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Managementsamenvatting
In 2014 heeft het bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid de visie op de brandweerzorg
vastgesteld. Daarin is de ambitie neergelegd om de brandweerzorg in Gelderland-Zuid zodanig te
organiseren, dat onze brandweer modern en toekomstgericht blijft, zowel voor risicobeheersing als
voor incidentbestrijding.
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. Dit geeft inzicht in de prestaties van de
brandweer en legt vast welke maatregelen gewenst zijn om brandweerzorg op een bestuurlijk
aanvaardbaar niveau te organiseren.
Belangrijkste uitgangspunten
Bij het opstellen van het brandweerzorgplan onderdelen specialismen en OvD-gebieden zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Bij de inrichting van de brandweerzorg wordt het wettelijk kader uit de Wet
veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s toegepast.
 De huidige 36 posten zijn het uitgangspunt voor het inrichten van de specialistische
brandweerzorg.
 Bij de inrichting van de brandweerzorg wordt voor alle onderdelen het principe van
operationele grenzen toegepast. Dit betekent dat de eenheid/post die het snelste ter plaatse
kan zijn gealarmeerd wordt.
 De inrichting van de specialistische brandweerzorg en de OvD-gebieden is mede gebaseerd
op de risico’s die in de regio Gelderland-Zuid aanwezig zijn.
 De inrichting van de specialistische brandweerzorg en OvD-gebieden is niet gebaseerd op
gelijktijdigheid van incidenten.
 In het brandweerzorgplan wordt uitgegaan van de geprognosticeerde dekking en niet van de
daadwerkelijk gerealiseerde dekking.
 Naast de operationele criteria zoals normtijden en risico’s, zijn ook bedrijfsvoeringsaspecten
onderdeel van afwegingen.
Resultaten
Dit plan resulteert in een optimalisatie van de inrichting van de specialismen en OvD-gebieden,
waarbij de dekking, meer dan in het verleden, gebaseerd is op risicogestuurdheid. De inrichting sluit
beter aan op landelijke ontwikkelingen. Ook bedrijfsvoeringsaspecten hebben een rol gespeeld bij de
keuze voor de inrichting. De optimalisatie gaat gepaard met incidentele opleidingskosten. Een nadere
onderbouwing van de financiële impact en de impact op de posten is opgenomen in de
impactanalyse als onderdeel van de adviesnota.
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1.

Inleiding

In 2014 heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) de visie op de
brandweerzorg vastgesteld. Daarin is de ambitie neergelegd om de brandweerzorg in GelderlandZuid zodanig te organiseren, dat onze brandweer modern en toekomstgericht blijft, zowel voor
risicobeheersing als voor incidentbestrijding.
Voor risicobeheersing is daartoe in 2016 het programma risicobeheersing vastgesteld. Voor de
toekomst van de incidentbestrijding is aangegeven, dat een sterke basisbrandweerzorg met 36
posten de basis vormt voor brandweerzorg op maat. Het uitgangspunt is om de repressieve
slagkracht, op basis van risicodifferentiatie, maatwerk en flexibiliteit te optimaliseren. De Wet
veiligheidsregio’s geeft ruimte om hier invulling aan te geven, voorbeelden staan in de visie
beschreven.
Voor de inrichting van de incidentbestrijding kent het brandweerzorgplan twee deelonderwerpen: de
basisbrandweerzorg en de onderdelen specialismen en OvD-gebieden. Het deel basisbrandweerzorg is
eind 2017 aangeboden aan het bestuur van de veiligheidsregio. Het voorliggende brandweerzorgplan
geeft inzicht in de optimalisatie van de specialistische brandweerzorg en de OvD-gebieden.
Dit document stelt het bestuur van de veiligheidsregio in staat om expliciete en kenbare besluiten te
nemen over het niveau van de brandweerzorg in Gelderland-Zuid. Het bestuur legt daarmee
verantwoording af aan de deelnemende gemeenten, burgers en bedrijven in de regio, zoals in een
wettelijk dekkingsplan als onderdeel van het regionaal beleidsplan wordt gevraagd.
Landelijke visie op specialistisch optreden
In 2013 heeft de Raad van Brandweercommandanten (RBC) een strategische visie Specialistisch
Optreden Brandweer Nederland (visie SO) vastgesteld. Dit richtinggevend kader biedt de brandweer
in Nederland de mogelijkheid om bovenregionale brandweerspecialismen gezamenlijk beter te
organiseren. De visie SO sluit aan op de visie Brandweer over morgen (BOM), met name bij de
noodzakelijke risicodifferentiatie en de landelijke samenwerking.
De afgelopen jaren zijn meerdere landelijke projecten gestart om de brandweerspecialismen op basis
van de visie SO nader uit te werken. De uitkomsten van deze projecten zijn verwerkt in voorliggend
brandweerzorgplan onderdelen specialismen en OvD-gebieden.
Afbakening
Dit rapport beperkt zich tot de meest gangbare specialistische taken. Diverse voorzieningen die voor
de regionalisering op basis van lokale afwegingen zijn aangeschaft vallen buiten de scope van dit
rapport. Voorbeelden hiervan zijn motorspuitaanhangers, een waterwagen, een lokaal
watertransportsysteem (WTS800) en aggregaten. Nut en noodzaak van deze voorzieningen wordt
meegenomen bij het toekomstige bluswaterbeleid en de implementatie van de landelijke visie
Grootschalig Brandweeroptreden (GBO). Ook de portofonisten worden niet in dit rapport
meegenomen. Deze taak wordt heroverwogen bij de eerstvolgende herziening van de commando- en
adviesstructuur. Tenslotte valt ook de AED taak buiten de scope van dit rapport.
Leeswijzer
Het brandweerzorgplan onderdelen specialismen en OvD-gebieden kent naast deze inleiding zes
hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft de wettelijke en algemene uitgangspunten. Hoofdstuk 3 geeft
weer hoe de operationele leiding is ingericht. In hoofdstuk 4 worden de specialistische taken
beschreven die te maken hebben met incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Per taak wordt, naast
een inleiding met algemene informatie, aangegeven of er een wettelijke basis is voor de taak. Daarna
wordt de beoogde spreiding beschreven die na de vaststelling van het brandweerzorgplan zal
worden doorgevoerd. Daarbij wordt aangegeven wat de spreidingscriteria zijn, bij welke posten de
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taak is belegd en welke dekking dat oplevert. Indien relevant worden argumenten en afwegingen
voor gemaakte keuzes toegelicht. Ook wordt op hoofdlijnen de impact van eventuele wijzigingen
t.o.v. de huidige situatie beschreven. Hoofdstuk 5 is op dezelfde manier opgebouwd, maar dan voor
de specialistische taken die te maken hebben met incidentbestrijding op het water. Alle overige
specialistische taken zijn opgenomen in hoofdstuk 6. Tenslotte volgt in hoofdstuk 7 het resultaat en
de conclusie.
Dit plan beschrijft de beoogde spreiding die na de vaststelling van het brandweerzorgplan onderdelen
specialismen en OvD-gebieden zal worden doorgevoerd.
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2.

Uitgangspunten

2.1. Wettelijke uitgangspunten
Wet veiligheidsregio’s
Sinds 2010 is de Wet veiligheidsregio’s van kracht. In artikel 14 van deze wet staat, dat het bestuur
van de veiligheidsregio minimaal eens per 4 jaar een beleidsplan vaststelt. In dit artikel is tevens de
minimale inhoud van dit beleidsplan vastgesteld. Hierin is onder andere genoemd dat de beoogde of
geprognosticeerde operationele prestaties van de diensten van de veiligheidsregio beschreven
dienen te worden in een dekkingsplan. Voorliggend brandweerzorgplan onderdelen specialismen en
OvD-gebieden bevat onder andere een weergave van de geprognosticeerde prestaties van de
brandweerorganisatie van de veiligheidsregio.
Besluit veiligheidsregio’s
Het Besluit veiligheidsregio’s geeft onder andere invulling aan de eisen van de brandweerzorg zoals
bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s. Artikel 18 van deze wet stelt dat er krachtens een algemene
maatregel van bestuur regels kunnen worden vastgesteld over de opkomsttijden van de brandweer.
Het Besluit veiligheidsregio’s stelt voor een beperkt aantal specialistische brandweereenheden
normen voor de opkomsttijden. Deze regels zijn gevolgd bij het opstellen van het plan. In de
betreffende hoofdstukken worden deze normen nader uitgewerkt.

2.2. Algemene uitgangspunten
Brandweerzorg vanuit de huidige 36 posten
Het repressieve hart van de brandweer wordt gevormd door de operationele posten van waaruit de
repressieve taak van de brandweer wordt verzorgd. De huidige 36 posten zijn het uitgangspunt voor
het inrichten van de specialistische brandweerzorg. Streven is dat iedere post 24/7 kan worden
gealarmeerd en uitrukken voor de aan haar toebedeelde specialistische taken.
Risicogestuurd
De inrichting van de specialistische brandweerzorg en de OvD-gebieden is mede gebaseerd op de
risico’s die in de regio Gelderland-Zuid aanwezig zijn.
Operationele grenzen
De veiligheidsregio organiseert de brandweerzorg op regionale schaal en beschouwt deze regio als
één verzorgingsgebied. Bij de inrichting van de brandweerzorg wordt binnen de regio voor alle
onderdelen het principe van operationele grenzen toegepast. Dit betekent dat de eenheid/post
gealarmeerd wordt die het snelste ter plaatse kan zijn met de juiste middelen.
Gelijktijdigheid van incidenten
De inrichting van de specialistische brandweerzorg is niet gebaseerd op gelijktijdigheid van
incidenten.
Interregionale samenwerking
Interregionale samenwerking voor de specialistische brandweerzorg wordt vooral beschouwd vanuit
het oogpunt van efficiency.
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Geprognosticeerde dekking
In dit brandweerzorgplan wordt uitgegaan van de geprognosticeerde dekking en niet van de
daadwerkelijk gerealiseerde dekking.
Passend voor de huidige bedrijfsvoering
Bij het optimaliseren van de inrichting van de specialistische brandweerzorg, zijn naast de
operationele criteria zoals normtijden en de risico’s, ook bedrijfsvoeringsaspecten onderdeel van
afwegingen. Er moet bijvoorbeeld voldoende ruimte in de kazerne beschikbaar zijn voor het stallen
van specialistisch materieel en het postprofiel moet geschikt zijn om, aanvullend op de
basisbrandweerzorg, een specialistische taak uit te voeren. Ook wordt gekeken naar de impact voor
het brandweerpersoneel en de daarmee samenhangende opleidingskosten. Deze
bedrijfsvoeringsaspecten worden inzichtelijk gemaakt, zodat een afgewogen realistisch voorstel kan
volgen, met als doel de optimalisering binnen de huidige bedrijfsvoering te organiseren.
Uitruktijden
Specialistische taken rukken uit met een afwijkende bezetting t.o.v. een tankautospuit en het kan
voorkomen dat, alvorens er kan worden uitgerukt, een haakarmbak gewisseld moet worden. De
uitruktijden van de tankautospuiten zijn dus niet te hanteren als uitruktijd voor de specialistische
taken. Om aan de specialistische taken toch uitruktijden te kunnen koppelen is een regionale
methodiek ontwikkeld die voor alle specialistische taken wordt gehanteerd. Deze methodiek is
beschreven in bijlage 1.
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3.

OvD-gebieden

Inleiding
De officier van dienst brandweer (OvD-B) kan tijdens het repressief optreden onderstaande rollen
vervullen:
 Bij basis monodisciplinair repressief optreden is de OvD-B in veel gevallen eindverantwoordelijk
voor de bestrijding van het incident.
 Bij grootschalig monodisciplinair repressief optreden treedt de OvD-B op als
pelotonscommandant.
 Bij basis multidisciplinair repressief optreden (GRIP 0) kan de OvD-B de coördinerende rol in het
motorkapoverleg op zich nemen.
 Bij grootschalig multidisciplinair repressief optreden (vanaf GRIP 1) vervult de OvD-B de rol van
staffunctionaris brandweer in het COPI, het actiecentrum brandweer of de sectie brandweer
binnen het regionaal operationeel team.
Het algemeen bestuur heeft op 14 december 2017 besloten om het aantal OvD-gebieden voor de
brandweer terug te brengen en daarmee een structurele bezuiniging te realiseren. Op 31 januari
2018 heeft het managementteam van de brandweer (BMT) ingestemd met een voorstel om de
huidige acht OvD-gebieden terug te brengen tot vijf gebieden, met per gebied vier tot zes officieren.
Wettelijke basis
Voor de taken van de officier van dienst bij monodisciplinair brandweeroptreden is geen wettelijke
basis, m.u.v. artikel 4.1.3.van het Besluit veiligheidsregio’s. Dit artikel stelt dat een eenheid
bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen o.a. bestaat uit een officier van dienst. Deze
eenheid begint binnen dertig minuten na alarmering met de uitvoering van haar taken op de plaats
van het incident (artikel 4.2.2 van het Besluit veiligheidsregio’s).
Op grond van de artikelen 2.1.1 en 2.1.2 en 2.3.1 van het Besluit veiligheidsregio’s draagt het bestuur
van de veiligheidsregio zorg voor de inrichting van een commando plaats incident, dat o.a. bestaat uit
een officier van dienst van de brandweer en een opkomsttijd heeft van 30 minuten. Dit is een
multidisciplinaire taak.
Gebiedsindeling
Het verzorgingsgebied van de VRGZ is ingedeeld in vijf OvD-B gebieden. In ieder gebied heeft altijd
één OvD-B piketdienst. Deze indeling van de OvD-B gebieden is gebaseerd op een opkomsttijd van 20
minuten1 en op een risicobenadering, waarbij met name oude historische aaneengesloten kernen
met beperkte preventieve voorzieningen, met kans op snelle branduitbreiding en kans op
slachtoffers een belangrijk risico vormen. Figuur 1 geeft de OvD-B gebieden weer.

1

Een opkomsttijd van 20 minuten is vastgelegd in de Commando- en adviesstructuur Brandweer Gelderland-Zuid 2014 en
in het regionaal crisisplan.
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Figuur 1: OvD-B gebieden

Afwegingen
Er zijn meerdere varianten voor de OvD-gebiedsindeling uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen.
Daarbij is o.a. gekeken in hoeverre de varianten voldoen aan vooraf geformuleerde uitgangspunten.
Ook is gelet op operationele aspecten, het aantal posten per gebied, personele consequenties,
financiële aspecten en kwalitatieve aspecten. De gebiedsindeling zoals weergegeven in figuur 1
kwam als voorkeursvariant naar voren.
Impact
Het aantal OvD-B gebieden wordt teruggebracht van acht naar vijf. Het streven is om dit op 1 januari
2019 door te voeren. Daardoor zijn minder OvD-B nodig. Het huidige aantal van 36 (formatief 43)
personen kan worden afgebouwd naar 25 (maximaal 30) personen.
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4. Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de bestrijding van incidenten waarbij (mogelijk) gevaarlijke stoffen zijn
betrokken. Met de tankautospuit kan bij dergelijke incidenten een eerste verkenning worden gedaan
en kunnen eenvoudige incidenten worden bestreden. Wanneer het echter om complexere
incidenten gaat is de beschikbaarheid van specialistische eenheden en functionarissen noodzakelijk.
Regionale inventarisatie risicobronnen incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
De inrichting van de organisatie voor incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) binnen de VRGZ is
gebaseerd op de regionale inventarisatie risicobronnen IBGS van maart 2017. In deze inventarisatie
zijn risicobronnen systematisch in beeld gebracht en is een analyse gemaakt van welke incidenten
met gevaarlijke stoffen, waar in de regio hebben plaatsgevonden en in de toekomst mogelijk zouden
kunnen plaatsvinden. Er is daarbij zowel aangesloten op de systematiek en inhoud van het regionaal
risicoprofiel (2016) als op het brand- en hulpverleningsrisicoprofiel van Gelderland-Zuid (2014).
Visie en leidraad incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
De regionale inventarisatie risicobronnen IBGS is een uitvloeisel van de visie IBGS van de landelijke
Raad van Brandweercommandanten (RBC) van maart 2014 en de leidraad IBGS als concrete
uitwerking daarvan uit december 2014. In beide documenten wordt gesteld dat de regionale IBGSorganisatie afgestemd dient te zijn op het regionale risicoprofiel. Ook zijn er geen vaste
opkomsttijden meer, deze worden per regio gebaseerd op het regionale risicoprofiel.
Niet alle taken op het gebied van IBGS zijn taken voor de brandweer. In plaats van zelf lekkages te
dichten en vloeistofplassen op te ruimen, zal de brandweer zich in de toekomst méér beperken tot
het afdekken van plassen en het afdekken van bronnen van lekkage. Hoofdtaak wordt het redden
van mens en dier, het beschermen van de omgeving en het beperken van blootstelling van mensen in
de omgeving. Stabilisatie van incidenten en opruimwerkzaamheden zullen bij incidenten met
gevaarlijke stoffen worden uitbesteed aan externe (private) partijen of worden neergelegd bij de
veroorzaker van het probleem.
De visie IBGS en de leidraad IBGS stroken niet geheel met bestaande wettelijke kaders. Met name
wat betreft de opkomsttijden, naamgeving2 en samenstelling van IBGS-organisatieonderdelen,
ontstaan afwijkingen van de huidige wetgeving. De RBC is hiervan op de hoogte en heeft bewust
gekozen voor deze nieuwe lijn. Vertegenwoordigers van de RBC zijn in gesprek met het ministerie om
via de tranches van wetsaanpassing, de nieuwe visie ook wettelijk te verankeren en de wet in lijn te
brengen met elementen uit de visie IBGS en de leidraad IBGS.
Regionale IBGS-organisatie
De regionale IBGS-organisatie bestaat, naast de basiseenheid, uit de volgende eenheden:
chemiepakeenheden, specialistische IBGS-eenheden, ontsmettingseenheden, schuimbluseenheden
en verkenningseenheden. Deze worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens beschreven.

2

In dit plan wordt de nieuwe naamgeving gebruikt, behalve bij de beschrijving van de wettelijke basis. Daarbij wordt de
wettekst met oude naamgeving weergegeven.
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4.2 Chemiepakeenheden
Inleiding
Volgens de landelijke visie IBGS is de inzet in chemiepak een specialisme en maakt het daarom dus
geen onderdeel meer uit van de basisbrandweerzorg. De noodzaak om regionale chemiepakeenheden te hebben wordt geheel bepaald door het regionaal IBGS-risicoprofiel.
Wettelijke basis
Conform de toelichting van de Regeling personeel veiligheidsregio’s is het een kerntaak van een
manschap-A om een grijpredding in chemiepak uit te voeren. In Gelderland-Zuid wordt de visie IBGS
geïmplementeerd en is daarmee leidend.
Beoogde spreiding
De VRGZ beschikt over zes chemiepakeenheden op de posten Asperen, Gameren, Kesteren, NijmegenCentrum, Nijmegen-West en Tiel. De spreiding van de chemiepakeenheden over de regio is gebaseerd
op de risicolocaties (regionale inventarisatie risicobronnen IBGS, maart 2017), historische gegevens
van incidenten (gemiddeld drie chemiepakinzetten per jaar) en de spreiding van de specialistische
IBGS-eenheden over de regio (zie paragraaf 4.3). Een nadere onderbouwing is opgenomen in bijlage 2.
De regionale dekking van de chemiepakeenheden is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: regionale dekking chemiepakeenheden

De bedrijven waar de inzet van een chemiepakeenheid noodzakelijk kan zijn voor redding van
slachtoffers, worden binnen 15 minuten bereikt. Daarnaast worden de meeste locaties waar in het
verleden een chemiepakinzet heeft plaatsgevonden binnen 20 minuten bereikt.
Impact
De posten Asperen, Gameren, Kesteren, Nijmegen-Centrum, Nijmegen-West en Tiel krijgen deze
specialistische taak erbij. Omdat de inzet in chemiepak altijd onderdeel is geweest van de
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basisbrandweerzorg zijn alle manschappen al geoefend voor deze taak. Voor de posten die dit
specialisme krijgen is er dus geen sprake van een extra oefeninspanning.

4.3 Specialistische IBGS-eenheid
Inleiding
In de visie IBGS wordt niet meer gesproken van een gaspakeenheid, maar van een specialistische
IBGS-eenheid. De specialistische IBGS-eenheid verricht taken om incidenten met gevaarlijke stoffen
te stabiliseren. Deze eenheid is niet gericht op redding. Op basis van de visie IBGS is een gaspakinzet
alleen nodig in uitzonderlijke situaties. Waar mogelijk dient de brandweer de inzet van gaspakdragers
uit te besteden aan commerciële partijen of aan bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Een
andere optie is om dit specialisme via interregionale samenwerkingsverbanden in te richten. Het
Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2017 besloten een samenwerkingsverband aan te gaan met
de vijf veiligheidsregio’s binnen Oost-53. Dit betekent dat de specialistische IBGS-eenheid in
Gelderland-Zuid gehalveerd wordt. Met de resterende slagkracht kan een kleinschalige gaspakinzet
zelfstandig worden afgehandeld. Bij grootschalige gaspakinzetten kan een beroep worden gedaan op
het interregionale samenwerkingsverband binnen Oost-5.
Volgens de leidraad IBGS bedraagt de opkomsttijd van dit specialisme maximaal 2 uur. Afhankelijk
van het regionaal risicoprofiel kan worden bepaald of de opkomsttijd korter dient te zijn. In
Gelderland-Zuid wordt op basis van eerdere bestuurlijke besluitvorming en het regionaal risicoprofiel
een opkomsttijd van 60 minuten aangehouden.
Wettelijke basis
Artikel 4.1.1 van het Besluit veiligheidsregio’s stelt dat het bestuur van de veiligheidsregio zorgt dat
de brandweer een eenheid voor de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen heeft. Deze
eenheid bestaat o.a. uit gaspakeenheden.
Artikel 4.2.2. van het Besluit veiligheidsregio’s stelt dat een eenheid bestrijding van ongevallen met
gevaarlijke stoffen binnen 30 minuten na alarmering begint met de uitvoering van haar taken op de
plaats van het incident. In Gelderland-Zuid wordt beargumenteerd van deze norm afgeweken en
wordt de bestuurlijk vastgestelde opkomsttijd van 60 minuten aangehouden.
Beoogde spreiding
Vier posten (steunpunten) leveren samen de regionale specialistische IBGS-eenheid. De posten
Asperen, Gameren en Kesteren leveren gaspakdragers voor de bestrijding van het incident en
manschappen voor de decontaminatie van deze gaspakdragers. De post Geldermalsen levert een
haakarmbak met materialen voor de decontaminatie en een tankautospuit voor waterlevering en
ondersteuning. De keuze voor deze vier posten is gebaseerd op de risicolocaties (zie bijlage 3), in
combinatie met de opkomsttijd van 60 minuten. Deze posten liggen dicht bij potentiële inzetlocaties
als de Betuweroute en risicobedrijven in Tiel en Kesteren. De regionale dekking van de specialistische
IBGS-eenheden is weergegeven in figuur 3.

3

Oost-5 is een samenwerkingsverband tussen de veiligheidsregio’s Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland,
Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid.
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Figuur 3: regionale dekking specialistische IBGS-eenheid

Alle risicolocaties voor een gaspakinzet worden binnen 60 minuten bereikt.
Impact
De huidige spreiding van de steunpunten blijft ongewijzigd. De halvering van de specialistische IBGSeenheid wordt namelijk vormgegeven door een inkrimping van het aantal functionarissen via
natuurlijk verloop, met behoud van de bestaande steunpunten. Daarnaast wordt samenwerking met
de veiligheidsregio’s in Oost-Nederland nader vormgegeven voor de inzet van specialistische IBGSeenheden. De kwaliteit blijft geborgd, maar de organisatie ervan wijzigt.

4.4 Ontsmettingseenheden
Inleiding
De visie IBGS maakt onderscheid tussen een basis ontsmettingseenheid (BOE) en een grootschalige
ontsmettingseenheid (GOE) (voorheen de ontsmettingseenheid voor grootschalige chemische,
biologische, radiologische en nucleaire incidenten). De grootschalige ontsmettingseenheid is een
landelijk georganiseerd specialisme. De basis ontsmettingseenheid is een regionaal of interregionaal
georganiseerd specialisme, met een opkomsttijd die door de veiligheidsregio wordt bepaald,
afhankelijk van het regionaal risicoprofiel. In april 2018 is het landelijke model regionaal IBGS
risicoprofiel aangevuld met een afwegingskader voor de operationele sterkte en de opkomsttijden.
Op basis van dit document kan de regionale opkomsttijd van de basis ontsmettingseenheid worden
opgerekt van 30 naar 60 minuten.
De basis ontsmettingseenheid wordt ingezet ten behoeve van de ontsmetting van slachtoffers en de
decontaminatie van de specialistische IBGS-eenheid (zie paragraaf 4.3).
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Wettelijke basis
Artikel 4.1.1 van het Besluit veiligheidsregio’s stelt dat het bestuur van de veiligheidsregio zorgt dat
de brandweer een eenheid voor de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen heeft. Deze
eenheid heeft o.a. de taak om te ontsmetten.
Artikel 4.2.2. van het Besluit veiligheidsregio’s stelt dat een eenheid bestrijding van ongevallen met
gevaarlijke stoffen binnen 30 minuten na alarmering begint met de uitvoering van haar taken op de
plaats van het incident.
Op grond van artikel 4.1.6 van het Besluit veiligheidsregio’s levert de veiligheidsregio Noord- en Oost
Gelderland in voorkomende gevallen een ontsmettingseenheid voor grootschalige chemische,
biologische, radiologische en nucleaire incidenten aan de regio Gelderland-Zuid.
Beoogde spreiding
De VRGZ beschikt over één basis ontsmettingseenheid in Geldermalsen. Deze spreiding is gebaseerd
op een opkomsttijd van 60 minuten en de koppeling van deze specialistische taak met de
specialistische IBGS-eenheid (paragraaf 4.3). De regionale dekking van de basis ontsmettingseenheid
is weergegeven in figuur 4.

Figuur 4: regionale dekking basis ontsmettingseenheid

M.u.v. Groesbeek en Millingen aan de Rijn wordt de hele regio binnen 60 minuten bereikt door de
basis ontsmettingseenheid.
Afwegingen
Doordat de opkomsttijd van de basis ontsmettingseenheid is vastgesteld op 60 minuten kan worden
volstaan met één eenheid. De operationele sterkte en de opkomsttijd komen zo meer in lijn met het
regionaal risicoprofiel. Alhoewel plaatsing van deze eenheid centraal in de regio de beste dekking
oplevert, is daar niet voor gekozen. Omdat de basis ontsmettingseenheid ook onderdeel uitmaakt
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van de specialistische IBGS-eenheid, is ervoor gekozen om deze eenheid op de post Geldermalsen te
laten staan. De opkomsttijd loopt alleen in het uiterste oosten van de regio op tot boven de 60
minuten. Dit is acceptabel omdat er diverse andere mogelijkheden zijn om eigen personeel en
slachtoffers te ontsmetten of te reinigen, zoals: voorzieningen voor noodontsmetting op elke
tankautospuit, ontsmettingsvoorzieningen bij bedrijven en ziekenhuizen en interregionale bijstand.
Bovendien is de inzetfrequentie van de basis ontsmettingseenheid erg laag.
Impact
De post Nijmegen-West levert geen basis ontsmettingseenheid meer. Daardoor neemt de
oefenbelasting van de brandweerposten in Nijmegen af. In 2019 worden niet twee, maar wordt één
basis ontsmettingseenheid aanbesteed.

4.5 Schuimbluseenheden
Inleiding
In de visie IBGS neemt het belang van een goede dekking van de regio met schuimbluseenheden
duidelijk toe. Schuimbluseenheden zijn namelijk nodig om een alternatief te bieden voor
specialistische bronbestrijding door de brandweer. Voor haar effectbeperkende werkzaamheden
heeft de brandweer behoefte aan schuimbluseenheden die (brandbare, giftige of bijtende)
vloeistofplassen kunnen afdekken. Brandweer Nederland start momenteel een project Grootschalig
Brandweeroptreden bij IBGS, waarbinnen ook naar prestatienormen voor deze schuimbluseenheden
zal worden gekeken. Resultaten van dat project zijn echter voorlopig niet beschikbaar.
Wettelijke basis
Er is (nog) geen wettelijke basis voor schuimbluseenheden.
Beoogde spreiding
De regio Gelderland-Zuid beschikt over 3 schuimbluseenheden. Locaties van deze eenheden zijn:
Beesd, Nijmegen-West en Ochten. In Geldermalsen staat tevens een container met een voorraad
schuimvormend middel. Deze slagkracht is voornamelijk afgestemd op het risico dat gevormd wordt
door de Betuweroute. Bij de verdeling van deze eenheden is ook rekening gehouden met de
snelwegen in de regio en met brand-risicolocaties. Uitgangspunt bij de dimensionering en
positionering van deze eenheden is een rijtijd van 15 minuten naar risicobronnen nabij bewoond
gebied en op snelwegen. Er zijn twee risicobedrijven in de regio waar een inzet van de regionale
schuimbluseenheden nodig zou kunnen zijn: PPG in Tiel en Recticel in Kesteren. De andere
risicobedrijven hebben zelf voldoende schuimbluscapaciteit. De ligging van de risicolocaties is
weergegeven in bijlage 4. De regionale dekking van de schuimbluseenheden is weergegeven in
figuur 5.
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Figuur 5: regionale dekking schuimbluseenheden

Ongeveer tweederde deel van de Betuweroute wordt binnen 15 minuten bereikt en het overige deel
van de Betuweroute binnen 20 minuten. De risicobedrijven en snelwegen nabij bewoond gebied
worden grotendeels binnen 20 minuten bereikt.
Afwegingen
De container met een voorraad schuimvormend middel wordt verplaatst van Ochten naar
Geldermalsen. In Ochten is geen ruimte meer voor deze container, omdat de COPI-haakarmbak in
Ochten komt te staan (zie paragraaf 6.5). De container met een voorraad schuimvormend middel is
geen eerstelijns voorziening. Er is gekozen voor Geldermalsen als nieuwe locatie voor deze
voorziening, omdat in deze post veel ruimte beschikbaar is. Bovendien staat er al een
haakarmvoertuig in Geldermalsen, dus is er geen sprake van een opleidingsinspanning voor het
transport.
De afgeschreven en in Herwijnen gestalde schuimblusaanhanger wordt afgestoten. Deze eenheid
past niet meer binnen de huidige regionale inzetstrategie schuimblussing en is ook al niet meer in de
vervanging opgenomen.
Impact
De spreiding van de schuimbluseenheden blijft ongewijzigd. De container met een voorraad
schuimvormend middel wordt verplaatst van Ochten naar Geldermalsen. Er is geen sprake van een
opleidingsinspanning, omdat de post Geldermalsen al is opgeleid voor de transporttaak.
De in Herwijnen gestalde schuimblusaanhanger wordt afgestoten.
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4.6 Verkenningseenheden
Inleiding
In de visie IBGS wordt niet meer gesproken van een meetplanorganisatie met meetploegen en een
meetplanleider, maar van een verkenningseenheid met verkenningsploegen en een coördinator
verkenningseenheid. De verkenningsploegen kunnen voor een breder pakket aan verkenningstaken
ingezet worden dan alleen bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Zij kunnen bijvoorbeeld ook ingezet
worden bij stroomuitval, overstroming of natuurbrand.
Wettelijke basis
Artikel 4.1.1 van het Besluit veiligheidsregio’s stelt dat het bestuur van de veiligheidsregio zorgt dat
de brandweer een eenheid voor het verkennen van gevaarlijke stoffen heeft.
Een eenheid voor het verkennen van gevaarlijke stoffen bestaat naast een meetplanleider (zie
hoofdstuk 3) uit ten minste vier meetploegen die elk bestaan uit twee verkenners gevaarlijke stoffen.
Een meetploeg is belast met het verkennen en meten van gevaarlijke stoffen (artikel 4.1.2 Besluit
veiligheidsregio’s).
Op grond van artikel 4.2.1 van het Besluit veiligheidsregio’s begint één en afhankelijk van de aard van
het ongeval een tweede, meetploeg binnen 30 minuten na alarmering met de uitvoering van zijn
taken op de aangegeven meetlocatie. Afhankelijk van de aard van het ongeval begint een derde of
een vierde meetploeg binnen 60 minuten na alarmering met de uitvoering van zijn taken op de
aangegeven meetlocatie.
Beoogde spreiding
De regio Gelderland-Zuid beschikt over zeven verkenningsploegen op de volgende locaties: Asperen,
Beuningen, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Opheusden en Zaltbommel. De verkenningsploegen
zijn gelijkmatig over de regio verdeeld op basis van opkomsttijd. De regionale dekking van de
verkenningsploegen is weergegeven in figuur 6.
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Figuur 6: regionale dekking verkenningsploegen

In de hele regio kan minimaal één verkenningsploeg binnen 30 minuten aanwezig zijn. In een groot
deel van de regio kan binnen dezelfde tijd ook een tweede verkenningsploeg opkomen.
Impact
De post Herwijnen levert geen bijdrage meer aan dit specialisme. Voorheen werd samen met
Asperen één verkenningsploeg geleverd. Dit specialisme wordt nu dus volledig toegewezen aan
Asperen. Het takenpakket van de verkenningsploegen wordt op grond van de visie IBGS uitgebreid.

17

5.

Incidentbestrijding op het water

5.1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de bestrijding van incidenten op het water. De taken van de brandweer op
het water zijn hetzelfde als op het land, te weten: redden, blussen, hulp verlenen en
incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Met de tankautospuit kan tot 15 meter uit de waterkant en
tot maximaal anderhalve meter diep een grijpredding worden gedaan. Een grijpredding maakt dus
onderdeel uit van de basisbrandweerzorg. Wanneer het echter om complexere incidenten op het
water gaat worden specialistische eenheden ingezet. De VRGZ beschikt over de volgende
specialistische eenheden voor de bestrijding van incidenten op het water:
oppervlaktereddingsteams, brandweerhulpboten en blusboten. In mei 2011 heeft het Algemeen
Bestuur besloten dat de VRGZ geen duikteam in stand houdt.
Recente ontwikkelingen rondom de nationale reddingsvloot en de Reddingsbrigade Nederland vallen
buiten de scope van dit brandweerzorgplan. De nationale reddingsvloot is bedoeld om bij
grootschalige overstromingen te redden.

5.2 Oppervlaktereddingsteams
Inleiding
Een oppervlaktereddingsteam (OVRT) wordt ingezet voor het redden van personen en dieren die zich
in het water bevinden en nog aan de oppervlakte zijn en waarbij geen grijpredding door de
tankautospuit kan worden uitgevoerd. Een oppervlaktereddingsteam kan een redding uitvoeren tot
200 meter uit de waterkant of boot. De inzet van een oppervlaktereddingsteam kan worden
ondersteund door een brandweerhulpboot (zie paragraaf 5.3).
Wettelijke basis
Er is geen wettelijke basis voor de oppervlaktereddingsteams.
Beoogde spreiding
De VRGZ beschikt over 19 oppervlaktereddingsteams op de volgende locaties: Asperen, Beuningen,
Buren, Culemborg4, Druten, Kerkdriel, Maasbommel, Malden, Maurik, Nederhemert, NijmegenCentrum, Nijmegen-Noord, Nijmegen-West, Opheusden, Overasselt, Ubbergen, Varik, Waardenburg
en Wijchen.
Dit aantal en de spreiding is gebaseerd op een gewenste opkomsttijd van 15 minuten en de
risicolocaties voor oppervlakteredding uit het concept risicoprofiel incidentbestrijding op het water
(zie bijlage 5), aangevuld met (toekomstige) risicolocaties die door de posten zijn aangegeven. De
regionale dekking van de oppervlaktereddingsteams is weergegeven in figuur 7.

4

De Reddingsbrigade Culemborg voert de taak oppervlakteredding uit voor de post Culemborg.

18

Figuur 7: regionale dekking oppervlaktereddingsteams

Vrijwel alle risicolocaties voor oppervlakteredding worden binnen 15 minuten bereikt.
Afwegingen
Het risico is met name in het westelijk deel van de regio aanwezig. De huidige spreiding laat echter
een tekort aan oppervlaktereddingsteams in het westelijk deel van de regio zien. Een uitbreiding van
deze teams in dat deel van de regio is dus noodzakelijk om tot een betere dekking te komen. Daartoe
zijn meerdere spreidingsvarianten uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen.
Impact
De volgende drie posten krijgen de taak oppervlaktereddingsteam erbij: Buren, Nederhemert en
Waardenburg. Hiermee wordt een gelijkmatigere spreiding over de regio gerealiseerd die beter is
afgestemd op het risico. Het aantal posten met een oppervlaktereddingsteam stijgt van 16 naar 19.
Het dekkingspercentage wordt hoger. De drie posten die deze taak erbij krijgen moeten worden
opgeleid. Voor deze posten moeten ook extra materialen en pakken worden aangeschaft. De totale
oefenbelasting voor dit specialisme stijgt, omdat het aantal oppervlaktereddingsteams toeneemt.

5.3 Brandweerhulpboten
Inleiding
Brandweerhulpboten (BHB) kunnen worden ingezet ter ondersteuning van een
oppervlaktereddingsteam (zie paragraaf 5.2), bijvoorbeeld op een grote waterplas. De
brandweerhulpboot wordt dan gebruikt om de waterkant te verplaatsen, zodat de inzetdiepte van
het oppervlaktereddingsteam groter wordt. De spreiding van de brandweerhulpboten wordt
gebaseerd op het ondersteunen bij deze levensreddende taak.
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Wettelijke basis
Er is geen wettelijke basis voor de brandweerhulpboten.
Beoogde spreiding
De VRGZ beschikt over drie brandweerhulpboten op de volgende locaties: Kerkdriel, Maasbommel en
Maurik. Dit aantal en de spreiding is gebaseerd op een gewenste opkomsttijd van 30 minuten (visie
waterongevallenbeheersing brandweer 2010-2014, NVBR) en de risicolocaties voor
oppervlakteredding uit het risicoprofiel incidentbestrijding op het water (zie bijlage 5), met de
nadruk op grote recreatieplassen. De regionale dekking van de brandweerhulpboten is weergegeven
in figuur 8.

Figuur 8: regionale dekking brandweerhulpboten

Bijna alle grote waterplassen worden binnen 30 minuten bereikt.
Afwegingen
Het risico is met name in het westelijk deel van de regio aanwezig. De huidige spreiding laat echter
een ‘overschot’ aan brandweerhulpboten in het westelijk deel van de regio zien. Er kan dus met
minder boten worden volstaan. Er zijn meerdere spreidingsvarianten uitgewerkt en tegen elkaar
afgewogen. De gekozen variant heeft de beste dekking van de risicolocaties, bij de drie grootste
recreatieplassen in de regio heeft de dichtstbijzijnde post een brandweerhulpboot.
Gezien de moeilijke bereikbaarheid van de Linge kan worden overwogen de brandweerhulpboot op
de post Asperen te behouden. Deze optie wordt meegewogen in het project ‘Incidentbestrijding op
het water’.
Impact
Het aantal posten met een brandweerhulpboot daalt op grond van de huidige inzichten van zes naar
drie. De brandweerhulpboten op de volgende drie posten worden afgestoten: Asperen (afhankelijk
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van de uitkomsten van het project ‘Incidentbestrijding op het water’), Ochten en Varik. Ook wordt de
boot van de reddingsbrigade Culemborg niet meer ingezet. Er zijn geen posten die deze taak erbij
krijgen, hierdoor is er geen sprake van een opleidingsinspanning. De totale oefenbelasting voor dit
specialisme daalt, omdat het aantal brandweerhulpboten afneemt.

5.4 Blusboten
Inleiding
Volgens de landelijke visie Specialistisch Optreden (SO) is scheepsbrandbestrijding op
binnenvaartschepen een (inter)regionaal specialisme. De brandweer maakt daarbij gebruik van
blusboten. Blusboten kunnen ook worden ingezet voor medische assistentie, Search and Rescue
taken en hulpverlening (bijvoorbeeld ter ondersteuning van Rijkswaterstaat en de Waterpolitie).
Wettelijke basis
Er is geen wettelijke verplichting voor de blusboten.
Beoogde spreiding
De VRGZ beschikt over twee blusboten in de havens van Nijmegen en Tiel. De dimensionering en
spreiding van de blusboten is gebaseerd op een opkomsttijd van 45 minuten voor de
hoofdtransportvaarwegen.
Impact
De huidige situatie blijft ongewijzigd.
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6.

Overige specialistische taken

6.1 Specialistische technische hulpverlening
Inleiding
Technische hulpverlening maakt onderdeel uit van de basisbrandweerzorg. Wanneer het echter om
complexere incidenten gaat is de beschikbaarheid van specialistische eenheden en functionarissen
noodzakelijk.
In lijn met de visie SO is specialistische technische hulpverlening sinds 1 juni 2016 georganiseerd als
landelijk specialisme. Op basis van risico en dekking heeft de Raad van Brandweercommandanten
ervoor gekozen om dit landelijke specialisme te laten uitvoeren door vijf regio’s, verdeeld over het
land. Gelderland-Zuid is één van deze vijf regio’s. De eenheid voor specialistische technische
hulpverlening (STH-team) in Gelderland-Zuid heeft als standplaats de post Beusichem.
Het STH-team wordt ingezet ter ondersteuning van de basisbrandweerzorg en kan de volgende taken
uitvoeren:
 Het stabiliseren van de directe werkomgeving van de hulpverleners, zodat er veilig gewerkt kan
worden
 Het lokaliseren van slachtoffers (waar geen visueel of audio-contact mee is)
 Het creëren van toegang tot slachtoffers
 Het redden van slachtoffers
Het STH-team wordt vooralsnog ingezet op twee scenario’s: instortingen met vermisten of
slachtoffers in gebouwen, tunnels en kunstwerken en bij complexe treinincidenten. Wanneer de STHteams ondersteuning nodig hebben vanwege de complexiteit of de grootte van een incident, dan
kunnen ze de hulp in roepen van USAR.NL of onze Duitse collega’s van de Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk (THW).
De landelijke opkomstnorm voor de teamleider van het STH-team is 75 minuten. Het STH-team is
binnen 90 minuten ter plaatse. In de regio Gelderland-Zuid wordt deze norm ruimschoots gehaald.
Wettelijke basis
Er is geen wettelijke basis voor het specialisme specialistische technische hulpverlening.
Beoogde spreiding
Figuur 9 geeft de landelijke dekking van de STH-teams weer.
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Figuur 9: Landelijke dekking specialistische technische hulpverlening

Impact
De huidige situatie blijft ongewijzigd.

6.2 Grootschalige bluswatervoorziening
Inleiding
Voor situaties waarbij de bluswatervoorziening in de nabijheid van de brand ontoereikend is,
beschikt de brandweer over diverse voorzieningen om extra bluswater aan te voeren. Voorbeelden
daarvan zijn motorspuit-aanhangers, een waterwagen, de watervoorraad in de schuimbluseenheden
en systemen voor grootschalig watertransport (GWT). Deze paragraaf gaat alleen in op het GWT. Nut
en noodzaak van de andere voorzieningen, die het hiaat tussen de TS en het GWT vullen, wordt (in
samenhang met het GWT) meegenomen bij het toekomstige bluswaterbeleid.
De huidige door het Rijk verstrekte GWT’s zijn aan vervanging toe. Er is een landelijke aanbesteding
gestart, waarbinnen nieuwe prestatie-eisen zijn vastgesteld voor de grootschalige
bluswatervoorziening. Deze prestatie-eisen hebben betrekking op de hoeveelheid water die binnen
een bepaalde tijd over een bepaalde afstand geleverd moet kunnen worden (8000 liter/minuut bij
een transportafstand van 1500 meter, of 4000 liter/minuut bij een transportafstand van 3000
meter). Er zijn verschillende varianten denkbaar om aan deze prestatie-eisen te voldoen. Het BMT
heeft op 21 februari 2018 besloten om twee grote GWT’s aan te schaffen. Levering van de nieuwe
GWT’s is eind 2019 voorzien. De GWT’s hebben dusdanige afmetingen, dat ze niet in alle kazernes
passen.
Wettelijke basis
Er is geen wettelijke basis voor de grootschalige bluswatervoorziening.
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Beoogde spreiding
De twee grote GWT’s worden op grond van de huidige inzichten gestald in Geldermalsen en
Beneden-Leeuwen. De dimensionering en positionering van deze systemen is gebaseerd op de
landelijke prestatie-eis, in combinatie met een opkomsttijd van 30 minuten voor het 1e GWT
(conform landelijke visie GBO), aangevuld met bedrijfsvoeringsaspecten. De regionale dekking van de
systemen voor grootschalig watertransport is weergegeven in figuur 10.

Figuur 10: regionale dekking grootschalig watertransport

In ongeveer driekwart van de regio wordt de opkomsttijd van 30 minuten gehaald.
Afwegingen
Er zijn meerdere spreidingsvarianten uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen. De gekozen variant
levert in het oostelijk deel van de regio niet de beste dekking op. Daar is een afweging gemaakt
tussen de posten Beneden-Leeuwen (huidige locatie), Beuningen en Nijmegen-West (huidige locatie).
Beuningen levert een betere dekking op, maar het nieuwe GWT past echter niet in de kazerne van
Beuningen.5 Nijmegen-West levert ook een betere dekking op, maar om de onwenselijke situatie te
voorkomen dat op deze post twee haakarmbakken komen te staan waar een hoge prioriteit aan is
toegekend (SBH en GWT), is een andere keuze gemaakt. Op basis van het regionale risicoprofiel IBGS
is er voor gekozen om de SBH in Nijmegen West te laten staan en het GWT in Beneden-Leeuwen.
In het westelijk deel van de regio is een afweging gemaakt tussen de posten Geldermalsen, Hedel
(huidige locatie) en Waardenburg. Er is gekozen voor Geldermalsen. Hedel geeft vanwege de
decentrale ligging een slechtere dekking. Bovendien past het nieuwe GWT zonder aanpassingen aan
het gebouw niet in de kazerne van Hedel.5 Vanuit Waardenburg en Geldermalsen is de dekking
ongeveer gelijk, maar in Waardenburg is geen haakarmvoertuig beschikbaar en in Geldermalsen wel.

5

Uitgangspunt hierbij is dat het GWT uitrukgereed in de kazerne moet staan, dus het haakarmvoertuig met opgetrokken
haakarmbak en met gekoppelde aanhanger.

24

Op grond van de huidige inzichten worden de twee grote GWT’s dus geplaatst in Geldermalsen en
Beneden-Leeuwen. Tot de levering van de twee grote GWT’s eind 2019 blijft de huidige situatie
bestaan. In de tussentijd wordt binnen het project ‘bluswaterbeleid’ het GWT in samenhang met
andere bluswatervoorzieningen onderzocht. De uitkomsten van dat project zouden kunnen leiden tot
heroverweging van de plaatsing van de twee grote GWT’s.
Impact
Het besluit om twee GWT’s aan te schaffen heeft tot gevolg dat het aantal posten dat betrokken is bij
dit specialisme afneemt van drie naar twee. De posten Hedel en Nijmegen-West hebben geen
betrokkenheid meer. De post Geldermalsen krijgt dit specialisme erbij. Dit gaat gepaard met een
opleidingsinspanning. Omdat de watertransportsystemen worden vervangen moet deze
opleidingsinspanning echter ook geleverd worden door de post die deze taak behoudt (BenedenLeeuwen). De totale oefeninspanning voor dit specialisme daalt omdat het aantal GWT’s afneemt.

6.3 Logistiek en ondersteuning
Inleiding
Het specialisme logistiek en ondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen: warme logistiek
(eten en drinken), sanitaire voorziening, verlichting, logistieke middelen, arbeidshygiëne en
ademlucht. Binnen deze onderdelen kan onderscheid worden gemaakt in het belang ervan, het
voorzien in ademlucht is bijvoorbeeld belangrijker dat het verstrekken van eten en drinken.
Arbeidshygiëne bij de brandweer staat sinds 2016 volop in de schijnwerpers en richt zich op het
verminderen van de gezondheidsrisico’s van de brandweermedewerkers die tijdens hun werk in
aanraking komen met rook en roet.
Het BMT heeft op 7 februari 2018 besloten om dit specialisme efficiënter in te richten, waarbij zeven
bestaande eenheden worden vervangen door één nieuwe eenheid (haakarmbak verzorging).
Daarnaast blijven er twee voertuigen beschikbaar t.b.v. arbeidshygiëne en ademlucht.
Wettelijke basis
Er is geen wettelijke basis voor het specialisme logistiek en ondersteuning.
Beoogde spreiding
De haakarmbak verzorging wordt gestald in Beusichem. Hierbij is conform de landelijke visie GBO
een opkomsttijd van 60 minuten gehanteerd. Ook is bij de keuze voor deze locatie rekening
gehouden met bedrijfsvoeringsaspecten. De regionale dekking van deze haakarmbak is weergegeven
in figuur 11.
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Figuur 11: regionale dekking haakarmbak verzorging

De opkomsttijd van 60 minuten wordt in het grootste deel van de regio gehaald.
De voertuigen t.b.v. arbeidshygiëne en ademlucht worden gestald in Tiel en Wijchen omdat op deze
posten een wasserij aanwezig is. De opkomsttijd voor ademlucht is 45 minuten (visie GBO). De
regionale dekking van deze voertuigen is weergegeven in figuur 12.

Figuur 12: regionale dekking arbeidshygiëne en ademlucht
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De opkomsttijd van 30 minuten wordt in het grootste deel van de regio gehaald.
Impact
Het BMT-besluit om het specialisme logistiek en ondersteuning efficiënter in te richten heeft tot
gevolg dat het aantal posten dat betrokken is bij dit specialisme afneemt. Het huidige aantal
eenheden t.b.v. dit specialisme (drie haakarmbakken, twee aanhangers en vier voertuigen) wordt
namelijk gereduceerd tot één haakarmbak en twee voertuigen. De posten Culemborg, Geldermalsen
en Hedel hebben geen betrokkenheid meer bij dit specialisme. De manier waarop de ondersteuning
van de haakarmbak verzorging wordt ingericht wordt nog nader uitgewerkt.

6.4 Natuurbrandbestrijding
Inleiding
Volgens de visie SO is natuurbrandbestrijding een landelijk specialisme. Voor de nadere uitwerking
daarvan is een landelijk project natuurbrandbeheersing gestart en een visie ‘samen werken aan
natuurbrandbeheersing' opgesteld. Deze visie geeft inzicht hoe de brandweer de toekomst van het
beheersen en bestrijden van natuurbranden ziet. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is
landelijk expertregio.
Wettelijke basis
Er is geen wettelijke basis voor het specialisme natuurbrandbestrijding.
Beoogde spreiding
De VRGZ beschikt over één eenheid voor natuurbrandbestrijding. Daarmee kan in moeilijk
begaanbaar terrein rijdend worden geblust. Deze eenheid is op grond van de risicolocaties voor
natuurbrand (bosgebied in de gemeenten Berg en Dal en Heumen, zie bijlage 6), een gewenste
opkomsttijd van 15 minuten en bedrijfsvoeringsaspecten gestationeerd in Ubbergen. De dekking van
deze haakarmbak is weergegeven in figuur 13.

Figuur 13: dekking natuurbrandbestrijdingseenheid
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De eenheid voor natuurbrandbestrijding kan in een beperkt deel van het bosgebied binnen 15
minuten aanwezig zijn. De opkomsttijd in het bosgebied van de gemeenten Heumen en Groesbeek
loopt op tot ruim 20 minuten.
Afwegingen
Er zou een betere dekking van de risicolocaties zijn indien de eenheid voor natuurbrandbestrijding in
Groesbeek wordt geplaatst. Er is echter voor gekozen om deze eenheid in Ubbergen te laten staan.
Afwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld zijn de opleidingsinspanning en opleidingskosten die
gepaard gaan met een verplaatsing naar Groesbeek, in verhouding tot de inzetfrequentie van dit
specialisme en het feit dat deze eenheid over een jaar vervangen moet worden. Bovendien is er geen
sprake van een wettelijke opkomsttijd. Vanuit de huidige locatie (post Ubbergen) wordt het
risicogebied binnen 20 minuten bereikt.
Impact
De huidige situatie blijft ongewijzigd.

6.5 COPI-haakarmbak
Inleiding
De COPI-haakarmbak is een multidisciplinaire voorziening die wordt gebruikt door het commando
plaats incident (COPI). Deze voorziening wordt door de brandweer getransporteerd en operationeel
gemaakt. Het directieteam van de VRGZ heeft op 23 januari 2018 besloten om terug te gaan van
twee naar één operationele COPI-haakarmbak.
Wettelijke basis
Er is geen wettelijke basis voor de COPI-haakarmbak. Het team dat gebruik maakt van deze
voorziening, het commando plaats incident, kent wel een wettelijke basis (artikel 2.1.1 Besluit
veiligheidsregio’s) met een wettelijke opkomsttijd van 30 minuten (art. 2.3.1 Besluit
veiligheidsregio’s).
Beoogde spreiding
De COPI-haakarmbak is centraal in de regio gestationeerd in Ochten. De regionale dekking van deze
haakarmbak is weergegeven in figuur 14.
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Figuur 14: regionale dekking COPI-haakarmbak

In het grootste deel van de regio kan de COPI-haakarmbak binnen 45 minuten ter plaatse zijn. In het
westelijk deel van de Bommelerwaard, de omgeving van Groesbeek en de omgeving van Millingen
aan de Rijn is deze voorziening binnen een uur ter plaatse.
Impact
Het besluit om terug te gaan van twee naar één operationele COPI-haakarmbak heeft tot gevolg dat
het aantal posten dat betrokken is bij dit specialisme afneemt van twee naar één. De posten
Geldermalsen en Ubbergen hebben geen betrokkenheid meer. De post Ochten krijgt deze taak erbij.
De opleidingsinspanning voor Ochten is zeer gering omdat deze post op dit moment ook al een
transporttaak heeft en het operationeel maken van de COPI-haakarmbak erg eenvoudig is. Het
verplaatsen van de COPI-haakarmbak heeft ook gevolgen voor de portofonisten. Deze taak wordt
heroverwogen bij de eerstvolgende herziening van de commando- en adviesstructuur.

6.6 25kV eenheden
Inleiding
De 25-kV eenheden worden alleen ingezet op de Betuweroute. Deze eenheden controleren of de
spanning van de bovenleiding af is bij incidenten op en rond het spoor. De brandweer voert deze
taak uit op basis van afspraken tussen ProRail en de veiligheidsregio’s langs het tracé van de
Betuweroute.
Wettelijke basis
Er is geen wettelijke basis voor de 25kV eenheden.
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Beoogde spreiding
De VRGZ beschikt over vier 25kV eenheden. Deze zijn aanwezig op de posten Beesd, Buren,
Dodewaard en Herwijnen. Deze spreiding is gebaseerd op de risicolocatie Betuweroute (zie bijlage 7)
en een opkomsttijd van 15 minuten zoals vastgelegd in de bestuurlijke overeenkomst Betuweroute.
De regionale dekking van de 25kV eenheden is weergegeven in figuur 15.

Figuur 15: regionale dekking 25kV eenheden

Het grootste deel van de Betuweroute wordt binnen 15 minuten bereikt. Op het tracé tussen Ochten
en Tiel loopt de opkomsttijd op tot 20 minuten.
Afwegingen
Een 25kV eenheid wordt verplaatst van Tiel naar Buren. Deze keuze is gemaakt omdat de dekking van
de risicolocatie Betuweroute hierdoor verbetert.
Impact
Een 25kV eenheid wordt verplaatst van Tiel naar Buren. Dit betekent een opleidingsinspanning voor
de post Buren. De totale oefenbelasting voor dit specialisme blijft gelijk.

6.7 Veetakel
Inleiding
Veetakels worden gebruikt voor het redden van vee uit bijvoorbeeld gierkelders en sloten.
Wettelijke basis
Er is geen wettelijke basis voor de veetakel.
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Beoogde spreiding
De VRGZ beschikt over drie veetakels op de posten Beesd, Buren en Opheusden. Deze spreiding is
gebaseerd op een gewenste opkomsttijd van 30 minuten. De regionale dekking van de veetakel is
weergegeven in figuur 16.

Figuur 16: regionale dekking veetakel

De risicolocaties worden grotendeels binnen 30 minuten bereikt. Mede gezien de incidenthistorie is
er geen aanleiding om wijzigingen door te voeren.
Impact
De huidige situatie blijft ongewijzigd.
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7.

Resultaat en conclusie

Dit plan resulteert in een optimalisatie van de inrichting van de specialismen en OvD-gebieden,
waarbij de dekking, meer dan in het verleden, gebaseerd is op risicogestuurdheid. De inrichting sluit
beter aan op landelijke ontwikkelingen. Ook bedrijfsvoeringsaspecten hebben een rol gespeeld bij de
keuze voor de inrichting. De optimalisatie gaat gepaard met incidentele opleidingskosten. Een nadere
onderbouwing van de financiële impact en de impact op de posten is opgenomen in de
impactanalyse als onderdeel van de adviesnota.
Bijlage 8 bevat een overzicht van de specialistische taken per post. Voor de volledigheid zijn ook de
taken binnen de basisbrandweerzorg in dit overzicht opgenomen.
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BIJLAGEN

33

Bijlage 1: Methodiek uitruktijden
Omdat bij een specialistische taak vaak met meer of minder personen moet worden uitgerukt dan bij een tankautospuit en omdat er soms eerst van
haakarmbak moet worden gewisseld voordat er kan worden uitgerukt, zijn de uitruktijden van de posten aangepast volgens een vaste regionale
methodiek. In alle gevallen wordt uitgegaan van de uitruktijd in de avond/nacht/weekend (anw).
De volgende haakarmbakken staan structureel op een chassis:
- haakarmbakken voor grootschalig watertransport (GWT’s)
- haakarmbakken voor schuimblussing (m.u.v. de haakarmbak met een voorraad schuimvormend middel)
- haakarmbak voor natuurbrandbestrijding (in ieder geval bij droogte)
Onderstaande tabel geeft per specialisme de uitruktijd weer waarmee gerekend is bij het maken van de dekkingsplaatjes. Deze uitruktijd is altijd
gebaseerd op de daadwerkelijke uitruktijd van de TS van de betreffende post. De tijden die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld het wisselen van een
haakarmbak, zijn voor alle posten gelijk. Hier zijn geen gevalideerde werkelijke tijden van beschikbaar. Het zijn aannames met een hoge mate van
betrouwbaarheid omdat ze zijn gebaseerd op expert judgement.
Specialisme
Grootschalige
bluswatervoorziening
Schuimbluseenheid

Uitruktijd
Uitruktijd TS

Oppervlakteredding

Uitruktijd TS (beroeps),
Uitruktijd TS -1 minuut
(vrijwillig)
Uitruktijd TS +1 minuut

Brandweerhulpboot

Uitruktijd TS

COPI-haakarmbak

Uitruktijd TS +6,5 minuut

Argumentatie
Haakarmbak grootschalig watertransport staat structureel op chassis.
Minder mensen nodig voor transport, maar wel een TS nodig ter ondersteuning.
Haakarmbak schuimblussing staat structureel op chassis.
Minder mensen nodig voor transport, dus sneller dan TS op een vrijwilligers post
(-1 minuut). Beroepsmatig maakt het geen verschil.
Wordt met TS uitgevoerd en de pakken worden deels op de kazerne aangetrokken
voordat er uitgerukt kan worden (+1 minuut).
Minder mensen nodig voor transport, dus sneller dan de TS (-1 minuut), maar de boot
moet nog wel gekoppeld worden aan de PM (dit kan snel, doordat de eerste mensen die
op de kazerne komen hier direct mee aan de slag gaan en het een relatief eenvoudige
handeling betreft. Dit kost meer tijd en compenseert die ene minuut.
Minder mensen nodig voor transport, dus sneller dan de TS (-1 minuut), maar een andere
haakarmbak moet nog van het chassis af en de COPI-bak moet nog opgetrokken worden
(+7,5 minuut).
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Specialisme
Logistiek en ondersteuning
(haakarmbak verzorging)

Uitruktijd
Uitruktijd TS +6,5 minuut

Arbeidshygiëne en ademlucht
Ontsmettingseenheid

Uitruktijd TS -1 minuut
Uitruktijd TS +6,5 minuut

Chemiepakeenheid
Specialistische IBGS-eenheid

Uitruktijd TS
Uitruktijd TS (PM)
Uitruktijd TS +6,5 minuut
(TS + deco-unit)

Verkenningseenheid

Uitruktijd TS

Natuurbrandbestrijding

Uitruktijd TS -1 minuut

25 kV eenheid

Uitruktijd TS

Veetakel

Uitruktijd TS

Argumentatie
Minder mensen nodig voor transport, dus sneller dan de TS (-1 minuut), maar een andere
haakarmbak moet nog van het chassis af en de haakarmbak logistiek moet nog
opgetrokken worden (+7,5 minuut).
Minder mensen nodig, dus sneller dan de TS (-1 minuut).
Minder mensen nodig voor transport, dus sneller dan de TS (-1 minuut), maar een andere
haakarmbak moet nog van het chassis af en de haakarmbak basisontsmetting moet nog
opgetrokken worden (+7,5 minuut).
Er is een TS gekoppeld en de collega’s die de TS bezetten zijn binnen 7,5 minuten op de
kazerne.
Wordt met TS uitgevoerd.
De PM kan iets sneller uitrukken dan de TS, omdat met een kleinere bezetting uitgerukt
kan worden, maar er zullen nog spullen in de PM gelegd moeten worden.
De uitruktijd van de TS + decontaminatie unit is gelijk aan die van de
ontsmettingseenheid.
Bij het berekenen van de opkomsttijd wordt uitgegaan van de TS + decontaminatie unit,
omdat dat het traagste onderdeel van de specialistische IBGS-eenheid is.
Men kan iets sneller uitrukken omdat met een kleinere bezetting uitgerukt kan worden,
maar er zullen nog spullen in de PM gelegd moeten worden.
Haakarmbak natuurbrandbestrijding staat structureel op chassis (in ieder geval bij
droogte).
Minder mensen nodig, dus sneller dan TS (-1 minuut).
Men kan iets sneller uitrukken omdat met een kleinere bezetting uitgerukt kan worden,
maar er zullen nog spullen in de PM gelegd moeten worden.
Er wordt uitgerukt met een PM met een bezetting van zes personen + aanhanger. De
eerste personen die opkomen op de post kunnen direct starten met het koppelen van de
aanhanger, waardoor bijna geen tijd verloren wordt.
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Bijlage 2: Onderbouwing spreiding chemiepakeenheden
Bron: BMT-voorstel, introductie vuilwerkpakken in de VRGZ, 31 januari 2018
Om te kunnen beoordelen of en waar in Gelderland-Zuid chemiepakken nog nodig zijn, is in 2017 een
inventarisatie gemaakt van chemiepakinzetten in de periode 2006-2016. In totaal is dat 34 keer
voorgekomen. Van deze 34 inzetten, waren er 20 binnen en 12 buiten (en van 2 is dit niet bekend en
niet meer te achterhalen).
Als we kijken naar de verdeling binnen gemeenten in de regio, dan zien we een concentratie van
chemiepakinzetten in Nijmegen en in de directe omgeving van Zaltbommel.
Nijmegen
Zaltbommel
Geldermalsen
Kesteren
Tiel
Beuningen
Vuren
Druten

12
6
4
4
3
2
2
1

Figuur 18: hotspots aantal chemiepakinzetten 2006-2016

De IBGS risico-inventarisatie laat zien dat bij de volgende bedrijven scenario’s mogelijk zijn waar de
inzet van een chemiepak door de brandweer noodzakelijk kan zijn voor redding van slachtoffers
(binnen situaties):
 Nijmegen: NXP Semiconductors
 Nijmegen: Broekman Logistics
 Tiel: PPG
 Kesteren: Recticel
Uit efficiencyoverwegingen is het voor de hand liggend dat de gaspaksteunpunten (Asperen,
Gameren en Kesteren), ook chemiepakken op de TS’en behouden. Zij oefenen namelijk reeds
vanwege hun gaspak- en ontsmettingsspecialisme op het aantrekken van en werken in chemiepak én
zij zitten in de nabijheid van de historische hot-spots voor chemiepakinzetten. Dit soort inzetten die
voorheen in chemiepak werden gedaan zullen in de toekomst vaak in vuilwerkpak kunnen worden
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afgehandeld, maar het is goed wanneer er een vangnet bestaat indien een vuilwerkpak, na analyse
ter plaatse, niet geschikt blijkt om de inzet te kunnen doen.
Op basis van bovenstaande wordt het specialisme chemiepakeenheid op de volgende posten belegd:
 Asperen
 Gameren
 Kesteren
 Nijmegen-Centrum
 Nijmegen-West
 Tiel
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Bijlage 3: Risicolocaties voor gaspakinzet
Bron: regionale inventarisatie risicobronnen IBGS, maart 2017
In Gelderland-Zuid worden diverse stationaire en mobiele risicolocaties voor een gaspakinzet
onderscheiden. Het gaat daarbij om een scenario waarbij gevaarlijke ‘gaspakstoffen’ vrijkomen, met
de noodzaak om snel (dus door de regionale brandweer zelf) een inzet te doen, anders dan het
redden van mensen. Dat laatste kan namelijk vrijwel altijd in bluskleding met adembescherming, zo
nodig met aanvullende bescherming of maatregelen. De inzet is gericht op bronbestrijding.
In lijn met de visie IBGS is bij onderstaande bedrijven in Gelderland-Zuid een inzet in gaspakken
denkbaar.

1
2
3
4
5

Bedrijf
NXP Semiconductors
Triavium schaatsbaan
Broekman Logistics
Recticel
PPG Coatings

Stoffen
Waterstoffluoride, boortrichloride, chloor
Ammoniak
Acroleïne, zeer giftige stoffen, sterk bijtende stoffen
Tolueen di-isocyanaat (TDI) (groot systeem)
Acrylnitriltank, binnen, nabij woonwijk

Figuur 19: stationaire risicolocaties voor gaspakinzet

Een inzet met gaspakken is ook denkbaar op transportroutes van gevaarlijke stoffen. De betreffende
risicolocaties voor een gaspakinzet zijn de Betuweroute, de A15 ter hoogte van Tiel en Neder-Betuwe
en de A2 ten zuiden van knooppunt Deil.
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Bijlage 4: Risicolocaties voor schuimbluseenheid

Figuur 20: risicolocaties voor schuimbluseenheid
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Bijlage 5: Risicolocaties voor oppervlakteredding
Bron: Risicoprofiel ten behoeve van incidentbestrijding op het water, VRGZ, concept oktober 2017
De risicolocaties voor oppervlakteredding in Gelderland-Zuid zijn weergegeven in figuur 21. De
(toekomstige) risicolocaties die door de posten zijn aangegeven, zijn niet in figuur 21 opgenomen.

Figuur 21: risicolocaties voor oppervlakteredding

Op de locaties die in figuur 21 zijn weergegeven met een donkerblauwe stip kan het oppervlaktereddingsteam zelfstandig optreden, dus zonder ondersteuning van een brandweerhulpboot. Kanalen
zijn niet opgenomen in figuur 21.
Op grote waterplassen kan de ondersteuning van het oppervlaktereddingsteam door een
brandweerhulpboot noodzakelijk zijn. Deze locaties zijn weergegeven in de figuren 22a en 22b.
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Figuur 22a: waterplassen breder dan 200 meter in het westelijk deel van de regio

Figuur 22b: waterplassen breder dan 200 meter in het oostelijk deel van de regio
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Bijlage 6: Risicolocaties voor natuurbrand

Figuur 23: risicolocaties voor natuurbrand
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Bijlage 7: Risicolocaties voor inzet 25 kV eenheden
De 25 kV eenheden worden alleen ingezet op de Betuweroute. Figuur 24 geeft het spoortraject van
de Betuweroute in de regio Gelderland-Zuid weer.

Figuur 24: risicolocaties voor inzet 25 kV eenheden
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Bijlage 8: Specialistische taken per post op basis van dit brandweerzorgplan specialismen

Totaal

36

Haakarmwagen

COH *

Veetakel

NBH *

25 kV eenheid

*

COPI-haakarmbak

GWT *

Natuurbrandbestrijdingseenheid

STH *

Arbeidshygiëne/ademlucht

Haakarmbak verzorging

BHB

Groot watertransport

OVRT

Overig

Spec. technische hulpverlening

SVM *

Blusboot

SBH *

Brandweerhulpboot

BOE *

Oppervlaktereddingsteam

1

Incidentbestrijding op
het water

Verkenningsploeg

1

Voorraad schuimvormend middel

HV

Schuimbluseenheid

RV

Basis ontsmettingseenheid

Hulpverleningsvoertuig

TS2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Specialistische IBGS-eenheid

Redvoertuig

TS1

Asperen
Beesd
Beneden Leeuwen
Beuningen
Beusichem
Brakel
Buren
Culemborg
Dodewaard
Dreumel
Druten
Gameren
Geldermalsen
Groesbeek
Hedel
Herwijnen
Kerkdriel
Kesteren
Lienden
Maasbommel
Malden
Maurik
Millingen aan de Rijn
Nederhemert
Nijmegen-Centrum
Nijmegen-Noord
Nijmegen-West
Ochten
Opheusden
Overasselt
Tiel
Ubbergen
Varik
Waardenburg
Wijchen
Zaltbommel

Chemiepakeenheid

Tweede tankautospuit

Posten

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Eerste tankautospuit

Basisbrandweerzorg

HAW

1
1

1

1

1
1

3

1

2

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

4

1
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1
1
6

1

1

1
2

1 **

1
1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1
6

1 ***

1

3

1

7

19

3

2

1 ****

2

1

2

1

1

4

3

9

Toelichting op de tabel
Voor de volledigheid zijn ook de taken binnen de basisbrandweerzorg in deze bijlage opgenomen.
* Dit is een haakarmbak
** Deze haakarmwagen is voor het transport van de waterwagen (buiten de scope van dit plan)
*** Deze vier posten vormen gezamenlijk één specialistische IBGS-eenheid
**** Gelderland-Zuid levert één STH-team. Dit team beschikt over drie haakarmbakken
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Lijst van afkortingen
AH
Anw
BHB
BMT
BOE
BOM
COH
COPI
GBO
GOE
GRIP
GWT
HAW
HOvD
HV
IBGS

kV
NBH
OvD-B
OVRT
PM
RBC
RV
SBH
SO
STH
SVM
THW
TS
USAR
VRGZ
WW

Arbeidshygiëne
Avond/nacht/weekend
Brandweer Hulpboot
Brandweer Managementteam
Basis Ontsmettingseenheid
Brandweer over morgen
Commando Haakarmbak
Commando Plaats Incident
Grootschalig Brandweeroptreden
Grootschalige Ontsmettingseenheid
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
Grootschalig Watertransport
Haakarmwagen
Hoofd Officier van Dienst
Hulpverleningsvoertuig
Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
kilo Volt
Natuurbrand Haakarmbak
Officier van Dienst Brandweer
Oppervlaktereddingsteam
Personeel-materieel voertuig
Raad van Brandweercommandanten
Redvoertuig
Schuimblus Haakarmbak
Specialistisch Optreden
Specialistische Technische Hulpverlening
Schuimvormend middel
Technisches Hilfswerk
Tankautospuit
Urban Search and Rescue
Veiligheidsregio Gelderland-zuid
Waterwagen
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Relevante documenten















Besluit veiligheidsregio’s
Brand- en hulpverleningsrisicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 8 september 2014
Commando- en adviesstructuur, Brandweer Gelderland-Zuid, 2014
Handreiking grijp- en oppervlakteredding bij waterongevallen, Brandweer Nederland, januari 2018
Leidraad incidentbestrijding gevaarlijke stoffen door de brandweer, Brandweer Nederland, 2014
Regionale inventarisatie risicobronnen incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, 31 maart 2017
Risicoprofiel ten behoeve van incidentbestrijding op het water, VRGZ, concept oktober 2017
Visie brandweer over morgen, Brandweer Nederland, 2010
Visie grootschalig brandweeroptreden 2012-2016, Brandweer Nederland, december 2012
Visie incidentbestrijding gevaarlijke stoffen door de brandweer, Brandweer Nederland, 2014
Visie op de brandweerzorg Gelderland-Zuid, 2014
Visie specialistisch optreden Brandweer Nederland, Raad van Brandweercommandanten, 2013
Visie waterongevallenbeheersing brandweer 2010-2014, NVBR, 2010
Wet veiligheidsregio’s

46

