De extra inzet zou vergoed kunnen worden uit de tunnelleges. 
De veiligheidsregio hoopt hiervoor in overleg met betrokken bevoegde gezagen een 
oplossing te vinden. 

Twee gemeenten hebben zorgen geuit over de stand van de algemene reserve van de 
VRR. De gemeenten constateren dat de VRR hierdoor onvoldoende in staat is om 
onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen en dat bepaalde activiteiten van de 
ontwikkelagenda hierdoor worden uitgesteld. Gevraagd wordt om proactieve signalering 
van risico's waaronder de effecten van inflatie op 2022 en 2023.  
De weerstandsratio ligt onder de 1. Afgesproken is dat de algemene reserve over een 
periode van 15 jaar weer zal worden opgebouwd. Voor 2022 wordt de inflatie binnen de 
begroting opgelost; de uitzondering hierop is wanneer de eenmalige uitkering voor 2022 die 
begin november is afgesproken voor gemeenten ook door de (CAO) Veiligheidsregio’s 
wordt gevolgd. Indien de eenmalige uitkering wordt afgesproken zal dit leiden tot een tekort 
op de begroting en een verlaging van de algemene reserve. De onderhandelingen over de 
CAO Veiligheidsregio’s starten in de tweede helft van november. Voor 2023 zullen de 
effecten van inflatie in december 2022 gepresenteerd worden aan het Algemeen Bestuur. 
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Elf gemeenten hebben gereageerd en allen hebben aangegeven dat zij geen zienswijze in 
zullen brengen.  
 
Met deze brief verwacht het Dagelijks Bestuur aan de reacties en zienswijzen van de 
gemeenten tegemoet te zijn gekomen.   
 
Hoogachtend,  
 

 
 
Ing. A. Aboutaleb 
Voorzitter VRR 
 
Bijlage: Overzicht van zienswijzen per gemeente en reactie 




