
 

 

 
 
 
 

 
 
Vergadering Algemeen Bestuur VRGZ 

Datum/tijd 19 maart 2020 11.45 uur 

Locatie Raadzaal stadhuis Nijmegen 

Genodigden De heren Bruls (voorzitter), Beenakker Van Maarten en mevr. Van Rhee-
Oud Ammerveld en mevr. Bergman en de heren Kottelenberg, Van 
Grootheest, Van Neerbos, Van Maanen (wnd. burgermeester), Slinkman, 
Loermans (wnd. burgemeester) en De Boer en Van Kooten mevr. 
Mittendorff, mevr. Wiarda en mevr. Pieters en de heren Van Zanten, Van 
Kastel, Garssen en Verhoeven (bestuurssecretaris) 

Afwezig De heren Lurvink en Stoop  

Briefnummer  

Status verslag Concept 

 
 
        Verslag 

  Actiehouder 

   
1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering 
 

 

2 Mededelingen 
 
Niet van toepassing 
 

 

3 Concept-verslag van 19 december 2020 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 
Het concept-verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

 

 Bluswatervoorzieningen 
 
De heer Beenakker geeft toelichting op het voorliggend voorstel 
De heer D. Bobbink geeft als brandspecialist uitleg over de totstandkoming en 
uitkomst van het onderzoek naar bluswatervoorzieningen in de regio. 
 
De heer Kottelenberg merkt op dat hij het jammer vindt als de activiteit van de 
controle van de geboorde punten naar de gemeente teruggaat en uit het 
brandweerkorps verdwijnt. Het korps doet deze controle graag. Hij wil dit graag 
bespreken met de brandweer om te zoeken naar een passende oplossing. 
 
Mevr. Bergman en de heren Van Grootheest en Van Kooten uiten hun 
waardering voor het proces dat is gevolgd om tot de voorliggende rapportage te 
komen. 
 
De heer Van Zanten antwoordt dat het voorstel om de controle van de geboorde 
putten naar de gemeenten terug te doen is het streven naar eenduidigheid in 
optreden, dat gemeenten BTW terug kunnen vragen over de verrichte 
werkzaamheden en het gegeven dat de gemeentelijke plantsoendiensten of 
gemeentewerken meer zicht hebben op de kwaliteit van de geboorde putten. 
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Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 
 
1. De Grootschalige Watervoorziening Groot (GWG) worden in Geldermalsen 

en Beneden-Leeuwen geplaatst. 
2. De Natuurbrand Haakarmbak (NBH) wordt vervangen door een 

terreinwaardige waterwagen die zowel voor gebouwbranden als voor 
natuurbrandbestrijding inzetbaar is en plaats deze in Ubbergen. 

3. De waterwagen die in Maurik staat wordt vervangen en verplaatst naar 
Hedel. 

4. Alle motorspuitaanhangers (MSA’s) worden gefaseerd uit de repressieve 
sterkte gehaald en de nog bruikbare MSA’s worden aan de jeugdbrandweer 
geschonken. 

5. Het watertransportsysteem (WTS) 800 (Culemborg) wordt op termijn 
afgestoten. 

6. De inzetvoorstellen bij een gebouwbrand in historische kernen en 
bedrijventerreinen worden aangepast tot middelbrand-potentieel en een 
waterbuffer (waterwagen of schuimblusvoertuig). 

7. De brandweer gaat het gesprek aan met gemeenten waar de primaire 
bluswatervoorziening niet op orde is (in enkele buitengebieden). 

8. In principe worden de budgetten ten behoeve van het onderhoud van 
(openbare) geboorde putten met ingang van 2021 teruggegeven aan de 
betreffende gemeenten. De definitieve teruggave is afhankelijk van de 
uitkomst van het gesprek tussen de burgemeester van de gemeente Neder-
Betuwe en de brandweerleiding. 

 
5 Portefeuilleverdeling 

 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ/DVO: 
De voorliggende portefeuilleverdeling wordt vastgesteld 
 

 

6 Rondvraag en sluiting 
 
De heer Beenakker vertelt dat het streven is dat 16 april as. een impactanalyse 
komt naar aanleiding van het onderzoek naar de taakdifferentiatie. Op basis van 
nieuwe landelijke modellen volgt een rapportage. Op 12 juni 2020 vergadert het 
Veiligheidsberaad over de regionale uitkomsten. 
 
Parallel aan dit proces loopt de uitwerking van het programma vrijwilligheid. In 
een AB-vergadering zal hierover een presentatie worden gehouden. 
 
 

 

 Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering 
 
 
 
 
Het concept-verslag wordt aldus ………… vastgesteld in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van 16 april 2020 in Nijmegen. 
 
De voorzitter,                                                                   de secretaris, 
Drs. H.M.F. Bruls                                                             drs. J.A.P. van Kastel 
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