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Agendapunt 4 

Onderwerp Brandweerzorgplan, onderdelen Specialismen en OvD-gebieden 

Datum 22 november 2018 

Aan Algemeen Bestuur 

Van Dagelijks Bestuur 

Telefoon  

E-mailadres  

  

 

 

  Adviesnota 

Beslispunten 

 
 Vaststelling van het ‘Brandweerzorgplan, onderdelen Specialismen en OVD-gebieden 
 Het advies voor de specialismen Grootwatertransport en Brandweerhulpboot nog niet vaststellen. 

Voor deze specialismen wordt nader beleid opgesteld, waarna hiervoor separate voorstellen in het 
bestuur worden gebracht. 

 Vaststellen van de opkomsttijd van een basisontsmettingseenheid op 60 minuten in plaats van de 
huidige 30 minuten, in lijn met de landelijke Visie Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen. 

 Met betrekking tot het onderwerp duikteam volgt een separaat bestuursvoorstel (conform afspraak 
tijdens bestuurlijke tweedaagse) 

  

Inleiding 

Met het ‘Brandweerzorgplan, onderdelen specialismen en OvD-gebieden, legt de veiligheidsregio vast 
op welke wijze de operationele leiding en specialistische brandweerzorg voor de inwoners van 
Gelderland-Zuid is georganiseerd en met welke motivatie. Een specialisme is aanvullend op de 
basisbrandweerzorg voor grote dan wel complexe incidenten, waarbij speciale kennis en materieel 
nodig is. Vanuit de historie zijn deze al landelijk of regionaal georganiseerd gezien de inzetfrequentie. 
Het eerste concept-Brandweerzorgplan Specialismen is in een consultatieronde met de posten, de OC 
Brandweer en de Adviesraad adviseurs crisisbeheersing besproken. Op grond van opmerkingen en 
alternatieve voorstellen die uit de consultatieronde naar voren zijn gekomen, is een aantal 
aanpassingen opgenomen in het concept-Brandweerzorgplan onderdelen Specialismen en OvD-
gebieden dat nu voorligt. 
 

Beoogd effect 

Met dit onderdeel van het Brandweerzorgplan wordt de operationele inrichting van de 
incidentbestrijding compleet (samen met het Brandweerzorgplan onderdeel basisbrandweerzorg, 
vastgesteld in april 2018). 
 

Argumenten 

De spreiding van de specialismen is gebaseerd op het wettelijk kader uit de Wet veiligheidsregio’s en 
het Besluit veiligheidsregio’s en op de risico’s die in de regio Gelderland-Zuid aanwezig zijn. Naast de 
operationele criteria zoals normtijden en risico’s, zijn ook bedrijfsvoeringsaspecten onderdeel van 
afwegingen geweest.  
Na de consultatieronde zijn de volgende aanpassingen gedaan in de eerste versie van het plan: 
 
Basisontsmettingseenheid (BOE) 
Het advies voor de BOE is aangepast. Het Besluit veiligheidsregio’s stelt: “een eenheid bestrijding van 
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ongevallen met gevaarlijke stoffen begint binnen dertig minuten na alarmering met de uitvoering van 
haar taken op de plaats van het incident.” Op grond van een landelijk afwegingskader voor de 
operationele sterkte (Visie op Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen) is de opkomsttijd opgerekt van 30 
naar 60 minuten (op grond van regionaal risicoprofiel). Dit is ook acceptabel omdat er diverse andere 
mogelijkheden zijn om eigen personeel en slachtoffers te ontsmetten of te reinigen, zoals 
voorzieningen voor noodontsmetting op elke tankautospuit. Daardoor kan worden volstaan met één 
BOE voor de gehele regio (in plaats van twee), die in Geldermalsen geplaatst blijft. 
 
Oppervlakteredding (OVRT) 
Het advies voor het specialisme oppervlakteredding is aangepast. Het aantal teams daalt niet van 16 
naar 14, zoals in eerste instantie in het plan opgenomen, maar stijgt van 16 naar 19. Op basis van 
aanvullingen op de risicolocaties (concreet de recreatieplassen) die door de posten zijn aangegeven, is 
dit advies aangepast om dezelfde risico’s regiobreed af te dekken. 
 
Brandweerhulpboot (BHB) 
Op grond van de huidige inzichten is het advies opgenomen om de brandweerhulpboot op de post 
Asperen af te stoten. Gezien de moeilijke bereikbaarheid van de Linge kan worden overwogen de 
brandweerhulpboot op de post Asperen te behouden. Deze optie wordt meegewogen in het op te 
stellen beleid voor incidentbestrijding op het water. Een separaat voorstel hiervoor volgt nog. 
 
Groot Watertransport (GWT) 
Op grond van de huidige inzichten is het advies opgenomen om de twee nieuwe GWT’s, voor zeer 
grote branden en rampenbestrijding, op de posten Beneden-Leeuwen  en Geldermalsen te plaatsen. 
Het brandweerzorgplan beschrijft alleen het GWT, maar niet de voorzieningen die het hiaat tijdens de 
opschaling tussen tankautospuit en GWT vullen. Nut en noodzaak daarvan komen in het 
bluswaterbeleid aan de orde. Ook het GWT wordt in samenhang met dit beleid en die mogelijke andere 
voorzieningen nog onderzocht. De levering van de twee systemen GWT wordt verwacht eind 2019, 
waardoor de huidige situatie voorlopig nog blijft bestaan. 
Indien het bluswaterbeleid andere inzichten oplevert, zou dat tot een heroverweging kunnen leiden. 
Hiervoor volgt in 2019 dan ook een separaat voorstel. 
 
Verkenningsploegen 
Waar Herwijnen en Asperen nu samen één verkenningsploeg leveren, wordt dit specialisme volledig 
toegewezen aan Asperen. Dat is efficiënter en heeft een positief effect op de opkomsttijd. 
 

Kanttekeningen 

 

Financiën 

 Nee  

 Ja Bedrag:  

 

Met het bestuur zijn afspraken gemaakt over besparingen door het terugbrengen van het 
aantal OvD-gebieden: € 30.000,- in 2019 en structureel € 100.000,- vanaf 2020. Met dit 
Brandweerzorgplan onderdelen Specialismen en OvD-gebieden plan wordt de besparing 
gerealiseerd.  
 
Als gevolg van het plan zijn er daarnaast kleine mutaties binnen de bedrijfsvoering die per 
saldo binnen de huidige begroting blijven. 

Medezeggenschap 

De Onderdeelcommissie  Brandweer heeft een positief advies afgegeven op het Brandweerzorgplan 
onderdelen Specialismen en OvD-gebieden. 
 

Communicatie 

 

Uitvoering 
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