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In 2011 heeft het bestuur besloten tot opheffing van het duikteam van Gelderland-Zuid. Bij het
besluit van het bestuur is expliciet toegevoegd dat nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot een
heroverweging van de duiktaak en er op een andere manier compensatie voor zal worden gezocht.
In november 2018 heeft het Algemeen Bestuur de duiktaak van de brandweer opnieuw besproken,
mede in het kader van het ‘Brandweerzorgplan Specialismen’ en het waterrisicoprofiel. Uitkomst
daarvan was de opdracht aan de regionaal commandant om een haalbaarheidsonderzoek uit te
voeren naar de mogelijkheden en randvoorwaarden om de samenwerking voor de duiktaak met
omliggende Veiligheidsregio’s te formaliseren. In juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd
met het voorstel om voor de invulling van de duiktaak voor Gelderland-Zuid afspraken te maken
met de veiligheidsregio’s Gelderland-Midden en Brabant-Noord.
Sinds de opheffing van het duikteam in 2011 is voorzien in de duiktaak door incidenteel een
duikteam uit de buurregio’s te verzoeken assistentie te verlenen. Dit gebeurde alleen na inschatting
van de Officier van Dienst bij een incident, waardoor de inzet gericht was op berging.
Bij de beoogde samenwerking met Gelderland-Midden en Brabant-Noord was in eerste instantie
ook gedacht aan een beperkte inzet van de duikteams, waarbij de bijstand van de twee
veiligheidsregio’s met gesloten portefeuilles zou plaatsvinden. Echter, dit bleek in de nadere
uitwerking voor de twee regio’s geen wenselijke en haalbare optie, omdat de teams als volwaardig
duikteam willen opereren. Dit betekent dat een duikteam naar verwachting meerdere keren wordt
ingezet voor berging, ondersteuning bij oppervlaktewaterredding en redding. Landelijk gezien zijn in
de periode 2010-2018 21 (succesvolle) reddingen per jaar geweest door een duikteam. Voor onze
regio betekent dit statistisch gezien één redding per jaar.
Met het onderhavige voorstel wordt voorzien in het optreden van een duikteam binnen één uur en is
continuïteit geborgd.
De eerder gemaakte keuze om de inzet van de duikteams van onze buurregio’s te formaliseren,
brengt daardoor hogere kosten met zich mee dan aanvankelijk was ingeschat. In het besluit van
juni 2019 was opgenomen dat wij aan het Algemeen Bestuur voorleggen of wij deze regeling
wensen te continueren, mocht de bijstand van de duikteams in de toekomst leiden tot een bijdrage
in de kosten. En zo ja, hoe de dekking van de doorberekende kosten dan plaats dient te vinden.
Bovengenoemde ontwikkelingen en de bijkomende kosten zijn dan ook de reden om onderstaand
verzoek voor te leggen: het nogmaals overwegen van de opties voor de invulling van de duiktaak.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde adviesnota.
Afhankelijk van de besluitvorming volgt een voorstel voor een begrotingswijziging voor het jaar
2021.
Beslispunten
▪
▪

Een dienstverleningsovereenkomst aangaan met veiligheidsregio’s Gelderland-Midden en
Brabant-Noord voor de inzet van hun duikteams in Gelderland-Zuid om te voorzien in de
duiktaak, tegen een bijdrage in de kosten.
Instemmen met de kostenuitzetting van €130.000,- die deze afspraken met zich meebrengt.
Conform de bestuurlijk vastgestelde financiële spelregels voor deze nieuwe taak de dekking te
realiseren door verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
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