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  Adviesnota 

Beslispunten 

- Het principe van ‘operationele grenzen’ (de burger heeft recht op de snelste 
basisbrandweerzorg) toepassen op de grenzen tussen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de 
veiligheidsregio’s die grenzen aan VRGZ. 

- Operationeel uitwerken van interregionale samenwerking met de aangrenzende regio’s op 
grond van dit uitgangspunt en de in dit voorstel genoemde kaders en deze vastleggen in een 
samenwerkingsovereenkomst.  

- De regionaal commandant het mandaat geven om de afspraken met de  veiligheidsregio’s op 
deze wijze vast te leggen en te ondertekenen, te beginnen met de overeenkomst tussen 
VRGZ en de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. 

 

Inleiding 

Binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft het algemeen bestuur besloten tot het principe van 
“de burger heeft recht op de snelste hulp”, uitgedrukt in operationele grenzen: niet de 
gemeentegrenzen zijn leidend, maar het uitgangspunt dat de benodigde brandweereenheid die 
objectief gezien als eerste aanwezig kan zijn, de basisbrandweerzorg levert. 
 
Bij de grenzen tussen de veiligheidsregio’s kan zich hetzelfde voordoen: de eenheid van een andere 
veiligheidsregio kan soms sneller ter plaatse zijn dan de eenheid van de eigen veiligheidsregio. Ook 
tussen veiligheidsregio’s onderling kan het uitgangspunt van operationele grenzen dus voordeel 
opleveren voor de burger. Op landelijk niveau hebben de regionaal brandweercommandanten 
uitgesproken voorstander te zijn van het hanteren van dit uitgangspunt. 
 
Met dit voorstel wordt het bestuur gevraagd operationele grenzen voor de basisbrandweerzorg te 
hanteren tussen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en zijn aangrenzende regio’s. Als eerste uitwerking 
hiervan wordt de samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid beschreven.  
 

Beoogd effect 

De burger krijgt de snelste basisbrandweerzorg voor prio-1-meldingen, ook als deze uit een 
aangrenzende veiligheidsregio komt. 
 

Argumenten 

De burger heeft recht op de snelste hulp. Dat principe wordt al binnen de eigen veiligheidsregio 
toegepast. De burger kan er echter ook bij gebaat zijn om brandweerzorg te krijgen van een 
aangrenzende veiligheidsregio, die in sommige gevallen sneller ter plaatse kan zijn dan de regio zelf. 
En omgekeerd kan de eigen veiligheidsregio in sommige gevallen sneller de hulp verlenen in een 
andere regio. Het gaat dan om locaties waar het niet mogelijk is (of alleen tegen hoge kosten) om zelf 
de brandweerzorg zodanig te organiseren dat de eigen veiligheidsregio het snelst is. 



 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid grenst aan de veiligheidsregio’s Zuid-Holland-Zuid, Utrecht, 
Gelderland-Midden, Limburg-Noord en Brabant-Noord. Met een aantal regio’s zijn ook nu al in de 
praktijk werkafspraken gemaakt. Dit voorstel gaat verder door operationele grenzen als principe te 
hanteren en de afspraken formeel vast te leggen.  
 
Als het bestuur positief besluit op het toepassen van operationele grenzen, gaat met elke 
aangrenzende veiligheidsregio onderzocht worden wat de interregionale samenwerking zou kunnen 
betekenen. De inschatting is dat het toepassen van het principe tot beperkte wijzigingen leidt. 
 
Het interregionaal toepassen van de operationele grenzen wordt uitgevoerd binnen de volgende 
kaders: 
 De samenwerking beperkt zich tot de basisbrandweerzorg, zoals deze in het Besluit 

veiligheidsregio’s is omschreven. 
 De samenwerking wordt toegepast voor de inzet van de TS6 (tot maximaal vier voertuigen, 

afhankelijk van de afspraken met betreffende regios), het redvoertuig en het 
hulpverleningsvoertuig. 

 De samenwerking beperkt zich tot de prio-1 meldingen, omdat voor deze meldingen normtijden 
gelden die vastgelegd zijn in het Besluit veiligheidsregio’s. Bij andere dan prio-1 meldingen speelt 
opkomsttijd geen rol vanuit de wet gezien; de veiligheidsregio levert de brandweerzorg voor deze 
meldingen zelf. 

 De samenwerking wordt elk jaar geëvalueerd en op grond daarvan verlengd of aangepast. 
 Wanneer de inrichting van de repressieve brandweerzorg in een regio verandert, kan dat de 

werking van de operationele grenzen beïnvloeden. De afspraken worden dan opnieuw bekeken. 
De inrichting van optimale repressieve brandweerzorg voor de eigen regio blijft daarbij leidend. 

 De afspraken worden ook opgenomen in het dekkingsplan. 
 De brandweerzorg wordt met gesloten beurzen geleverd. Partijen dragen de eigen personele en 

materiële kosten, inclusief de kosten voor kleding, opleiding, oefening, piket en dergelijke. 
 

 
Deze interregionale samenwerking valt buiten de bijstand die de brandweer al biedt wanneer dit 
noodzakelijk is. Daarvoor geldt landelijk de ‘Procedure brandweerbijstand’. 
VRGZ grenst in het oosten ook aan Duitsland. De brandweer geeft in dat gebied de samenwerking 
tussen Millingen aan de Rijn en Rindern in Duitsland steeds verder vorm.  
 
De samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen VRGZ en de 
betreffende aangrenzende veiligheidsregio. In de overeenkomst wordt het bovengenoemde kader 
opgenomen. 
 
VR Zuid-Holland-Zuid 
De eerste veiligheidsregio waarmee concreet afspraken over operationele grenzen zijn voorbereid, is 
de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Als het bestuur instemt met het principe van interregionale 
operationele grenzen, biedt dat een optimalisatie van de brandweerzorg in het grensgebied: het 
redvoertuig van Leerdam verbetert de opkomsttijd van een redvoertuig in Lingewaal. Lingewaal draagt 
bij aan een snelle opschaling in Leerdam (voor bijvoorbeeld de Glasfabriek). Ook leidt de afspraak tot 
een snellere opkomst in het gebied rond Spijk. Deze wederzijdse inzet blijft overigens beperkt tot een 
klein aantal gevallen.  
  
De afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Zie hiervoor de bijlage die voor 
de samenwerking met Zuid-Holland-Zuid is opgesteld. Het algemene deel bevat de kaders en 
afspraken die voor alle overeenkomsten met de andere veiligheidsregio’s gelden; het operationele 
deel is vanzelfsprekend maatwerk per veiligheidsregio. 
 

Kanttekeningen 

 

Financiën 

 Nee 
Principe is dat de veiligheidsregio’s om niet brandweerzorg volgens de gemaakte 
afspraken leveren. Zij bieden elkaar hulp en ontvangen van elkaar hulp. 
 



 Ja Bedrag:   

 
Wijze van dekking:  
 

Medezeggenschap 

 

Communicatie 

 

Uitvoering 

 

 

 

 


