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Korte inhoud: 

Inleiding 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is een waterrijke veiligheidsregio. Dit betekent dat er niet alleen op 
het land maar ook op het water risico’s bestaan en incidenten voorkomen. Daarom is een 
waterrisicoprofiel opgesteld: het wordt gebruikt om te kunnen bepalen waar de brandweer voor haar 
‘natte’ taken op voorbereid dient te zijn. Op basis van het waterrisicoprofiel  kan worden bepaald wat 
de brandweer waar nodig heeft. Dit is van belang om een incident adequaat en veilig te kunnen 
bestrijden. De slagkracht van de repressieve brandweerorganisatie wordt ingericht op basis van dit 
risicoprofiel. Het is een aanvulling op het eerder bestuurlijk vastgestelde brand- en 

hulpverleningsrisicoprofiel. 
 
Beoogd effect 
Om adequaat op te kunnen treden bij incidenten op het water. 
 
Argumenten 
Het waterrisicoprofiel is nodig om als brandweer voor te bereiden op het bestrijden van incidenten op 
water en een adequate en veilige inzet te kunnen doen. Het waterrisicoprofiel omvat drie elementen: 
1. een overzicht van het oppervlaktewater in de regio op kaart weergegeven; 
2. een beschrijving van de typen water met eigen kenmerken en specifieke risico’s voor het 

operationeel optreden van de brandweer, op grond waarvan vijf ‘watercategorieën’ zijn benoemd; 
3. vaststelling welk soort incident zich per watercategorie zou kunnen voordoen. 
De drie elementen samen vormen het waterrisicoprofiel, op grond waarvan de brandweer zijn inzet kan 
bepalen met de daarvoor benodigde middelen. 
 
Kanttekeningen 
Het waterrisicoprofiel beschrijft niet welk materieel en welke taken nodig zijn om een adequate en 
veilige inzet te doen op het water. Met het vaststellen van het Brandweerzorgplan Specialismen is daar 
al voor een groot deel in voorzien. Het bestuur heeft daarbij echter twee opdrachten meegegeven: 
bepalen van het benodigde aantal brandweerhulpboten en de spreiding ervan; en het onderzoeken 
van de mogelijkheid om door bijstand van buurregio’s te voorzien in de duiktaak. De adviezen 
daarover worden separaat aangeboden. 

Beslispunten 

Vaststellen van bijgevoegde notitie waterrisicoprofiel 
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