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Betreft : Brandweerzorgplan – aanvullende info n.a.v. vragen / opmerkingen Oordeelsvormende 
                          Raad  d.d. 22 februari 2018

Naar aanleiding van de behandeling van het Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg, 
organisatieontwikkeling en financiën VRGZ in de Oordeelsvormende Raad van donderdag 22 februari 2018 
is u toegezegd een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden. Tevens wil ik u op enkele punten nog enige 
verduidelijking geven.

1. De uitgangspunten van het Brandweerzorgplan zijn er in algemene zin op gericht om in het kader van 
het wettelijk dekkingsplan te komen tot een aanvaardbare brandweerzorg in de regio Gelderland Zuid. 
Daarbij is in de discussie nadrukkelijk gekozen tot het in stand houden van de huidige 36 posten in het 
gebied. Daarnaast wordt ingezet op meer inzet op preparatie ( voorlichting om brand te voorkomen), 
risicobeheersing en terugdringing van de overschrijdingen van opkomsttijden. De meerkosten hiervoor 
worden o.a. bekostigd uit het inzetten van minder 2e TS’en en op termijn via natuurlijk verloop minder 
vrijwilligers.

2.De communicatie over het Brandweerzorgplan. 
De door u geuite zorg, mede n.a.v. de inspreker vanuit het korps Neerijnen West, over de zorgvuldigheid in 
communicatie naar de korpsen is door mij ter sprake gebracht bij de leiding van de Brandweer.
Hierop heb ik de volgende informatie ontvangen :
Op 25 september 2017 zijn alle Teamleiders en Groepschefs van de regio gelijktijdig geïnformeerd door een 
collega van de werkgroep Brandweerzorgplan, in het bijzijn van enkele leden van het 
Brandweermanagementteam en de Regionaal commandant Dennis van Zanten. Hiertoe zijn 2 sessies 
geweest, een sessie in Geldermalsen en een sessie in Wijchen.
Op 26 september 2017 hebben alle Groepschefs een mail ontvangen met de presentatie van het BWZP, 
zoals gegeven op 25 september 2017, met daarin verwerkt enkele op- en aanmerkingen tijdens de 
bijeenkomst van 25 september 2017. Verzoek aan de Groepschefs was om deze informatie (BWZP) te delen
met alle collega’s op de posten.
Op 2 oktober 2017 heeft Ad van Wingerden de presentatie aan het korps van post Neerijnen – West 
gegeven.
Op 23 oktober 2017 heeft Ad van Wingerden de presentatie aan het korps van post Neerijnen – Oost 
gegeven.
Naar aanleiding van de presentatie in Neerijnen – West zijn een aantal vragen naar voren gekomen, deze 
zijn op 23 oktober 2017 door Ad van Wingerden doorgezet naar een collega van de werkgroep BWZP. Op 24
oktober 2017 zijn de antwoorden ontvangen, die op 7 november 2017 door AvW zijn doorgezet naar de 
postcommandant Antonie Donker.

Alle leden van de brandweer, zowel vrijwilligers als beroeps, zijn dus wel degelijk geïnformeerd. Vragen zijn 
beantwoord en ook is duidelijk aangegeven dat de uiteindelijke beslissing rond het BWZP is voorbehouden 
aan de leden van het AB van de VRGZ.

3.Strategische positie West Betuwe in relatie tot A 2 / A 15 / spoorbrug / Waal en Betuwelijn 
In het BWZP zijn de risico”s omtrent deze strategische hotspots wel meegenomen.In de regio zijn 4 
hulpverleningsvoertuigen opgesteld op strategische punten, bijvoorbeeld bij autosnel-, en spoorwegen/ 
bruggen. Deze hulpverleningsvoertuigen zijn ter aanvulling op de TS 1, die in principe geëquipeerd is voor 
alle vormen van hulpverlening. In ons gebied staan er 2 opgesteld : 1 in Geldermalsen en 1 in Zaltbommel. 
Daarnaast is het zo dat bij de post Beesd een zgn. SBH (schuimblushaak) gepositioneerd is. 
In Neerijnen West is ook 1 van de 6 redvoertuigen ( hoogwerker)  gepositioneerd .
Ten aanzien van de positionering van deze risico gestuurde voertuigen zal naar verwachting geen 
verandering optreden.



4.Uitruktijden TS 2 Neerijnen West
Hieronder treft u aan de uitruktijden van de 2e TS, in die gevallen waarin ook een 1e TS was uitgerukt.

In 2015 is de 2e TS ook daadwerkelijk ingezet in 6 gevallen : 2 x in Waardenburg ( uitruktijd 0.07 en 0.15)
1 x in Haaften ( 1,43), 1x Enspijk (1,28) , 2 x Neerijnen ( 9.52 en 3.58) In alle gevallen betrof het een 
brandmelding.
In 2016 is de 2e TS daadwerkelijk ingezet in 14 gevallen, t.w. 2 x ongeval in Waardenburg ( 3.38 en 0.19),
1 x dienstverlening Waardenburg ( 0.07), 1 x brand t.w. Aalst ( 4,01) , Beesd ( 7.27), 3 x Haaften ( 1.13 en 
4.17 en 0,57). 1 x Heesselt ( 3,06) ,1 x Tuil ( 2.10) , 1 x Varik ( 5.11), 1 x Zaltbommel ( 0.03) en 2 x 
Waardenburg ( 1.07 en 1.45)

In 2017 is de 2e TS bij 7 incidenten daadwerkelijk ingezet
 1 x dienstverlening Waardenburg ( 1,32) , 1 x leefmilieu Waardenburg ( 2.23),  1 x brand Waardenburg 
( uiteindelijk geen inzet), 1 x Tuil (uitruktijd onbekend), 2 x Haaften ( 6.34 en 3.29) en 1 x Neerijnen ( 1.31)

Vervolgens treft u hierbij aan de uitruktijden van de 2e TS , omdat de 1e TS bij een ander incident actief was.
2015 : 2 x brand in Waardenburg ( 7.11 en 3.41) , 1 x leefmilieu in Tuil ( 2.53)
2016 : 2 x brand in Waardenburg  ( 2,12 en 0.04) en 1 x Tuil ( 2,53)
           1 x leefmilieu in Waardenburg ( 1.01)
2017 : 3 x brand in Waardenburg (5.50 en 2.12 en 4.18)

( per abuis heb ik u in de vergadering het getal 5genoemd, totaal TS 2 in 2017 : 10 )

5. Mogelijkheid om zelf de bekostiging te verzorgen
De vraag is gesteld of wij zelf, als gemeente, de bekostiging van de 2e TS voor onze rekening zouden 
kunnen nemen.
Ik heb hiertoe navraag laten doen bij een aantal andere VR’s, t.w. Noord Holland – Noord, Midden- en West 
Brabant, Utrecht, Noord Oost Gelderland en de koepelorganisatie IFV (Instituut voor Fysieke Veiligheid).

In algemene zin kan gesteld worden dat het wettelijk gezien mag. De burgemeester als pfh is daar 
verantwoordelijk voor, dus er kan beoordeeld worden dat vanuit specifieke risico’s voor de veiligheid goed is 
om dit te doen. Daar tegenover staat dat de gemeente dan wel verantwoordelijk is voor de kosten van het 
extra materieel, zoals onderhoud, opleiding en training van het personeel en afschrijving etc.

In Midden en West Brabant is het formeel geregeld via het dekkingsplan, vergelijkbaar met het BWZP. 
Daarbij is in artikel 8.2.3 opgenomen over de “reserve” tankspuit.

Het uitvallen van een tankautospuit door onderhoudswerkzaamheden, oefeningen, opleidingen en 
wedstrijdactiviteiten is voorzienbaar en mag geen afbreuk doen aan de paraatheid van de brandweer. Om de
primaire brandweerzorg te kunnen garanderen is het noodzakelijk de beschikking te hebben over een 
reserve tankautospuit. Deze kunnen tevens worden ingezet wanneer extra slagkracht nodig is bij langdurige 
en grootschalige inzetten. Om deze reden dient een „reserve‟ tankautospuit altijd volledig operationeel 
inzetbaar te zijn en in die zin is het woord „reserve‟ wellicht minder van toepassing. Het aantal reserve 
tankautospuiten bedraagt 20%, wat neerkomt op zestien stuks. Vanuit een bestuurlijke overweging zijn in 
Oisterwijk, Zevenbergen en Baarle-Nassau reserve tankautospuiten geplaatst. De plaatsing van de overige 
reserve tankautospuiten is een verantwoordelijkheid van het cluster.

In Noord Oost Gelderland en Noord Holland Noord huldigt men het principe dat bij het aangaan van een 
regionaal samenwerkingsverband het niet wenselijk is dat gemeenten er eigen materiaal etc. op na houden.

In de gemeente Eemnes (VR Utrecht) speelt het wel. De informatie die wij daaromtrent ontvangen hebben 
luidt als volgt.:

Gemeente Eemnes pluspakket

De Veiligheidsregio Utrecht verzorgt een gemeentelijk basis taken pakket aan de betrokken gemeenten, voor
Eemnes ruim 5 ton voor 9.000 inwoners. Daar bovenop hebben ze individuele gemeentelijke pluspakketten 
in de categorieën personeel, materieel en huisvesting. In Eemnes hebben ze een extra tankautospuit en een
extra post commandant. Waar ze ruim 70.000 euro voor begroot hebben.  Opvallend daarnaast is dat het 
beheer van de huisvesting terug is gegaan van de Veiligheidsregio naar de individuele gemeenten.



Tot zover de informatie naar aanleiding van de behandeling in de Oordeelsvormende vergadering. Ik heb 
over de discussie en oordeelsvorming ook contact opgenomen met mijn collega’s in Geldermalsen en 
Lingewaal, immers over 10 maanden zijn wij 1 gemeente West Betuwe.

In Lingewaal is het BWZP  met algemene stemmen aangenomen. In Geldermalsen speelt ook een discussie 
rond de 2e TS, zoals ook weergegeven tijdens de vergadering.

Ik heb met collega Staatsen afgesproken dat wij het DB van de VRGZ gaan verzoeken om een gesprek, 
waarin wij de zorgen van de raad omtrent de 2e TS ( zowel in Neerijnen als Geldermalsen) en de 
betrokkenheid / rol van onze vrijwilligers naar voren willen brengen. Ik hoop dat dit mogelijk is voor de AB 
vergadering van VRGZ van medio april a.s. waarin de besluitvorming rond het BWZP plaatsvindt.

Ik hoop u met deze toelichting en beantwoording van dienst geweest te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Harry de Vries / pfh OOV

 


