Dekkingsvoorstel
Adviesnota
Onderwerp voorstel
Opheffen gaspakkenteam
Inleiding/beschrijving
De VRGZ beschikt over één gaspakkenteam sinds 1 januari 2015. Voorgesteld wordt om ook dit
gaspakkenteam op te heffen.
Het gaspakkenteam verkent bij een incident met gevaarlijke stoffen de situatie en adviseert over de
aanpak. Voor opruimen wordt een bedrijf ingehuurd. De wet gaat uit van een gaspakkenteam dat ook
zou moeten redden. In de praktijk is dat nooit aan de orde geweest.
Inzetten van gaspakdragers komen zelden voor. De afgelopen 20 jaar in Veiligheidsregio GelderlandZuid 1 maal. De afgelopen 2 jaar in Nederland: 4 maal. Er zijn in Gelderland-Zuid wel stationaire
risicobronnen en transportroutes aanwezig waar een gaspakinzet een reëel scenario is.
Gevolgen taakuitvoering (intern)
De basiseenheden brandweer bestrijden incidenten met gevaarlijke stoffen (met chemiepakken). Bij
het wegvallen van het gaspakkenteam moet worden voorzien in een specialistische eenheid om de
situatie te stabiliseren. Daarbij valt te denken aan het inhuren van derden.
Impact / maatschappelijke effecten (extern)






Gelderland-Zuid wordt voor inzet van gaspakken afhankelijk van private partijen (ca. € 6.000,- per
inzet; op grond van de historische gegevens is de verwachting 1x in 10 jaar).
De opkomsttijd bij de inzet van een gaspakkenteam van buiten de regio wordt ongeveer 2 uur,
waar dat nu 1 uur is (bestuurlijk besluit bij het opheffen van een van de twee gaspakkenteams).
Wettelijke norm (Besluit Veiligheidsregio’s 2010) is 30 minuten.
Mocht zich een incident met gevaarlijke stoffen voordoen, dan is de basiseenheid van de
tankautospuit met chemiepakken toegerust op reddend handelen. Ook heeft de basiseenheid de
middelen om de omgeving te beschermen tegen effecten van incidenten met gevaarlijke stoffen.
In beeldvorming naar buiten kan het bij een incident negatief overkomen dat niet een eigen
gaspakkenteam paraat is en gewacht wordt op een extern bedrijf.
Met het opheffen van het gehele gaspakkenteam wijkt Gelderland-Zuid af van het traject dat de vijf
veiligheidsregio’s in Oost-5-verband gezamenlijk doorlopen om te komen tot een interregionale
gaspakkeninzet..

Risico’s / kanttekeningen
Er loopt een traject in Oost-5-verband over de inzet van gaspakkenteams. In dit Oost-5-verband wordt
bekeken op welke wijze kan worden samengewerkt en € 6.000,-- kan worden bespaard.
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materiële lasten

6.000

6.000

6.000

Netto-besparing

6.000

6.000

6.000

Uitvoering

2018

