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ABVRBN 20170707, AGP 3a 

     Concept  VERSLAG 

Van de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio d.d. 13 april 2017, Raadszaal 

Gemeentehuis Oss, Raadhuislaan 2, 5341 GM  OSS 

Aanwezig:  

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (voorzitter), mevr. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. H.A.G. Hellegers, drs. J. Hamming, M. 

Fränzel MSc, M. Buijs, mr. J.C.M. Pommer, A. Walraven, A.M.H. Bakermans, A.M.H. Roolvink, K.W.Th. van Soest , mevr. 

drs. M.A.H. Moorman, mevr. M.L.P. Sijbers, R.J. van de Mortel,  P.M.J.H. Bos, dr.ir. P. Verlaan MCDm, mevr. mr. D. van 

Gammeren, K. Arts MSc en C.Q. Boot MSM. 

Afwezig (met bericht van verhindering):  

Mevr. J. Zwijnenburg-Van der Vliet en de heren mr. W.A.G. Hillenaar, mr. J.J. Smilde, drs. L.H.J. Verheijen, Kolonel J. 

Doense  en mr. J. Smarius.  

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer Smit, Chef van het Kabinet, 

die de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant vertegenwoordigt, mevrouw Van Gammeren, sectorhoofd 

Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) eenheid Oost-Brabant Politie, die de eenheidsleiding Oost-Brabant van de 

politie vertegenwoordigt en de heer Arts, die de directeur Publieke Gezondheid Brabant-Noord vertegenwoordigt.  Berichten 

van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Zwijnenburg-Van der Vliet en van de heren Hillenaar, Smilde, Verheijen, 

Doense en Smarius. De voorzitter feliciteert de heer Verlaan met zijn 25-jarig overheidsjubileum en biedt hem als cadeaus 

het boek met het complete overzicht van het werk van Jeroen Bosch en een fraaie bos bloemen aan. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

2a.a Ingekomen stukken  

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor kennisgeving aan. 

2a.b Besluitenlijsten vergaderingen Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 9 juni en 15 september 2016. 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord neemt de besluitenlijst van de vergaderingen 

van het Dagelijks Bestuur op20 oktober 2016, 8 december 2016 en 26 januari 2017 voor kennisgeving aan. 

2a. Bestuur 

Bestuursconferentie 7 juli 2017 

De voorzitter laat weten dat aansluitend aan het besluitvormende gedeelte  van de vergadering van het Algemeen Bestuur 

op 7 juli 2017 een korte bestuursconferentie zal worden gehouden over de stand van zaken met betrekking tot 

Veiligheidsregio en Brandweer Brabant-Noord na doorvoering van de eerder opgelegde bezuinigingen.   

De heer Verlaan licht toe dat tijdens de bestuursconferentie de knelpunten voor het voetlicht zullen worden gebracht zoals 

die worden ervaren op het gebied van de primaire taakuitvoering, de bedrijfsvoering en de realisatie van de in het Regionaal 

Beleidsplan 2016 – 2019 opgedragen doelstellingen. Bedoeling is om deze knelpunten voor de periode 2017 – 2019 zoveel 

mogelijk door inzet van daartoe her te bestemmen reserves op te lossen. Mocht het onvermijdelijk zijn om reeds in 2019 tot 

een verhoging van gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio over te gaan, dan zullen voorstellen daartoe eind 2017 in 
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het Concept-beleidskader 2019 worden opgenomen. Begin 2018 zal dit Concept-beleidskader 2019 voor het geven van een 

zienswijze aan colleges van B&W en gemeenteraden worden voorgelegd. 

In het voorjaar van 2018 zal een tweede bestuursconferentie worden gehouden waarin het Algemeen Bestuur de ambities 

voor de veiligheidsregio voor de periode 2020 – 2023 kan formuleren. Samen met de daarna in 2018 bij de dan nieuw 

gekozen gemeenteraden op te halen gemeentelijke doelstellingen kan dan het Regionaal beleidsplan 2020 – 2023 worden 

opgesteld en van een financiële paragraaf worden voorzien. 

Visitatie Veiligheidsregio Brabant-Noord 

De heer Verlaan doet verslag van de voorlopige uitkomsten van de op 22 en 23 maart 2017 gehouden visitatie van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het landelijke visitatieteam gaf complimenten voor de goede voorbereidingen, de kwaliteit 

van de aangeleverde stukken en de open dialoog. Het visitatieteam gaf terug dat de medewerkers en leidinggevenden met 

wie is gesproken blijk gaven van een grote loyaliteit naar de organisatie. De veiligheidsregio wordt erkend en gewaardeerd 

door de partners die daarin samenwerken  en door externe partijen. Dankzij de gemeentelijke kaders voor het regionaal 

beleidsplan is de relatie met de gemeenteraden versterkt. Met beperkte middelen is veel bereikt. De organisatie is terecht 

trots op het significant terugdringen van loze brandmeldingen en het betrekken van maatschappelijke doelgroepen in het 

kader van brandveilig leven. Het proces van vernieuwde repressie is bottom up met heldere kaders doorgevoerd. 

Bevolkingszorg is zichtbaar en volwassen gepositioneerd. De GHOR is sterk op samenwerking gericht. 

In het kader van de aandachtspunten zijn de grenzen van de mogelijkheden binnen de beperkte capaciteit bereikt. Het 

schuurt: duurzaamheid en continuïteit staan op het spel. Er is geen capaciteit en tijd voor ontwikkeling en innovatie. Er is 

behoefte aan een duidelijk wenkend perspectief, realistische doelen en daarbij behorende randvoorwaarden. Het beeld van 

de veiligheidsregio is teveel brandweer. De gekozen benadering is gericht op de fysieke veiligheidstaken. De bestuurlijke 

vertaling van inhoudelijke vraagstukken is nog onvoldoende. Zo ontbreekt dialoog vooraf en is de gekozen benadering vooral 

technisch-financieel en niet in bestuurlijke termen. 

Aanbevolen wordt op een andere manier de maatschappelijke dialoog te zoeken (bij voorbeeld door middel van burgertafels 

over veiligheid, co-creatie met partners en afhankelijk van de thema’s wisselende samenstellingen te zoeken). Ontwikkel  

andere vormen van dialoog met gemeenten ( bij voorbeeld door adoptie door stakeholders en inzet van ambassadeurs door 

griffiers, gemeentesecretarissen en bestuurders), geef een moderne inhoudelijke duiding van de veiligheidsopgave, benut de 

mogelijkheden van samenspel bij het formuleren van een moderne maatschappelijke opdracht. Ga in de organisatie met 

elkaar in gesprek, kom tot een duidelijk perspectief, maak keuzes, geef ruimte aan ontwikkelingen en ontwikkel je door tot 

proces- en resultaatsturing. Verken actief verdere samenwerking met partners om kwetsbaarheid te verminderen. Investeer 

in verdere ontwikkeling van bevolkingszorg binnen zowel de veiligheidsregio als binnen gemeenten. Verstevig je interne 

ankerpunten om de externe beweging te versterken. 

De heren Hillenaar en Buijs hebben namens Dagelijks en Algemeen Bestuur met het visitatieteam gesproken. De heer 

Verlaan verwacht in de loop van de maand mei het visitatierapport te ontvangen dat in de volgende vergadering aan het 

Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd. 

Voortgang convenant met Dichterbij 

Mevrouw Moorman merkt op dat de informatie in de annotatie weliswaar bijdraagt aan het kennisniveau van de leden van 

het Algemeen Bestuur maar anderzijds helaas ook het gras voor de voeten van sprekers wegmaait. Door omstandigheden is 

de doorvoering van het in november 2015 met zorginstelling Dichterbij gesloten convenant om haar extramurale zorgwonin-

gen in Brabant-Noord binnen 3 jaar brandveilig te maken vertraagd. Het gesloten convenant verplicht de veiligheidsregio om 

een uniform uitvoeringsbeleid voor alle gemeenten in Brabant-Noord vorm te geven en hen te ondersteunen bij het op de 

voorgestelde nieuwe wijze invullen van de brandveiligheid. De ontstane vertraging is onder andere ontstaan bij de 

ontwikkeling en toetsing van het door Brandweer Brabant-Noord gehanteerde toetsingsmodel. Testdata van leveranciers van 

brandveiligheidsoplossingen bleken bovendien onbetrouwbaar. Dichterbij was hierdoor genoodzaakt om met medewerking 

van TNO/Efectis zelf te investeren in het testen van brandveiligheidsoplossingen. Op korte termijn zal dit resultaat opleveren. 

Er zijn veelbelovende oplossingen in  beeld die de brandveiligheid in zorgwoningen fors kunnen verhogen. Volgens huidige 
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planning zal Brandweer Brabant-Noord rond komende zomer het voor te stellen uitvoeringsbeleid voorzien van een 

collegevoorstel aan de colleges van B&W aanbieden. Het voor te stellen beleid is inmiddels door AKD Advocaten getoetst en 

besluitrijp. In maart j.l. hebben onder leiding van mevrouw Moorman als bestuurlijk ambassadeur van het Algemeen Bestuur 

enkele bijeenkomsten met ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten met vestigingen van Dichterbij plaatsgevonden. 

Het concept-uitvoeringsbeleid is daarbij positief ontvangen. Helaas is de heer Holtman, voorzitter van de Raad van Bestuur 

van Dichterbij en drager van dit project, onlangs onverwacht overleden. Dit heeft geen gevolgen voor de doorvoering. 

De voorzitter spreekt namens de vergadering zijn waardering uit voor de stimulerende rol van mevrouw Moorman en het 

werk van de projectorganisatie.       

Aanvaring stuw Nederasselt d.d. 29 december 2016 

De heer Roolvink deelt mee op 29 december 2016 in dichte mist de Duitse binnenvaarttanker Maria Valentine geladen met 

2.000 ton benzeen door de stuw in de Maas ter hoogte van Nederasselt is gevaren. Naar aanleiding van vragen van met 

name Omroep Gelderland, de vroegere burgemeester van Heumen en de Commissaris van de Koning in de provincie 

Gelderland over het informeren van burgers en gemeenten zullen zowel door Bureau Berenschot als de Onderzoeksraad 

voor Veiligheid onderzoeken worden gehouden. Bijzonder aan de aanvaring was dat vanaf de John S. Thomsombrug over 

de Maas bij Grave en vanaf de oevers van de Maas niet zichtbaar was wat er was gebeurd en waar het calamiteitenschip 

zich bevond.  

De heer Fränzel vraagt in wiens opdracht het onderzoek door Bureau Berenschot plaatsvindt? 

De heer Roolvink antwoordt dat het onderzoek van Berenschot in gezamenlijke opdracht van Rijkswaterstaat, de drie 

betrokken veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en Limburg-Noord en de Waterschappen Rivierenland, Aa en 

Maas en Limburg wordt uitgevoerd. Namens de veiligheidsregio’s treedt de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid als opdrachtgever op. De heer Roolvink vertegenwoordigt de Veiligheidsregio Brabant-Noord in de begeleidingsgroep. 

2b. Politie 

Mevrouw Van Gammeren deelt mee dat het Regionaal Servicecentrum ’s-Hertogenbosch van de eenheid Oost-Brabant van 

de politie met het oog op de verbouw van het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord tot Meldkamer Oost-Brabant 

inmiddels naar Veldhoeven is verplaatst. 

2c. Hoofdofficier van Justitie 

Geen mededelingen. 

2d. Brandweer 

Geen mededelingen. 

2e. GHOR 

Geen mededelingen. 

2f. Bevolkingszorg 

Geen mededelingen. 

2g. Waterschap Aan en Maas 

Geen mededelingen. 

2h. Defensie 

Geen mededelingen.  
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2i. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Geen mededelingen. 

3. Verslag 

3a. Concept-verslag Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 10 november 2016 

De heer Pommer merkt op dat hij wel bij de vergadering aanwezig was, doch pas in de loop van de vergadering is 

gearriveerd.  

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het verslag van de vergadering op 10 

november 2016 met inachtneming van de wijziging dat de heer Pommer wel aanwezig was overigens overeenkomstig het 

voorgelegde concept vast.  

TER BESLUITVORMING 

4.   Regionaal Crisisplan 2016 – 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

De heer Hamming merkt op dat de Calamiteitencoördinator (CaCo) Gemeenschappelijk Meldcentrum nu een neventaak is 

van één van de senior centralisten van de Meldkamer Politie. Hij vraagt of dat verstandig is? 

 

De heer Verlaan antwoordt dat de Inspectie Veiligheid en Justitie hierover reeds een opmerking heeft gemaakt in de “Staat 

van de rampenbestrijding 2016”. Een invulling van de CaCo-functie op basis van een volledig voor deze taken vrijgestelde 

functie conform de wensen van de inspectie vraagt op 7 fte aan menskracht. Gelet op de lage inzetfrequentie en afgezet 

tegen de hoge kosten is dit niet te rechtvaardigen. Bij de vormgeving van de Meldkamer Oost-Brabant zal hier nog eens 

goed naar worden gekeken.   

 

De heer Buijs vraagt of er geen interim oplossing mogelijk is? 

 

De heer Verlaan antwoordt dat vooralsnog wordt vastgehouden aan de thans geldende invulling. Hiermee is de 

taakuitvoering van de CaCo in de opvatting van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voldoende geborgd. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om het Regionaal Crisisplan 2016  - 2019 

en de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure 2016 vast te stellen. 

 

5.   Staat van de rampenbestrijding 2016 

 

De heer Verlaan licht toe de minister van Veiligjheid en Justitie op 7 december 2016 de “Staat  van de Rampenbestrijding 

2016” aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De staat geeft een algemeen beeld hoe de voorbereidingen op de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing ervoor staan. De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert dat de veiligheidsregio’s 

steeds beter zijn voorbereid op rampen en crises en dat de samenwerking met (vitale) partners en gemeenten is versterkt. 

Daadwerkelijk optreden vraagt echter nog enkele verbeteringen. Als highlights voor Brabant-Noord kunnen worden genoemd 

de samenwerking met de gemeenten en het evalueren van incidenten, die “op niveau” (= bovengemiddeld) scoren en de 

samenhang op het gebied van planvorming, samenwerking met netwerkpartners, interregionale samenwerking, operationele 

prestaties en kwaliteitszorg, die “basis op orde” (= voldoet aan gestelde eisen) scoren. Verbeterpunten betreffen de invulling 

van de Calamiteiten Coördinator, sturing en coördinatie CoPI en ROT en inzicht in vakbekwaamheid. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om: 

a. Kennis te nemen van de Staat van de rampenbestrijding 2016 en het daarbij behorende regiobeeld voor Brabant-

Noord. 

b. In te stemmen met de conclusies en regionale aanpak van de conclusies en aanbevelingen. 
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6.   Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

Uitgereikt wordt het overzicht van ontvangen instemmende zienswijzen met het Concept-beleidskader 2018 van de 

Gemeenteraden van Boxtel, Landerd, Sint Anthonis, Oss, Bernheze, Haaren, Boekel, ’s-Hertogenbosch, Mill en Sint Hubert 

en Grave, van het college van B&W van Boxmeer. De Gemeenteraad van Uden en de colleges van B&W van Boxmeer en 

Meijerijstad hebben besloten geen zienswijze in te dienen. Het college van Boxmeer merkt op voorhand op niet akkoord te 

gaan met aanvullende gemeentelijke bijdragen in de Programmabegroting 2018. De Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch 

heeft in de motie behoud brandveiligheid (binnen)stad ’s-Hertogenbosch uitgesproken dat de brandweer in ’s-Hertogenbosch 

blijft beschikken over een ladderwagen en een hoogwerker. 

 

De voorzitter betreurt het dat de brandweermensen van de post ’s-Hertogenbosch Centrum hebben gemeend via Sociale 

Media en door het benaderen van de gemeenteraad bezwaar te moeten tegen het afstoten van één van de twee 

redvoertuigen in ’s-Hertogenbosch, te weten de hoogwerker. 

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans vindt het belangrijk om vast te houden aan het in 2013 genomen besluit om het aantal 

redvoertuigen terug te brengen van 7 naar 5 en daartoe de autoladder van Grave en de hoogwerker van ’s-Hertogenbosch 

te laten vervallen. Wel vindt zij het belangrijk om rekening te houden met de wensen van medewerkers bij de invulling van 

het beleid. Door uit praktische overwegingen in relatie tot de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch te kiezen voor een 

autoladder en niet voor een hoogwerker is dit in haar opvatting voldoende gebeurd. 

 

Mevrouw Moorman laat weten dat de Gemeenteraad van Bernheze in het kader van het Concept-beleidskader 2018 heeft 

stilgestaan bij de taken waaraan in het bijzonder de brandweer als gevolg van bezuinigingen niet toekomt. Het zwaartepunt  

ligt nu vrijwel geheel bij beheer waardoor ontwikkeltaken blijven liggen. Zij gaat ervan uit dat deze knelpunten in de 

bestuursconferentie op 7 juli aan de orde komen. 

 

De heer Roolvink merkt op dat ook bij de behandeling van het Concept-beleidskader 2018 in de Gemeenteraad van Grave 

is gesproken over de per 1 maart 2017 buiten dienst gestelde autoladder in Grave. De in 2013 gemaakte keuze om het 

aantal redvoertuigen terug te brengen is ingegeven door de financiële nood als gevolg van de economische crisis. Het is 

belangrijk om vast te houden aan de gemaakte keuzes. 

 

De heer Verlaan reageert dat bij de totstandkoming van de in 2016 doorgevoerde vernieuwde repressie, waarvan ook het 

terugbrengen van het aantal redvoertuigen deel uitmaakt, alle medewerkers de mogelijkheid hebben gehad om hun inbreng 

te leveren. Inmiddels is naast de Ondernemingsraad ook een Participatieraad voor vrijwilligers in het leven geroepen om 

onderwerpen te bespreken die door de vrijwilligers als belangrijk worden ervaren. Het vaststellen van het niveau aan 

brandweerzorg is in de Wet veiligheidsregio’s aan het Algemeen Bestuur opgedragen. Voor afzonderlijke gemeenten is er 

geen mogelijkheid hierop uitzonderingen aan te brengen, ook niet als de gemeenteraad bereid is hiervoor extra financiële 

middelen aan de veiligheidsregio beschikbaar te stellen. De plaatsing van redvoertuigen is gebaseerd op het in 2012 door 

het Algemeen Bestuur vastgestelde Regionale Dekkingsplan en de hieraan ten grondslag liggende risico-inventarisatie en 

evaluatie. De 5 resterende redvoertuigen zijn zodanig over het verzorgingsgebied van Brandweer Brabant-Noord verspreid 

dat overal binnen een aanvaardbare opkomsttijd een redvoertuig beschikbaar kan zijn. Voor ’s-Hertogenbosch is gekozen 

voor een autoladder omdat hiermee in de historische binnenstad beter kan worden gemanoeuvreerd. Het plaatsen van zowel 

een autoladder als een hoogwerker in ’s-Hertogenbosch zal tot gevolg hebben dat voor andere gemeenten in Brabant-Noord 

een dekkingstekort staat omdat dan nog maar 3 redvoertuigen beschikbaar zijn. In geval in ’s-Hertogenbosch bij een brand 

of ander incident behoefte bestaat aan een tweede of derde redvoertuig kan deze uit de andere posten van Brandweer 

Brabant-Noord komen of desnoods door interregionale bijstand uit Waalwijk. 

 

De heer Buijs spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop Brandweer Brabant-Noord de aanzienlijke bezuinigingen 

heeft weten door te voeren en daarbij ook de medewerkers heeft betrokken. Het is niet altijd eenvoudig om de vrijwilligers 

van de noodzaak van veranderingen te overtuigen. De heer Buijs heeft de indruk dat oud-brandweerlieden, die niet actief bij 

de totstandkoming en doorvoering van het nieuwe beleid zijn betrokken, binnen de lokale brandweerverenigingen een 

stempel op de meningsvorming drukken en zich daarbij met name uitspreken voor behoud van het bestaande. 
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Mevrouw Buijs-Glaudemans spreekt met waardering over de inzet van de vele vrijwilligers die ondanks de financiële 

beperkingen toch constructief willen bijdragen aan het doorvoeren van veranderingen en vernieuwingen. Soms vormt de 

brandweercultuur waarin naar veiligheid, voorspelbaarheid en draagvlak wordt gezocht het doorvoeren van veranderingen 

enigszins in de weg. 

 

De heer Verlaan laat weten dat de Financiële Commissie in haar advies heeft aangegeven vooralsnog niet akkoord te 

kunnen gaan met verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor 2018 gelet op de veelheid aan onzekerheden en 

ontwikkelingen die gaande zijn en de financiële gevolgen daarvan. Bij gelegenheid van de Programmabegroting 2018 kan 

deze problematiek in totaliteit worden beschouwd en worden afgewogen in hoeverre de implicaties door herschikking binnen 

de begroting kan worden opgelost of aanvullende gemeentelijke bijdragen noodzakelijk maakt.  Naar aanleiding van dit 

advies is het Beleidskader 2018 aangepast waardoor de verhoging van de gemeentelijke bijdragen is teruggebracht tot de 

reguliere indexering als gevolg van de indexcijfers. De contactambtenaren van de adoptiegemeenten hebben een positief 

advies uitgebracht. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit als volgt: 

a. Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen. 

b. Het in de motie van de Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch begrepen verzoek om naast de autoladder ook de 

hoogwerker in ’s-Hertogenbosch te handhaven af te wijzen. 

c. Het Beleidskader 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord conform concept vast te stellen. 

 

7.   Convenant uitwijk meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost  

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om kennis te nemen van het aangaan 

van het Convenant Uitwijk Meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost met de Veiligheidsregio’s Limburg- Noord, 

Limburg-Zuid en Brabant-Zuidoost en daartoe de heer drs. J. Hamming te mandateren dit convenant namens de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord te ondertekenen. 

 

8.    Rondvraag 

 

De heer Van de Mortel vraagt naar de stand van zaken bluswatervoorziening.  

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans merkt op dat de Gemeenteraad van Oss geïnformeerd wil worden over de ontwikkelingen met 

betrekking tot de bluswatervoorziening. 

 

De heer Verlaan antwoordt dat in de vorige vergadering de “Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening” zijn 

vastgesteld. Deze beleidsregels zijn ook door de twee andere Brabantse veiligheidsregio’s vastgesteld zodat richting 

Brabant Water sprake is van een eenduidige benadering. Dit was noodzakelijk i.v.m. de inwerkingtreding van het nieuwe 

Bouwbesluit 2012. Tot voor kort was het beleid van drinkwaterbedrijven om de capaciteit van leidingstelsels terug te brengen 

om de waterkwaliteit door een grotere doorstroming te kunnen verhogen. Consequentie hiervan was dat de 

drinkwaterleidingen hierdoor met name in woonwijken en in het buitengebied minder geschikt zouden worden als primaire 

bluswatervoorziening. In dat verband zou de brandweer naar alternatieven moeten zoeken zoals watertankwagens en 

geboorde putten. Tegelijkertijd zouden dan met name in woonwijken het aantal brandkranen kunnen worden teruggebracht. 

Uit oogpunt van vergroting van zelfredzaamheid zou het wenselijk zijn dat woningen en bedrijven worden uitgerust met 

sprinklerinstallaties zodat beginnende branden snel kunnen worden geblust. Dat maakt het echter wel noodzakelijk dat 

drinkwaterleidingen voldoende capaciteit behouden. Over de verdere uitwerking van deze nieuwe ontwikkelingen bestaat nu 

nog geen duidelijkheid.  Een brand in een moderne eengezinswoning kan bij tijdige aankomst van de brandweer in principe 

met de inhoud van de watertank van een tankautospuit worden geblust. In het kader van vernieuwde repressie zijn inmiddels 

watertankwagens aangeschaft om bij grote branden, in buitengebieden en bij onvoldoende andere mogelijkheden voor 

primaire bluswaterwinning uit brandkranen, open water of geboorde putten de tijd te overbruggen om het grootschalig 

watertransport met hydraulische dompelpompen en 150 mm slangleidingen te kunnen opbouwen. De desinvesteringskosten 

voor de afstoting van brandkranen zijn hoog en zullen door Brabant Water aan de Veiligheidsregio worden doorberekend. 

Gezien de hiervoor genoemde nieuwe landelijke ontwikkelingen en de inzichten die wij intussen binnen Brabant Noord 
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hierover hebben opgedaan, zullen niet alle brandkranen worden afgestoten. Dit moet de komende periode inzichtelijk 

worden gemaakt. Het afstoten van brandkranen kost veel geld en is volgens de laatste inzichten wellicht niet langer 

noodzakelijk. Voorts speelt ook dat Brabant Water haar tarieven voor het gebruik van brandkranen aanzienlijk heeft 

verhoogd. 

 

De heer Van de Mortel refereert aan de eerder gedane toezegging dat er eind 2015 een businesscase bluswatervoorziening 

zou worden opgeleverd waarin de te maken keuzes worden uitgewerkt.  De Gemeenteraad van Vught wil duidelijkheid of de 

hiertoe ingestelde reserve voor de afkoop van af te stoten brandkranen en alternatieve vormen van primaire 

bluswatervoorziening moet worden aangewend of aan de gemeenten kan worden teruggegeven. 

 

De heer Verlaan antwoordt dat gelet op de door hem gesignaleerde landelijke ontwikkelingen het opstellen van de 

businesscase tot nu toe eigenlijk niet goed mogelijk was. Dit zal met de hernieuwde inzichten wel moeten gebeuren. 

Bijkomend probleem is ook dat als gevolg van de bezuinigingen beleidscapaciteit heeft ontbroken om eerder al een 

businesscase en voorstel te kunnen opstellen. Aan het bestuur is toegezegd dat eind 2017 een voorstel zal worden gedaan 

met betrekking tot het wel of niet handhaven van bestemmingsreserves. 

 
9.   Themagedeelte: Stand van zaken vorming Meldkamer Oost-Brabant 

 

De voorzitter heeft de heer Van der Heijden, regionaal kwartiermaker Meldkamer Oost-Brabant, hartelijk welkom.  

 

De heer Van der Heijden licht aan de hand van een presentatie (zie bijlage bij dit verslag) de totstandkoming van de 

Meldkamer Oost-Brabant toe. In 2013 hebben alle veiligheidsregio’s, de Regionale Ambulancevoorzieningen, de Nationale 

Politie en de ministers van Veiligheid en Justitie, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Defensie het 

Transitieakkoord meldkamer van de toekomst gesloten gericht op het ontwikkelen van een Landelijke Meldkamerorganisatie 

op 10 locaties. Eén van deze locaties wordt de Meldkamer Oost-Brabant. Doelstelling van de Landelijke 

Meldkamerorganisatie (LMO) is overal in Nederland de zelfde dienstverlening door politie, brandweer en ambulancezorg 

voor de burger te leveren. De burger moet daarbij zoveel mogelijk in het eerste contact worden geholpen. De Meldkamers 

moeten beter bereikbaar zijn bij een piekbelasting. De continuïteit moet beter worden gewaarborgd. De informatie-

uitwisseling tussen de parate diensten moet worden verbeterd. Uiteindelijk moet een kostenbesparing worden gerealiseerd. 

 

Eind 2015 is in opdracht van de landelijke Bestuurlijke Regiegroep Landelijke Meldkamerorganisatie een zogenaamd 

Gateway Review onderzoek uitgevoerd naar de plannen voor de landelijke meldkamerorganisatie. Geconcludeerd werd dat 

de plannen naar verwachting niet haalbaar zullen zijn. Daarop is besloten een heroriëntatie door te voeren op basis van twee 

sporen. Belangrijkste wijziging daarbij is dat niet langer de Landelijke Kwartiermakersorganisatie LMO maar de 

veiligheidsregio’s worden gevraagd om bij spoor 1 voor 2020 de bestaande meldkamers van brandweer, politie en 

ambulancezorg samen te voegen tot 10 meldkamers. De politie is daarbij gevraagd de verantwoordelijkheid voor de 

landelijke kwartiermakersorganisatie over te nemen en regie te voeren met betrekking tot het voorzien in de aansluiting op 

de landelijke ICT-systemen. Tegelijkertijd moeten de binnen de meldkamers gehanteerde procedures landelijk worden 

geharmoniseerd. Bedoeling is dat bij spoor 2 na 2020 en na wetswijziging de veiligheidsregio’s hun huidige 

verantwoordelijkheid voor organisatie en beheer van de meldkamers overdragen aan de Nationale Politie. De 10 

samengevoegde meldkamers zullen hierbij samen de Landelijke Meldkamerorganisatie gaan vormen waarbij onderlinge 

uitwisselbaarheid en ondersteuning de continuïteit van de dienstverlening aan zowel de burger in nood als de ondersteuning 

van de ingezette eenheden van politie, brandweer en ambulancezorg en de multidisciplinaire opschaling de continuïteit van 

de dienstverlening moeten borgen. Tevens zal het huidige communicatiesysteem C2000 worden vervangen door IVC 

(Implementatie Vernieuwing C2000) en het Gemeenschappelijk Meldkamersysteem (GMS) door het Nationaal Meldkamer 

Systeem (NMS), aldus de heer Van der Heijden.   

 

Recent is een proef gedaan naar de multidisciplinaire intake. Dit houdt in dat de hulpvragende burger ongeacht de specifieke 

hulpvraag zoveel mogelijk in het eerste contact met de meldkamer wordt geholpen. Gewerkt wordt aan de invoering van de 

geautomatiseerde “Vaststelling van de Incident Locatie” (VIL) en de ontwikkeling naar Fins voorbeeld van een 112 app voor 

het doen van hulpvragen. Recent is ook een onderzoek uitgevoerd in hoeverre de oorspronkelijk na realisatie van de LMO te 
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bereiken taakstelling van € 50 mio haalbaar is. Onderzoeksadvies is dat waarschijnlijk slechts de helft van deze taakstelling 

uitvoerbaar moet worden geacht.  

 

Met betrekking tot de vorming van de Meldkamer Oost-Brabant kan worden gemeld dat door de Veiligheidsregio’s Brabant-

Noord en Brabant-Zuidoost, de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, de GGD Brabant-Zuidoost 

en de eenheid Oost-Brabant Nationale Politie reeds sedert 2014 wordt gewerkt aan de vorming van de Meldkamer Oost-

Brabant. Daartoe is een stuurgroep gevormd  waarin de heer Hamming het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord  

vertegenwoordigd. De projectorganisatie heeft inmiddels een businesscase huisvesting en ICT en een voorstel voor 

inrichting van de bestuurlijke samenwerking opgeleverd, die bestuurlijk zijn vastgesteld. Onlangs is ook het Samenvoegings-

plan inclusief meerjarenbegroting gereed gekomen en zal nu ter vaststelling aan de betrokken besturen en bevoegde 

gezagen worden voorgelegd. Er is een ontwerp gemaakt voor de verbouw van het huidige Gemeenschappelijk Meldcentrum 

in ’s-Hertogenbosch tot Meldkamer Oost-Brabant inclusief opschalingsruimten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing en 

de staf Grootschalig en Bijzonder Optreden van de politie. Momenteel wordt de aanbesteding van de verbouw voorbereid. 

Met ingang van 23 mei 2017 zullen alle meldkamers in Brabant-Noord gedurende een jaar bij de Gemeenschappelijke 

Meldkamer Brabant-Zuidoost in Eindhoven worden gehuisvest om de verbouw van het GMC Brabant-Noord tot Meldkamer 

Oost-Brabant mogelijk te maken. 

 

De heer Pommer vraagt of een burger in nood alleen 112 hoeft te bellen ongeacht de aard van zijn hulpvraag? 

 

De heer Van der Heijden antwoordt dat het bij doorvoering van multidisciplinaire intake de bedoeling is dat de burger zoveel 

mogelijk in het eerste meldkamercontact wordt uitgevraagd. Daarvoor is het noodzakelijk om deze uitvraag goed te 

organiseren en goed te ondersteunen met een daarvoor geschikt systeem. Voorts moet uiteraard de follow up door de 

diensten die daadwerkelijk in actie moeten komen goed worden geregeld. 

 

De voorzitter vraagt of de Meldkamer Oost-Brabant ongeacht de nog te maken landelijke afspraken over het wel of niet 

doorvoeren van multidisciplinaire intake kan besluiten om dit zelf wel te doen? 

 

De heer Van der Heijden antwoordt dat de Meldkamer Oost-Brabant voorstander is van doorvoering van de 

multidisciplinaire intake doch met het oog op de landelijke afstemming is gehouden aan de landelijk te maken afspraken. 

 

De heer Hamming verwijst naar de eerder uitgesproken bestuurlijke wens om de Meldkamer Oost-Brabant aan een pilot 

multidisciplinaire intake te laten deelnemen. Echter brandweer, politie en ambulancezorg moeten dit ook willen. 

Ambulancezorg is hierbij landelijk, overigens niet in Oost-Brabant, nog wat terughoudend.  

 

Mevrouw Van Gammeren dat in Brabant-Noord brandweer en politie reeds samen 112 aannemen en de eerste uitvraag in 

het kader van multidisciplinaire intake doen. 

 

De heer Fränzel heeft de indruk dat de relatie tussen de beide ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van 

Veiligheid en Justitie op dit dossier hierbij een belemmering vormt. 

 

De voorzitter stelt voor om als Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost een gezamenlijk pleidooi te houden 

richting landelijke Bestuurlijke Regiegroep LMO om de Meldkamer Oost-Brabant in staat te stellen de multidisciplinaire intake 

te mogen doorontwikkelen en door te voeren. 

 

De heer Van der Heijden stelt voor de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie Oost-Brabant LMO te 

vragen hiertoe een gezamenlijke brief op te stellen. 

 

De voorzitter zegt toe contact te zullen leggen met de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost om deze 

gezamenlijke brief op te stellen. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit  om in een gezamenlijke brief van de 

Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost aan de landelijke Bestuurlijke Regiegroep LMO het aanbod te doen 
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dat de Meldkamer Oost-Brabant gaarne bereid is een leidende rol te vervullen bij de doorontwikkeling en implementatie van 

de multidisciplinaire intake. 

 

Niets neer aan de orde zijnde onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng en aan mevrouw Buijs-

Glaudemans voor de door de Gemeente Oss verleende gastvrijheid sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d.  7 juli 2017  

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

 de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts  dr. ir. P. Verlaan MCDm 

 



Algemeen Bestuur
VRBN

13 april 2017



Landelijke Meldkamerorganisatie

Transitieakkoord 2013

Gateway review 2016

Programma LMO

2 sporen



Doelen  Transitie-akkoord

• Zelfde dienstverlening aan burger in heel Nederland

• Burger wordt in eerste contact geholpen

• Betere bereikbaarheid tijdens piekbelasting

• Continuïteit 

• Betere informatie-uitwisseling

• Kostenbesparing

één meldkamer met 10 lokaties



Spoor 2 LMO

• Multi intake

• Multi opschaling

• Continuïteit

• Innovatie
• VIL

• 112 app

• Nieuwe melden

• Nationaal Meldkamer Systeem

Spoor 1 LMO

• Samenvoeging meldkamers

• Door Veiligheidsregio’s



Meldkamer Oost-Brabant

• Bestuurlijke samenwerking

• Planning

• Wat al bereikt?

• Tijdelijke verhuizing GMC naar Eindhoven

• Verbouwing Den Bosch (sneak preview)



Bestuurlijke samenwerking



Planning

23 mei 2017

1 juni 2017

1 oktober 2017

1 april 2018

Verhuizing Meldkamer Den Bosch naar Eindhoven

Aanbesteding en start verbouw

Start bouw ICT

Meldkamer Oost Brabant gereed



Wat al bereikt ?

• Gezamenlijke  managementteams

• Eén team technisch beheer

• Harmonisatie GMS

• Eén GIS

• Afspraken over transitieperiode



Verhuizing GMC

• Verminderen overlast

• Versnelling verbouw

• 23 mei 2017 D-day

• 1 GMS, 1 GIS

• Twee meldkamers onder één dak

• Intensieve samenwerking

• Uitwijkfaciliteiten in Maastricht



Gevels - nieuw



natuurlijke balans

akoestiek 

bioritme rustgevend en ontspannend

focus en concentratie

Meldkamer

verbinding



overzicht

Gesloten werkplekken

meldkamer

Werkvloer;
Basiswerkzone

Informele ontmoetingszone

opschalingsruimte / 
overleg

Kleine spreekkamers



Opschalingsruimte 

overzicht

opschalingsruimte

Ontvangstbalie

crisisruimte

Entree


