
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer Joustra, 

 

Betreft: activiteiten op basis van aanbevelingen rapport Stuwaanvaring Grave 

 

Geachte heer Joustra, 

Met veel interesse hebben wij kennis genomen van de rapportage van uw raad  over de 

stuwaanvaring bij Grave. Daarin werden wij bevestigd in de al eerder gevoelde urgentie aandacht te 

besteden aan incidenten en crises in grensgebieden van veiligheidsregio’s. Eveneens zagen wij in 

het rapport bevestiging van de complexiteit van dergelijke incidenten en crises, en daarmee  ook van 

de voorbereiding daarop.   

Uw aanbeveling voor de veiligheidsregio’s betreft, kort samengevat, het aanwijzen van een 

coördinerende regio, het maken van een gezamenlijk plan en het beoefenen daarvan. Over de 

voortgang van deze aanbeveling kunnen wij als volgt berichten: 

 Er is in de afgelopen periode op verschillende momenten uitvoering gegeven aan gezamenlijke 

oefeningen en trainingen voor regiogrensoverschrijdende incidenten in brede zin (omvattende, 

maar niet exclusief gericht op, incidenten op water). 

 Een eerste concept-plan voor optreden bij regiogrensoverschrijdende incidenten (ook hier: in 

brede zin) is vrijwel gereed; voor een gezamenlijk plan voor incidenten op water heeft een eerste 

bijeenkomst plaatsgevonden, gericht op inventarisatie van de betrokken partners en eventuele 

randvoorwaarden. Een inhoudelijke kick-off is dit najaar voorzien. 

 In onderling overleg is afgesproken dat Limburg-Noord de coördinatie van het vervolgtraject voor 

gezamenlijke planvorming op zich neemt, uiteraard in nauwe samenwerking met Brabant-Noord 

en met gebruikmaking van reeds opgedane expertise in Gelderland-Zuid. 

Onderstaand lichten wij een en ander meer in detail toe. 
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Algemene awareness grensincidenten 

‘Waterstromen’ lenen zich als natuurlijk grensgebied erg goed als drager voor de uitwerking van 

bovenregionale samenwerking. Het thema bovenregionale samenwerking speelt echter al langer en 

raakt alle scenario’s in een grensgebied. Vanuit de benadering dat bewustwording vooruitloopt op 

uitwerking en uitvoering van gezamenlijke afspraken, hebben de afgelopen periode diverse 

verkenningen en oefeningen plaatsgevonden met betrekking tot bovenregionale samenwerking. Het 

betreft onder meer interregionale sessies met het IFV, operationeel leiders, calamiteiten-

coördinatoren en informatiemanagers uit betrokken regio’s,  interregionale oefeningen rond de 4-

Daagse en Chemelot, en gezamenlijke verdieping op best practices en operationele 

aandachtspunten bij grensincidenten in het algemeen. Daarmee is een eerste stap gezet in het 

creëren van meer bewustwording rond dynamiek, belangen en uitdagingen bij incidenten in 

grensgebieden. 

 

Analyse actoren en raakvlakken 

Brabant-Noord, Gelderland-Zuid, Limburg-Noord en RWS hebben een eerste verkenning uitgevoerd 

naar de actoren en randvoorwaarden voor gezamenlijke voorbereiding op incidentbestrijding op het 

water. Daarbij zijn eerst de actoren in het betreffende samenhangend risico watersysteem ‘Noord-

Brabant / Limburg’ in beeld gebracht. Dit betreft behalve 3 provincies ook 6 veiligheidsregio’s, 4 

waterschappen, 4 politieregio’s en 2 districten van RWS.  

Vervolgens zijn raakvlakken met een aantal andere trajecten benoemd. Zo loopt tevens de landelijke 

harmonisering van water-scenario’s (Rijkswaterstaat, IFV) en is eenheid in rolopvatting van 

veiligheidsregio’s bij ‘ongekende risico’s’ (ontwikkelagenda Veiligheidsregio’s) relevant voor het 

maken van gezamenlijke afspraken. Verder benadrukken ervaringen vanuit Oost-Nederland het 

belang van melding, alarmering en opschaling bij (regio)grensoverschrijdende scenario’s. Daarmee 

speelt ook de realisatie van Caco’s op meldkamers een belangrijke rol bij de ontwikkeling en 

implementatie van afspraken.  

Deze analyse is de basis voor een meer inhoudelijke vervolgbijeenkomst met alle benoemde 

actoren. 

 

Startbijeenkomst ‘gezamenlijke planvorming’ en aanpak verdere uitwerking 

Dit najaar wordt een startbijeenkomst voorzien met (vertegenwoordigers van) de genoemde actoren 

in het samenhangend risico watersysteem. Limburg-Noord neemt hierin het initiatief, zoals 

aangegeven in nauwe samenwerking met Brabant-Noord en Gelderland Zuid. Kernthema’s zijn 

concretisering van de gezamenlijke voorbereiding op water-incidenten en inrichting van het 

vervolgproces. Verdere uitwerking is voorzien in 2019. Parallel hieraan blijft interregionale 

samenwerking in algemene zin onder de aandacht. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor nadere informatie kunt u contact 

opnemen met de heer M. Meeuse, werkzaam bij de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Veiligheidsregio`s Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en Limburg-Noord, 

 

Drs. H.M.F. Bruls,  

Voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
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