/// Veilige vakantie gewenst!
De zomervakantie staat weer voor de deur. Tijd om lekker op pad te gaan,
binnen of buiten Nederland, te zwemmen, te barbecueën of te gaan varen.
Hoe doe je dat veilig? In juli staat het thema ‘veilige vakantie’ centraal in onze
risicocommunicatie. Dus voor tips over een veilige vakantie ga je naar onze
website, Facebook en Twitter. Fijne veilige vakantie gewenst!
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/// Ontwikkelingen
rondom opvang van
vluchtelingen uit
Oekraïne

/// Nieuwe meldkamer
Oost-Nederland: maart
2023 operationeel
Vanaf 21 maart 2023 is de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland (MKON) operationeel. Deze
nieuwe meldkamer is een samenvoeging van de meldkamers van vijf veiligheidsregio's:
Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente.
Momenteel opereren deze vanuit drie meldkamers: in Arnhem (Meldkamer ArnhemNijmegen), Hengelo (Meldkamer Twente) en Apeldoorn (Meldkamer Oost-Nederland). Dat
wordt straks één nieuwe moderne locatie in Apeldoorn.

De afgelopen weken is de doorstroom
en opvang van asielzoekers uit Ter Apel
ernstig onder druk komen te staan. Daarom
heeft het kabinet op 17 juni de nationale
crisisstructuur geactiveerd om door
intensieve samenwerking met gemeenten
en Veiligheidsregio's snelle resultaten te
kunnen realiseren. Daarnaast is de situatie
in Oekraïne nog altijd erg slecht. De opvang
moet daarom ook beschikbaar blijven voor
vluchteligen uit Oekraïne.

Opvang asielzoekers uit Ter Apel

Grote inzet gemeenten

Om de huidige instroom van asielzoekers na
hun aanmelding in het aanmeldcentrum in
Ter Apel sneller door te plaatsen naar andere
opvanglocaties, wordt tijdelijk de inzet van
crisisnoodopvang door veiligheidsregio’s
opgehoogd naar 225 plekken per regio.
Dit betekent dat na de ad hoc-opvang van
asielzoekers door de gemeenten Nijmegen en
Beuningen de VRGZ nu voor 3 maanden 225
asielzoekers op zal vangen. Tegelijkertijd ligt de
vraag bij de gemeenten in Gelderland-Zuid om
voor ruim 190 statushouders versneld woonruimte
te vinden. Iedere gemeente neemt hier haar
verantwoordelijkheid in.

De opvang van vluchtelingen vraagt een grote
inzet van alle veertien gemeenten in onze regio.
Deze gezamenlijke opgave wordt wekelijks
besproken tijdens het Regionaal Beleidsteam (RBT)
waarin alle burgemeesters samenkomen en de
bestuurlijke dilemma's bespreken. Zo werd er bij
het meest recente RBT bijvoorbeeld besproken dat
voor de grote inzet van alle gemeenten ook extra
ondersteuning vanuit het Rijk verwacht werd.

Tien identieke meldkamers

Veel veranderingen

In Nederland werken ambulancezorg, brandweer,
politie en Koninklijke Marechaussee straks 24/7
samen in tien meldkamers. De Wijzigingswet
Meldkamers is de basis voor een efficiëntere
inrichting en werking van de meldkamers. De
tien nieuwe meldkamers worden gefaseerd
gerealiseerd door samenvoeging van de huidige
meldkamers. De meldkamers werken straks op een
zelfde manier samen en zijn aan elkaar gekoppeld,
waardoor zij elkaar geheel of gedeeltelijk kunnen
overnemen als dat nodig is.

Omdat de huidige meldkamers nu ieder op eigen
wijze werken, vraagt de samenvoeging veel van
de meldkamercollega's. De harmonisatieprocessen
zijn in volle gang en er wordt goed gekeken
welke werkwijzen behouden blijven en van
welke afscheid wordt genomen. Daarnaast
wordt er tegelijkertijd hard gewerkt om de
meldkamerdienstverlening vanaf de huidige
locaties te blijven garanderen. Een hele uitdaging
waar iedereen zich zo goed mogelijk voor inzet.

Meer informatie vind je op
www.vrgz.nl/oekraine.

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat in
Nederland een veilig onderkomen zoekt, stijgt nog
steeds. Dit is terug te zien in het aantal bezette
plekken in de opvanglocaties in onze regio.
Ruim 92% van de plekken is bezet. Er zijn nu 28
opvanglocaties en ruim 1700 plekken beschikbaar.
Dit aantal zal de komende 2 maanden nog
stijgen met zo'n 1000 plekken waardoor we ook
tegemoetkomen aan de vraag vanuit het Rijk nog
extra Oekraïense vluchtelingen op te vangen.
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/// Grootschalige
brandweeroefening met
de blusboot in Tiel
Beide blusboten van Brandweer GelderlandZuid zijn de afgelopen maanden in de
werf geweest voor groot onderhoud. Alles
daarover kun je lezen in de Multinieuws
#3 van dit jaar. De Batouwe, de blusboot
die in de haven van Tiel ligt, is op 16 mei
en 23 mei ingezet bij een grootschalige
scheepsbrandbestrijding oefening. Twee
maandagavonden achter elkaar was het een
drukte van belang in de Prins Bernhardsluizen
bij Echteld/Tiel.

Incident in scène gezet

Brandweeroefening Tiel

Oefenen met het bestrijden van
brand op het water
Bij de oefening in de sluis bij Tiel is een complex
incident op het water in scène gezet. Zo kunnen
de collega’s oefenen met scheepsbrandbestrijding.
Ook is de oefening bedoeld om te oefenen met
het werken op en rond een schip, want dat is
wezenlijk anders dan werken op het land. Zo zijn
er andere risico’s, maar ook andere voorzieningen
zoals de bluswatervoorziening die grote schepen
aan boord hebben.

Brandweeroefening Tiel
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Schepen beschikbaar gesteld
Maar hoe kom je aan zo’n schip? Martin Bakker,
oefenleider bij de laatste oefening en specialist
operationele voorbereiding nautisch bij de
Brandweer Gelderland-Zuid, vertelt er graag
meer over: ’Voor deze oefeningen hebben twee
bedrijven geheel belangeloos een schip ter
beschikking gesteld. Op 16 mei lag de ‘Judith’
van MTS in de sluis, terwijl de week daarna de
‘Nauta’ van Intersteam gebruikt werd bij de
oefening. Zonder deze hulp was het lastig geweest
om de oefening uit te voeren. We zijn dan ook
erg blij met de bijdrage van de bedrijven. Ook
Rijkswaterstaat en een duikteam uit Arnhem
werkten mee aan de oefening.’

Op het schip is tijdens de oefening een
fictieve brand gesticht. Op twee verschillende
plekken moest een brand worden geblust.
Brandweercollega’s van de posten Ochten en Tiel
mochten erop af met hun voer- en vaartuigen
om hulp te verlenen. De brand was echter niet
het enige incident: er waren ook vier slachtoffers
bij betrokken. ‘Eén slachtoffer lag in het water
en moest eruit gehaald worden’, vertelt Martin.
’Daarbij moest een bemanningslid van het schip
worden gehaald, omdat hij in aanraking was
gekomen met salpeterzuur. De collega’s moesten
hierbij niet alleen het product herkennen waarmee
de persoon in aanraking is gekomen, maar ook
handelen zoals nodig is in deze situatie.’ Alsof dat
nog niet genoeg was, moest er ook iemand met de
hoogwerker van het dek worden gehaald én lag
er aan de achterzijde iemand in het water. ‘Deze
persoon was helaas verdronken en moest door het
duikteam, met behulp van de blusboot, uit het
water worden gehaald’, zegt Martin.

Brandweeroefening Tiel

Terugblik op een geslaagde
oefening
Er deden ongeveer 30 brandweercollega’s mee aan
de oefening. Samen hebben ze ervoor gezorgd
dat de brand werd geblust en dat de slachtoffers
werden geholpen. Martin: ’Iedereen wist goed
wat gedaan moest worden. Daardoor werd op tijd
daadkrachtige hulp geboden.’ Toch kunnen er ook
dingen worden verbeterd, zoals gebruikmaken van
de bluswatervoorzieningen op het schip. ‘Dat kan
tijd schelen, omdat je dan niet je eigen middelen
hoeft te pakken’, vertelt Martin. Na de oefening
is er gelukkig alle ruimte om terug te kijken naar
verbeterpunten, waardoor in de toekomst de hulp
alleen maar beter wordt!
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/// Dag in, dag
uit, klaarstaan.

/// Terugblik Open Dagen
Na twee jaar geen open dagen door corona,
kon het nu eindelijk weer! In Hedel, Culemborg,
Dodewaard, Beusichem en Zaltbommel waren
inwoners afgelopen weken welkom om een
kijkje te nemen bij de brandweer. De prachtige
wagens konden bewonderd worden, er werden
demonstraties bijgewoond en de bezoekers
kregen ook nog belangrijke informatie over
brandveiligheid. Geslaagde open dagen dus!

/// Wijziging van het
Openbaar Meld Systeem
(OMS) per 1-1-2023
In Gelderland-Zuid zijn zo'n 600 gebouwen
met een brandmeldinstallatie, die een
brand in het pand automatisch meldt bij de
Meldkamer Arnhem Nijmegen (MAN). Bij
ongeveer 500 van deze aansluitingen is dat
een verplichting vanuit het Bouwbesluit
2012, bij ongeveer 100 gebouwen is deze
automatische doormelding bij brand
vrijwillig aangelegd.
Het systeem dat deze doormelding automatisch
doorstuurt, is het Openbaar Meld Systeem (OMS).
Dit systeem verbindt de brandmeldinstallatie met
de meldkamer van de brandweer. Het doel van
het OMS is het snel en automatisch verzenden
van een brandmelding, zodat de meldkamer kan
beoordelen of er sprake is van acute noodsituatie
die vraagt om de komst van de brandweer.

Verdere ontwikkelingen
De huidige meldkamerstructuur in Oost-Nederland
gaat op de schop en zal medio 2023 worden
samengevoegd in Apeldoorn: de Meldkamer OostNederland (MON). Verderop in deze Multinieuws
kun je hier meer over lezen. Het is belangrijk
dat er een gezamenlijke werk- en handelswijze
wordt gehanteerd voor de vijf veiligheidsregio's
die de MON bedient. Er wordt nu door de vijf
samenwerkende regio’s (Oost-5) gewerkt aan
dit gezamenlijke beleid. Dit beleid betreft de
werkwijze van verificatie van brandmeldingen,
hoe checken we of er inderdaad brand is? Wat
hierin nieuw is, is de bevestigde melding. Met de
bevestigde melding willen we inzetten om het
aantal loze meldingen zeer sterk of zelfs tot nul
terug te brengen.

Wat verandert er?
Met ingang van 1 januari 2023 wordt de markt
voor Openbaar Meldsysteem (OMS) vrijgegeven.
Dit betekent dat de gebouwen die een verplichte
doormelding naar de meldkamer hebben, deze
mogen laten verzorgen door een aanbieder naar
eigen keuze. De OMS-dienstverlener moet dan
wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook
de gebouwen die vrijwillig doormelding naar de
meldkamer doen, mogen hun eigen aanbieder
gaan kiezen. De automatische doormelding
naar de meldkamer van de brandweer wordt
wel beëindigd. Mochten zij toch graag een
automatische doormelding willen behouden, dan
kan dat naar een particuliere alarmcentrale.

Meldkamer Brandweer
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/// Een nieuwe
ambulancepost in Tiel
Wat nu nog een leeg perceel is met
fruitbomen, verandert vanaf deze zomer in
de nieuwe thuisbasis voor de ambulancezorg
in Tiel. De VRGZ realiseert de nieuwbouw om
de ambulanceteams uit Tiel en Kesteren een
eigen plek te geven.
De nieuwe ambulancepost heeft ruimte voor 8
voertuigen, een aangename huiskamer en een
kantooromgeving. Het groene karakter blijft
behouden, tussen zo’n 25 fruitbomen zal de
donkere gevel van het gebouw mooi afsteken.
Het gebouw is ontworpen door architectenbureau
De Twee Snoeken en wordt gerealiseerd door
Bouwbedrijf Burgland Bouw. Bijzonder aan het
gebouw is de gevelafwerking met tegels van Pretty
Plastic. Deze tegels zijn ontstaan uit versnipperde
PVC-bouwmaterialen en vormen daardoor nieuwe
waardevolle bouwstoffen, 100% circulair! De
ambulancemedewerkers zullen in het voorjaar van
2023 hun intrek nemen in het nieuwe gebouw.

Ambulancepost Tiel

#VRGZ
/// Rookmelders vanaf
1 juli 2022 verplicht
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders op
elke verdieping in een woning verplicht.
Bij huurwoningen zijn verhuurders hier
verantwoordelijk voor, bij koopwoningen de
eigenaar van de woning.
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest
voor de rookmelderverplichting. De afgelopen
twee jaar was ‘Rookmelders redden levens’ het
thema van de brandpreventieweken. Dit is een
landelijke campagne. Vanuit Gelderland-Zuid
hebben we ook mooie aanvullende acties gehad.
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@vrgz

Denk hierbij aan een informatief webinar over de
rookmelderverplichting, levensgrote kartonnen
brandweermannen in de bouwmarkten, aandacht
op sociale media en een rondgang van de
voorlichtingscontainer ‘Familie van der Werf’ in
de gemeenten in onze regio. Uiteraard blijven
we de komende tijd aandacht besteden aan deze
verplichting.
Heb jij ze al in huis? Kijk op www.
rookmelders.nl voor meer informatie!

We zien diverse stremmingen
op de snelweg door
boerenprotestacties. Op sommige
plekken is de vertraging zo groot
dat mensen last krijgen van de
warmte.
Blijf rond de spits thuis of vermijd
ten minste de snelwegen.
Ga je toch de weg op? Neem
voldoende water mee.

Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid
Twee maandagen achter elkaar
was er een groot incident in de
sluizen bij Tiel/Echteld. Gelukkig
was dit niet echt, maar een
grootschalige oefening.
Meer over deze uitdagende
brandweeroefening lees je hier
https://bit.ly/3NwfDLK

@veiligheidsregiogz
Vorige week heeft Brandweer
Kesteren zich geplaatst voor de
landelijke finale hoofdklasse
vaardigheidstoets in Langedijk
(Zuid-Scharwoude). De ploeg
uit Kesteren rukte uit voor een
instorting op een agrarisch bedrijf.
Lees meer.
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/// Altijd met
aandacht.
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/// Van start met het VIK
Net als bij veel andere veiligheidsregio’s is bij de VRGZ informatievoorziening in relatie tot
de crisisorganisatie volop in ontwikkeling. In de afgelopen jaren is de wereld om ons heen
veranderd. Informatie wordt steeds beter beschikbaar, maar vloeit ook veel sneller. Ook
de dreigingen en crisis veranderen. Waar we ruim 10 jaar geleden voornamelijk te maken
hadden met flitsincidenten, krijgen we als veiligheidsregio’s nu steeds meer te maken met
sluimerende crises en/of dreigingen die vooraf al te voorspellen zijn.
Om beter in te spelen op deze veranderingen zijn we volop bezig met de ontwikkeling van een nieuw
Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK). Een VIK bestaat uit diverse onderdelen: mensen, processen
en tools. Op dit moment zijn we zover dat we met het VIK van start willen gaan. VIK bestaat nu uit
een aantal mensen, een weekstart en een LCMS-activiteit vanuit de Sector Crisisbeheersing en de
Informatiemanagers.

De afgelopen maand heeft de sector
Crisisbeheersing de aftrap gedaan voor de
vernieuwing van een viertal beleidsplannen:
het Regionaal Beleidsplan (RBP), het
Regionaal Crisisplan (RCP), het Regionaal
Risicoprofiel (RRP) en het MOTO-plan
(Multidisciplinair Opleiden Trainen en
Oefenen).

Hoe?

Verdere ontwikkeling

Vier deelprojectgroepen

In het LCMS is sinds kort op thematische wijze
een actueel veiligheidsbeeld van de regio
opgenomen. We zetten hiermee een eerste stap
richting een Veiligheidsinformatieknooppunt
(VIK). We gaan samen met onze buurregio
Gelderland-Midden, andere veiligheidsregio’s in
Oost-5 en landelijk het VIK door ontwikkelen.
Daarbij valt te denken aan het inrichten van
een portal voor crisisfunctionarissen met daarop
digitale tegels zoals een veiligheidsbeeld,
geografische toepassingen, piketten, planvorming,
evenementen, etc. Daarnaast willen nu ervaring
opdoen met het veiligheidsbeeld in LCMS en dit
later omvormen naar dashboards met een meer
interactieve vorm. Ook de inrichting met mensen
en processen ontwikkelen we door.

De vier plannen worden ieder apart opgestart
en uitgewerkt in een deelproject. In alle plannen
wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van risico's en veiligheid. Het
MOTO-plan is een nieuwe aanvulling aan de al
bestaande trilogie (https://www.vrgz.nl/voorpartners/beleidsdocumenten-vrgz/). In dit plan
wordt er met een multidisciplinaire bril gekeken
naar de strategie en uitgangspunten voor het
multidisciplinair opleiden, trainen en beoefenen
van de crisisorganisatie voor de komende jaren.

We beginnen met een weekstart met de
dienstdoende operationeel leiders, de
informatiemanagers (IM) en de leiders CoPI van die
week. Dit is een kort digitaal overleg van ongeveer
10 tot 15 minuten. Een hulpmiddel daarbij is het
veiligheidsbeeld. In LCMS (de manier waarop er
tussen alle crisispartners netcentrisch informatie
wordt gedeeld tijdens crises, red.) wordt in een
speciale activiteit een veiligheidsbeeld met thema’s
bijgehouden.
Dit en andere informatiebronnen worden gebruikt
om wekelijks dit beeld te presenteren. De sector
Crisisbeheersing en de Informatiemanagers
bereiden dit voor.
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/// Start gemaakt met
‘beleidskwartet’
2024-2027
Input vanuit partners in veiligheid
De deelprojectgroepen bestaan uit
vertegenwoordiging uit de verschillende
kolommen. Daarnaast wordt er ook input van
‘buiten’ opgehaald. Partners als de gemeenten,
maar ook politie, waterschap en bijvoorbeeld
ProRail zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van de
nieuwe plannen.

Planning
De deelprojectgroepen benutten het komend
half jaar om ontwikkelingen te inventariseren. In
2023 zullen de concepten van de plannen intern
en extern gedeeld worden om na te gaan of we
nog belangrijke onderwerpen missen. Voor 1
januari 2024 zal het bestuur de nieuwe plannen
vaststellen.
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/// Kom werken bij
Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid!
De VRGZ draagt bij aan een veilige regio. Hier worden rampen
en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden. In
onze regio kunnen de inwoners rekenen op snelle en goede
hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de VRGZ samen met
de 14 gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en
landelijke partijen. En jij kunt daar ook je bijdrage aan leveren!
·

Medewerker ICT Servicedesk

Parttime brandweerprofessional worden? We zoeken
nieuwe collega’s in:
·
·
·
·
·
·
·
·

Zaltbommel
Waardenburg
Maurik
Tiel
Maasbommel
Malden
Beek-Ubbergen
Lienden

Multinieuws is de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(VRGZ) en wordt verzonden aan bestuurders, partners in veiligheid en andere
betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid.
Multinieuws ook ontvangen? Meld je dan aan via het aanmeldformulier op de
website.
Wil je tijdens een groot incident weten wat er aan de hand is en wat je moet
doen? Volg dan @CrisisGLZ op Twitter of Facebook. Op LinkedIn kun je ons
volgen voor nieuws, vacatures en activiteiten en op Instagram kun je een kijkje
achter de schermen nemen.
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