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Korte inhoud:
Inleiding
Het Algemeen Bestuur heeft het ‘Brandweerzorgplan onderdeel Specialismen’ op 20 december 2018
vastgesteld. Opdracht daarbij was om de spreiding en dekking van de brandweerhulpboten nader uit te
werken en hiervoor het waterrisicoprofiel te gebruiken. Op grond daarvan wordt hieronder een advies
voor de brandweerhulpboten gedaan.
Beoogd effect
Bepalen van aantal en spreiding van brandweerhulpboten.
Argumenten
Er is geen wettelijke opkomsttijd voor de inzet van een brandweerhulpboot. Het landelijk
visiedocument Waterongevallen brandweer geeft als richtlijn een opkomsttijd van maximaal 30
minuten. Omdat een brandweerhulpboot meestal ingezet wordt voor ondersteuning van een
oppervlaktewaterreddingteam, dat een opkomsttijd van 15 minuten kent, heeft het de voorkeur om
daar op aan te sluiten. De gewenste opkomsttijd voor een brandweerhulpboot wordt daarom bepaald
op 20 minuten.
Op basis van de risico’s, de opkomsttijd en met aandacht voor bedrijfsvoeringsaspecten, wordt
voorgesteld dekking te realiseren met zes brandweerhulpboten, gestationeerd op de posten
1
Maasbommel, Maurik, Kerkdriel, Culemborg , Beuningen en Asperen. De risicolocaties, ook die aan
de oostelijke kant van de regio, worden daardoor binnen 20 minuten bereikt, de gehele regio binnen
dertig minuten.
Kanttekeningen
 Dit betekent een wijziging op het Brandweerzorgplan Specialismen: De brandweerhulpboten van
Varik en Ochten zouden worden afgestoten. Met dit voorstel wordt er één afgestoten en één
verplaatst naar post Beuningen.
 De inzet van de Reddingsbrigade Culemborg voor de brandweerhulpboot blijft behouden.
Financiën
Het voorstel wordt binnen de huidige begroting gerealiseerd.
Communicatie
Het besluit van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2019 wordt via de lijn naar de betrokken posten
gecommuniceerd en via Infonet naar alle posten.
Beslispunten
Instemmen met het voorstel de dekking te realiseren met zes brandweerhulpboten, zoals hierboven
beschreven.
Bijlagen
Notitie brandweerhulpboten
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Voor de inzet van een BHB wordt gebruikt gemaakt van reddingsbrigade
Culemborg

