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Korte inhoud: 

Inleiding 
In 2011 heeft het algemeen bestuur besloten om het duikteam in Gelderland-Zuid op te heffen. De 
volgende afwegingen lagen daaraan ten grondslag: de duiktaak brengt grote risico’s met zich mee 
voor het eigen personeel; om aan de strenge veiligheidsvoorwaarden te kunnen voldoen, moest fors 
geïnvesteerd worden in de duiktaak; de duiktaak vergt een (te) hoge oefenbelasting van personeel. Dit 
afgezet tegen het gegeven dat de duiktaak vooral gericht was op berging van slachtoffers; 
levensreddend handelen kwam nagenoeg niet voor. 
 
Deze afwegingen kunnen ook nu nog onverkort gehanteerd worden. Wel is in de afgelopen jaren 
(2011-2018) bij een aantal waterincidenten operationele ervaring opgedaan. Een enkele keer per jaar 
is een duikteam uit omliggende veiligheidsregio’s, als vorm van bijstand, ter assistentie gealarmeerd. 
Het ging hierbij om incidenten waarbij slachtoffers onder water zijn geraakt. Er zijn echter momenteel 
geen vaste of formele afspraken met andere Veiligheidsregio’s voor de inzet van een duikteam.  
 
In november 2018 heeft het Algemeen Bestuur de duiktaak van de brandweer besproken, mede in het 
kader van het Brandweerzorgplan deel ‘Specialismen’ en het nog vast te stellen waterrisicoprofiel. Het 
AB heeft aan de regionaal commandant opdracht gegeven om een haalbaarheidsonderzoek uit te 
voeren naar de mogelijkheden en randvoorwaarden om de samenwerking voor de duiktaak met 
omliggende Veiligheidsregio’s te formaliseren. Dit onderzoek is inmiddels afgerond, op grond waarvan 
onderstaand advies wordt uitgebracht. 
 
Zoekgebied 
De afgelopen maanden zijn verkennende gesprekken gevoerd met de omliggende regio’s  Brabant-
Noord, Zuid-Holland-Zuid, Utrecht en Gelderland-Midden

1
, waaruit bereidheid blijkt tot het verlenen 

van bijstand met een duikteam, onder voorwaarden en met heldere werkafspraken. De 
veiligheidsregio’s  Brabant-Noord (duikteam ’s-Hertogenbosch) en Gelderland-Midden (duikteam 
Arnhem) zijn beide bereid om hun duikteam in te zetten voor elk een deel (circa 50%) van de regio 
Gelderland-Zuid. 
 
Kanttekening 
Gezien de aanrijtijd

2
 van een duikteam is de kans dat ingezet wordt op bergend duiken vele malen 

groter dan op reddend duiken. Beide inzetten zijn van belang, maar realiteit is dat de kans om levens 
te redden met een duikteam bijzonder klein is. Bergend duiken is van belang voor nabestaanden, het 
minimaliseren van maatschappelijke impact en om hulpverleners de gelegenheid te bieden een ‘inzet’ 
af te ronden. 
Bij een verzoek om bijstand is het mogelijk dat het dichtstbijzijnde duikteam onverhoopt niet 
beschikbaar is. Dit is een van de redenen dat de samenwerking met twee veiligheidsregio’s (lees: 
duikteams) is gezocht. 
 
                                                           
1 Vanwege kwetsbaarheid door de het aanrijden via een veerpont is de VRU (regio Utrecht, duikteam Wijk bij Duurstede) 
vooralsnog buiten beschouwing gebleven. 
2
Het brandweerduikteam van ’s-Hertogenbosch is overigens sneller in Zaltbommel dan wanneer een duikteam  zou  uitrukken 

vanuit bijvoorbeeld Nijmegen. 



 

 

Beslispunten 

Instemmen met onderstaand advies 
 Maken en vastleggen van (ambtelijke) afspraken met de regio’s Brabant-Noord en Gelderland-

Midden voor de inzet van het duikteam, zodat bij opschaling van incidenten waarbij slachtoffers of 
eigen personeel onder water dreigen te geraken of zijn geraakt, hulp kan worden geboden. 

 Preparatieve maatregelingen treffen ter voorbereiding op een inzet, zodat de samenwerking 
adequaat en veilig kan plaatsvinden. 

 

Bijlagen 

Duikteam omliggende twee regio’s. 
 

 


