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Korte inhoud:
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op 3 mei j.l. het onderzoeksrapport over de stuwaanvaring
bij Grave gepubliceerd. Dit rapport maakt goed zichtbaar hoe de reis van de schipper is verlopen én
dat we als overheid niet alle incidenten kunnen voorkomen. Het was een bijzondere plek, in zeer
dichte mist, op de grens van veel organisaties.
Het rapport bevat één aanbeveling voor de drie veiligheidsregio’s, namelijk: om een gezamenlijk
incidentbestrijdingsplan te maken voor het stroomgebied van de Maas, dit af te stemmen met alle
betrokken partners en dit regelmatig te beoefenen. In overleg met de andere twee veiligheidsregio’s
gaan we kijken hoe we invulling kunnen geven aan deze aanbeveling.
Inmiddels is de aanvaring met de Stuw bijna 1,5 jaar geleden. In afwachting op het rapport van de
Onderzoeksraad, hebben we als veiligheidsregio’s niet stil gezeten. De volgende initiatieven zijn
ondernomen:
 Met alle operationele verantwoordelijken van de betrokken veiligheidsregio’s zijn
verschillende casussen besproken en beoefend waarin we elkaar zouden kunnen treffen
 De lessen uit het incident met betrekking tot LCMS zijn besproken met het IFV
 In 2018 focussen we bij alle oefeningen op grenzen; gemeentelijk of regionaal
 Het incidentbestrijdingsplan vaarwegen Oost-Nederland is geüpdatet
 We hebben een regiogrensoverschrijdende bestuurlijke oefening georganiseerd met
bestuurders uit Gelderland-Midden, Limburg-Noord, Brabant-Noord en Gelderland-Zuid over
een incident bij een evenement dat door vier regio’s gaat (Vierdaagse)
 Eveneens werkt Gelderland-Zuid samen met de Veiligheidsregio Utrecht over bestuurlijke
afspraken bij water gerelateerde incidenten op de gemeenschappelijke of aangrenzende
vaarwegen
 Er is een informatieavond georganiseerd voor inwoners van Nederasselt (gemeente
Heumen) waarin is gesproken over het onderzoeksrapport van Berenschot, en
 Met Rijkswaterstaat wordt maandelijks teruggekeken naar alle incidenten die er op de
vaarwegen hebben plaatsgevonden en bekeken of de informatie en alarmering daarover
goed heeft gewerkt.
Als Gelderland-Zuid hebben we de intentie om opvolging te geven aan de aanbeveling van de
Onderzoeksraad. Bij de uitvoering zijn we echter wel afhankelijk van de andere twee
veiligheidsregio’s: Limburg-Noord en Brabant-Noord.
Beslispunten

1. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanvaring van de stuw in Grave
voor kennisgeving aannemen;
2. Instemmen met de intentie om samen met de andere twee veiligheidsregio’s te bekijken of en
hoe we een interregionaal incidentbestrijdingsplan voor de Maas kunnen maken;
3. Uiterlijk 6 maanden na publicatiedatum van het rapport aan de Onderzoeksraad verplichte
terugkoppeling geven over de uitwerking van de aanbevelingen .
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