Vergadering
Plaats
Datum
Tijdstip

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
Raadszaal, Gemeentehuis Uden, Markt 145, 5401 EJ Uden
9 november 2017
09.30 uur- 12.30 uur

Gremium &
bijlagen
09.30 uur

AGENDA
1.

Opening

2.
2a.

Mededelingen en ingekomen stukken
Bestuur
a. Ingekomen en uitgegane stukken
b. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 26 juni 2017.
c. Vergaderschema 2018 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio

2b.
2c.
2d.
2e.
2f.
2g.
2h.
2i.

Politie
Hoofdofficier van Justitie
Brandweer
GHOR
Bevolkingszorg
Waterschap Aa en Maas
Defensie
Rampenbestrijding en crisisbeheersing

./.
./.

3.
3a.
3b.

Verslagen
Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2017
Concept-verslag Bestuursconferentie Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2017 (Wordt separaat
toegezonden)

./.
./.
./.
./.
./.
./.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voordracht voorzitter en samenstelling Dagelijks Bestuur c.a.
Nota activabeleid 2017 Brandweer Brabant-Noord
Bestuursrapportage 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord
2e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Nota reserves en voorzieningen Veiligheidsregio Brabant-Noord
Controleprotocol 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord

./.
./.
./.

10.
11.
12.

TER INFORMATIE
Toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer
Rapportage aanvaring stuw Grave
Voorbereiding op crises door zorginstellingen

./.
./.
(nazending)

TER BESLUITVORMING

./.

13.
14.

TER BESPREKING
Voortgang bestuursconferentie 2018
Bespreking ontwikkelingen Veiligheidsregio Brabant-Noord met professor dr. W.B.H.J. van
der Donk, Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Brabant

15.

Rondvraag

16.

Themagedeelte: Door COT georganiseerde workshop infectieziektebestrijding

17.

Sluiting

Volgende vergadering 24 januari 2017

Voorstel
AGP 2a.a
Aan : Algemeen Bestuur

Datum : 9 november 2017

Steller : Anne Hellings

Bijlage : -

Onderwerp : Ingekomen en uitgegane stukken

Algemene toelichting
INGEKOMEN STUKKEN
Briefnummer
Datum document
Afzender
Geadresseerde
Onderwerp
Korte inhoud

Behandelaar
Voorstel
Kopie
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Korte inhoud

Behandelaar
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Kopie

2017-I5126
04-07-2017
Dhr. Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad
Voorzitter Veiligheidsregio
Publicatie “Veerkrachtig omgaan met aanslagen”
Dit betreft een handzame publicatie voor bestuurders die antwoord geeft op de
volgende vragen:

Hoe reageert een samenleving op een aanslag?

Wanneer herstelt een samenleving zich en welke factoren kunnen dat herstel
beïnvloeden?

Wat kunnen wij van de ervaringen elders leren hoe na een aanslag te reageren
en te handelen?
De publicatie is digitaal beschikbaar via www.ifv.nl
Paul Verlaan
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
2017-I5129
07-07-2017
Dhr. Lonink voorzitter Veiligheidsregio Zeeland
Voorzitters en directeuren Veiligheidsregio’s
Zorgen over gevolgen predistributie Jodium-Profylaxe
De Veiligheidsregio Zeeland spreekt mede namens de andere betrokken
Veiligheidsregio’s richting het ministerie van VWS haar zorgen uit over de wijze
waarop de communicatie richting de samenleving wordt voorbereid. Zij voorziet dat
door het ontbreken van een voor publiek begrijpbare context, er grote onrust gaat
ontstaan bij de distributie van de jodium profylaxe.
Paul de Vet
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
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2017-I5112
29-06-2017
dhr. Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
De voorzitters van de besturen van de Veiligheidsregio’s
BDuR junibrief 2017
De hoogte van de bedoelde uitkering is vastgesteld voor 2018 inclusief loon- en
prijsbijstelling 2018.
Michiel Glaudemans
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
2017-I5131
10 -07-2017
dhr. Banser, Deloitte Accountants
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
Controleverklaring jaarrekening 2016
Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2016 ontvangt u onze
controleverklaring en het accountantsverslag. In dit accountantsverslag brengen wij
de belangrijkste uitkomsten van onze controle onder uw aandacht.
Tom van Kraaij
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
2017-I5135
11-07-2017
mw. Buijs-Glaudemans, Coördinerend burgemeester
het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
GR-en Brabant-Noord; planning 2018 & ontwikkelingen
Als bijlage is een duidelijke en eenduidige planning voor de planning- & controlcyclus
2018 van alle GR-en in Brabant-Noord meegezonden.
De belangrijkste ontwikkeling betreft de vorming van een regionale griffierswerkgroep
Regionale Samenwerking Noordoost Brabant die de opdracht heeft om met
praktische voorstellen te komen om de sturing van de raden op de regionale
samenwerkingsverbanden te vergroten.
Deze werkgroep zal een rapportage opleveren met concrete voorstellen en
aanbevelingen voor de uitvoering van de voorstellen.
Paul Verlaan
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
2017-I5153
18-07-2017
college B&W gemeente Heusden
het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
Motie Programmabegroting 2018
De burgemeester van de gemeente Heusden vraagt ons bestuur of zij formeel een
reactie wil geven op de door de raad unanamien aangenomen motie:

in de door het bestuur van de VR gevraagde zienswijze op de
programmabegroting de zorg(en) van onze Raad over de kwetsbaarheid van de
uitoefening van de primairetaken door de Brandweerorganisatie kenbaar te
maken

het bestuur van de VR te verzoeken de genoemde risico’s expliciet te
omschrijven en aan de Raad kenbaar te maken

het bestuur van de VR te verzoeken duidelijk aan te geven op welke wijze deze
kwetsbaarheden kunnen worden opgeheven en de raad hierover te informeren.
Paul Verlaan
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
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2017-I5103
16-06-2017
Dhr. Raaphorst, Programmadirecteur Meldkamer, C2000 en 112 van min. VenJ
Voorzitters Veiligheidsregio
Voortgang vernieuwing & migratie C2000
De migratie naar de vernieuwde C2000 is voorzien medio 2017. Gedurende de
migratie zal enige tijd geen communicatie mogelijk zijn via C2000. D.m.v. het gebruik
van IVC, noodprocedures en maatregen dragen de hulpdiensten er zelf zorg voor dat
het werk van de hulpverleners onverstoord kan doorgaan tijdens de migratie. De
definitieve migratie zal slechts in gang worden gezet als aan alle randvoorwaarden,
waaronder de kwaliteitsborging, is voldaan.
Joost Knoppper
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
2017-I5159
19-07-2017
Dhr. Raaphorst, Programmadirecteur Meldkamer, C2000 en 112 van min. VenJ
Voorzitters Veiligheidsregio
Voortgang vernieuwing C2000
De afgelopen week is duidelijk geworden dat de oplevering van het nieuwe systeem
en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vraagt. Daarmee zal de migratie naar het
nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden. De
onafhankelijke externe testinstantie ondersteunt deze gekozen lijn. In goede
samenwerking met alle betrokken partijen zal de komende periode worden bezien wat
de gevolgen hiervan zijn en hoe deze kunnen worden opgelost.
Joost Knoppper
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
2017-I5154
13-07-2017
Nelly Kalfs, Hoofd Ingenieur Directeur bij Rijkswaterstaat
Voorzitter Veiligheidsregio
aanbieden rapport evaluatie crisisbeheersing Grave
Donderdag 29 december 2016 is bij mistig weer een binnenvaartschip, geladen met
benzeen, door de stuw op de Maas van Grave gevaren. Vanwege de specifieke
plaats van het incident, de effecten op de omgeving en voor de waterstanden in
meerdere gemeenten en provincies was bovenregionale samenwerking tussen
diverse gemeenten, veiligheidsregio’s, waterschappen en Rijkswaterstaat
noodzakelijk. Op 5 januari hebben wij gezamenlijk hierover bestuurlijke van gedachte
gewisseld. Er is toen ook afgesproken dat de drie waterschappen (Rivierenland, Aa
en Maas, Limburg), de drie veiligheidsregio’s (Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en
Limburg) en Rijkswaterstaat een onafhankelijk onderzoek zouden laten uitvoeren
naar deze interregionale samenwerking in de eerste 48-uur van deze crisis met als
doel hiervan te leren. Dit onderzoek is uitgevoerd door Berenschot en vandaag door
Berenschot opgeleverd. Het is mij dan ook een genoegen u, namens de gezamenlijke
opdrachtgevers, dit rapport aan te mogen bieden.
Paul de Vet
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
2017-I5191
28-07-2017
Dhr. Raaphorst, Programmadirecteur Meldkamer, C2000 en 112 van min. VenJ
Besturen Veiligheidsregio’s
Inspectierapport stroomstoring Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017
Betreft het Inspectierapport naar de stroomstoring van Amsterdam en
omgeving van 17 januari 2017. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de
voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en ook aangeboden aan
de minister van Veiligheid en Justitie. In het rapport worden o.a. aanbevelingen
gegeven aan de politie en de besturen van de veiligheidsregio. Het rapport is
aangeboden aan de Tweede Kamer.
Joost Knopper
Voor kennisgeving aannemen
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2017-I5192
20-07-2017
S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie
Voorzitters Besturen Veiligheidsregio’s
Geweld tegen hulpverleners en informatie-uitwisseling meldkamers
Eén van de adviezen vanuit Veilige Publieke Taak aan werkgevers is om altijd
aangifte te doen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever het proces van
aangifte voor de werknemers zorgvuldig in te richten. Dit ervaart de werknemer als
een belangrijke steun in de rug. De minister wil dan ook in het bijzonder aandacht
vragen voor dit signaal.
Gelet op het belang van veilige hulpverlening en het verminderen van geweld tegen
overheidsdienaren onderstreept de minister het balng van pro-active
informatieuitwisseling over eventuele gevaarzetting. Hij verzoekt ons daarom om in
onze communicatie richting de meldkamers hier nadrukkelijk aandacht voor te
vragen.
Paul de Vet
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
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2017-U3617
12-07-2017
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
De colleges van Burgemeester en Wethouders van Cuijk, 's-Hertogenbosch, Mill en
Sint Hubert, Oss en Uden
Nationale Reddingsvloot Reddingsbrigade Nederland
Nu de minister van Veiligheid en Justitie met ingang van 2018 zijn directe bekostiging
van de Nationale Reddingsvloot zal beëindigen is er geen reden voor de
Veiligheidsregio Brabant-Noord om de bekostiging van de bij de reddingsbrigades in
’s-Hertogenbosch, Mill & Sint Hubert en Cuijk (Erica), Oss, Uden en Rosmalen
geplaatste waterreddingsvaartuigen als Veiligheidsregio over te nemen.
Dit betekent dat als de lokale reddingsbrigades deze waterreddingsvaartuigen willen
handhaven voor hun reguliere taken zoals de bewaking van recreatiewater en de
beveiliging van watergebonden activiteiten een alternatieve bekostiging zal moeten
worden gevonden. Als de gemeenten die het betreft bereid zijn om lokale
reddingsbrigades financieel te ondersteunen kan de beschikbaarheid van de tot nu
toe in bruikleen van Reddingsbrigade Nederland ontvangen waterreddingsvaartuigen
van de Nationale Reddingsvloot en daarmee de inzet voor bewaking van
recreatiewater en beveiliging van watergebonden evenementen worden behouden.
Kees Boot
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar

Procesgang
Processtap

Datum

Algemeen Bestuur (ter kennisname)

09-11-2017

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de ingekomen en uitgegane stukken.

Akkoord

Ja

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Nee

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………
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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 26 juni 2017.
Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. J. Hamming, drs. H.A.G. Hellegers,
mr. W.A.G. Hillenaar, kolonel J. Doense, mr. J. Smarius en mr. J.J. Smilde, dr.ir. P. Verlaan, drs. K. van Esch,
mw. mr. D. van Gammeren, C.Q. Boot MSM en A.L.C. Hellings.
Afwezig met bericht van verhindering: drs. L.H.J. Verheijen
Agenda Onderwerp
nr.
2.

Mededelingen & ingekomen
en uitgegane stukken

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit dhr. Hillenaar aan te stellen als bestuurlijk
afvaardigde van de Veiligheidsregio Brabant-Noord richting de Omgevingsdienst
(ODBN).

3a.

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de ingekomen en uitgegane stukken voor
kennisgeving aan te nemen.
Concept-verslag vergadering Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit het verslag van de vergadering op 20 april 2017
Dagelijks Bestuur d.d. 20
conform concept vast te stellen.
april 2017

3b.

Concept-besluitenlijst
vergadering Dagelijks
Bestuur d.d. 13 april 2017

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de besluitenlijst van de op 13 april 2017
gehouden vergadering conform concept vast te stellen.

3c.

Concept-besluitenlijst
vergadering Dagelijks
Bestuur d.d. 20 april 2017

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de besluitenlijst van de op 20 april 2017
gehouden vergadering conform concept vast te stellen.

4.

Resultaten Systeemtest 2016 Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport van de systeemtest 2015.
2. In te stemmen met de aanbevelingen in dit voorstel.
3. Voor wat de aanbeveling; ‘Zorg voor verheldering van de procedure bestuurlijke
woordvoering bij GRIP4’, te besluiten:
a. De huidige rolverdeling te bevestigen, waarbij:
i. de voorzitter van het RBT optreedt als woordvoerder en boegbeeld van
de crisis.
ii. de burgemeester(s) van de bron/effectgemeente(n) lokaal de rol van
burgervader/moeder voor de eigen inwoners vervullen en duiding geven
aan het incident.
b. Dat in het RBT op basis van gefundeerde overwegingen een ander besluit
over de hiervoor genoemde rolverdeling kan worden genomen.
4. Het rapport en de aanbevelingen ter kennisname voor te legen aan het Algemeen
Bestuur en de Inspectie Veiligheid en Justitie.
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Agenda Onderwerp
nr.
5.

6.

7.

8.

Samenvoegingsplan
Meldkamer Oost-Brabant

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:
a. Bij wijze van voorgenomen besluit in te stemmen met het Conceptsamenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant.
b. Het Concept-samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant voor advies ex artikel
25 Wet op de Ondernemingsraden voor advies aan de Ondernemingsraad
Brandweer Brabant-Noord voor te leggen.
c.
om met het oog op de voortgang van het Project vorming Meldkamer OostBrabant, het Concept-samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant onder
voorbehoud van het nog uit te brengen advies van de Ondernemingsraad
Brandweer Brabant-Noord ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord voor te leggen.
Mocht het advies van de Ondernemingsraad hiertoe aanleiding geven dan kan het
Algemeen Bestuur zich na 7 juli 2017 nader beraden.
Verkoop Pand GMC Brabant- Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:
Noord
1. De regionaal commandant een volmacht te geven om te besluiten tot
privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten met betrekking tot de
benodigde verkoopovereenkomst, de akte van levering en andere
overeenkomsten die nodig zijn om de overdracht van het GMC-pand tegen
boekwaarde (Gruttostraat 10, 5212 VM ’s-Hertogenbosch, kadastraal bekend
Gemeente ’s-Hertogenbosch Sectie A, nr. 1172, perceelgrootte 14 are en 84
centiare alsmede daarop aanwezige opstallen) mogelijk te maken;
2. Bij afwezigheid van de gevolmachtigde functionaris geldt de volgende
vervangingsregeling: de regionaal commandant wordt vervangen door de
plaatsvervangend commandant, welke door hem wordt aangewezen.
3. Als voorwaarde voor de overdracht van het pand met de Nationale Politie overeen
te komen dat de Nationale Politie nu en in de toekomst het RCC (Regionaal
Coördinatiecentrum) en de opschalingsruimten op basis van het regionaal
crisisplan blijft faciliteren en zoveel mogelijk meewerkt aan toekomstige wijzingen
hierin.
4. De onder beslispunt 3. vermelde verkoopvoorwaarde op te nemen in de concept
koop-verkoop-intentieverklaring.
Ambtelijke werkgroep
Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de vorming en de voorgestelde samenstelling van een
brandweerkazernes
ambtelijke werkgroep brandweerkazernes;
2. De ambtelijke werkgroep de opdracht te geven om een uitgewerkt advies over het
al dan niet overdragen van de brandweerkazernes aan de Veiligheidsregio op te
stellen;
3. Uit hun midden dhr. J. Hamming als portefeuillehouder brandweerkazernes aan te
wijzen.
Nationale Reddingsvloot
Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:
Reddingsbrigades
1. Als definitief standpunt in te nemen dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord ten
behoeve van bovenregionale en landelijke inzetten in het kader van de Nationale
Nederland
Reddingsvloot een uit vier eenheden bestaand waterreddingspeloton beschikbaar
zal stellen bestaande uit waterreddings-eenheden van Brandweer Brabant-Noord
in Heusden, Lith, Grave, Cuijk en Vierlingsbeek.
2. Nu de minister van Veiligheid en Justitie voornemens is om met ingang van 2018
de landelijke directe bekostiging van de Nationale Reddingsvloot van
Reddingsbrigade Nederland te beëindigen is er voor de Veiligheidsregio BrabantNoord geen reden om deze bekostiging over te nemen.
3. In een schriftelijke reactie aan de burgemeesters van Oss, ’s-Hertogenbosch,
Uden, Cuijk en Mill en Sint Hubert in aanvulling op uw brief van 9 mei 2017
mededeling te doen van uw besluit naar aanleiding van de besluitvorming in het
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Agenda Onderwerp
nr.

8a.

Beeld risicorelevante
bedrijven in Brabant-Noord

8b.

FLO-overgangsrecht
ledenraadpleging

Veiligheidsberaad en hen de suggestie te doen om met het oog op de blijvende
beschikbaarheid van varende eenheden voor beveiliging van watergebonden
evenementen en bewaking van recreatiewater te overwegen om de betreffende
lokale reddingsbrigade een subsidie te verlenen.
4. Het Algemeen Bestuur over uw besluiten te informeren.
Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van het risicobeeld bij risicorelevante bedrijven zoals dat is
ontstaan na inspecties en quickscans door omgevingsdienst en veiligheidsregio.
2. Het Algemeen Bestuur voor te stellen:
a. Kennis te nemen van het risicobeeld bij risicorelevante bedrijven dat is
ontstaan na inspecties en quick scans door omgevingsdienst en
veiligheidsregio.
b. De conclusie over te nemen dat het risicobeeld aanleiding geeft om de
veiligheidssituatie te verbeteren middels een meervoudige,
programmatische, aanpak;
c. Brandweer Brabant-Noord opdracht te verstrekken tot het opstellen van
een interventieprogramma in samenwerking met omgevingsdienst
Brabant-Noord en bedrijven. Hierbij dient onderkend te worden dat het
aandeel van de veiligheidsregio Brabant-Noord in het
interventieprogramma zeer waarschijnlijk enkel uitvoerbaar is na
versteviging van de taakuitvoering door Brandweer Brabant-Noord;
d. Brandweer Brabant-Noord opdracht te geven om het risicobeeld per
gemeente ter kennisgeving aan te bieden aan de colleges van
burgemeester en wethouders van de betreffende gemeenten.
Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:
in te stemmen met het op 25 maart jl. gesloten Principeakkoord Reparatie FLO
overgangsrecht brandweerpersoneel, zodat de Veiligheidregio vóór 5 juli 2017 haar
stem kan uitbrengen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 26 oktober 2017,
de secretaris

de plv. voorzitter

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

dr.ir. P. Verlaan MCDm

drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans
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VERSLAG

Vergaderdatum : 7 juli 2017

Aanvangstijd : 9:30 uur

Stadhuis ‘s-Hertogenbosch, Raadszaal
Steller : A. Hellings

Locatie : Achter het stadhuis 5-7, 5211 HM ‘s-Hertogenbosch

Algemeen Bestuur
Aanwezig
mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. H.A.G. Hellegers,
mr. W.A.G. Hillenaar, mw. drs. M.A.H. Moorman, P.M.J.H. Bos, K.W.Th. van Soest, M.C. Bakermans,
M. Fränzel MSc, A. Walraven, mr. J.C.M. Pommer, R.J. van de Mortel, dr.ir. P. Verlaan MCDm,
mw. drs. K. van Esch, F.J. Heeres, mr. J. Smarius, C.Q. Boot MSM en A.L.C. Hellings

Afwezig (met bericht van verhindering)
drs. J. Hamming, M. Buijs, A.M.H. Roolvink, mw. J. Zwijnenburg-Van der Vliet, mw. M.L.P. Sijbers,
mr. J.J. Smilde, drs. L.H.J. Verheijen en Kolonel E.J. van den Broek.

1.

Opening

Dhr. Rombouts opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van dhr. Roolvink,
mw. Zwijnenburg, mw. Sijbers, dhr. Buijs, dhr. Smilde, dhr. Verheijen en kolonel Van den Broek
(opvolger kolonel Doense).
Dhr. Rombouts stelt voor vanwege het themagedeelte: bestuursconferentie ernaar te streven de
agendapunten 1 tot en met 14 in één uur tijd af te wikkelen én om 11:45 uur af te sluiten, zodat er
gelegenheid is om nog tot 12:00 nog met de aanwezige burgemeesters afzonderlijk zaken te
bespreken.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter laat weten dat er na afloop van het overleg een lunch gereed staat.

2a.

Bestuur

2a.a

Ingekomen en uitgegane stukken

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

2a.b. Besluitenlijsten vergaderingen Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 16 maart
2017, 13 april 2017 en 20 april 2017.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord neemt de besluitenlijst van de
vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op 16 maart 2017, 13 april 2017 en 20 april 2017 voor
kennisgeving aan.

2b.

Politie

Dhr. Heeres meldt dat de verhuizing van de meldkamer van ’s-Hertogenbosch naar Eindhoven op
23 mei jl. soepel is verlopen. Dat geldt zowel voor het overzetten van de techniek als voor de fysieke
verhuizing.

AGP 3a ABVRBN 20171109 Conceptverslag 7 juli 2017

Pagina 1 van 5

3a

Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 13 april 2017

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het verslag van de
vergadering op 13 april 2017 vast.

TER BESLUITVORMING
4.

Beeld risicorelevante bedrijven in Brabant-Noord

Mw. Moorman signaleert dat het prettig is dat de risico’s per gemeente in beeld worden gebracht. Ze
vraagt zich af of er ook een handelingsperspectief is.
Dhr. Fränzel informeert of de gemeenten ook bij het oplossen van knelpunten worden betrokken.
Dhr. Verlaan geeft aan dat het interventieprogramma hierin voorziet.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit:
1. Kennis te nemen van het risicobeeld bij risicorelevante bedrijven dat is ontstaan na inspecties en
quick scans door omgevingsdienst en veiligheidsregio.
2. De conclusie over te nemen dat het risicobeeld aanleiding geeft om de veiligheidssituatie te
verbeteren middels een meervoudige, programmatische, aanpak;
3. Brandweer Brabant-Noord opdracht te verstrekken tot het opstellen van een
interventieprogramma in samenwerking met omgevingsdienst Brabant-Noord en bedrijven. Hierbij
dient onderkend te worden dat het aandeel van de veiligheidsregio Brabant-Noord in het
interventieprogramma zeer waarschijnlijk enkel uitvoerbaar is na versteviging van de
taakuitvoering door Brandweer Brabant-Noord;
4. Brandweer Brabant-Noord opdracht te geven om het risicobeeld per gemeente ter kennisgeving
aan te bieden aan de colleges van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeenten.

5.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016 VRBN

Uitgereikt worden, de volgende gecorrigeerde pagina in de Jaarverantwoording 2016:
 BBN Kengetallen Inkoop pagina 89 (cijfers 2016 i.p.v. abusievelijk 2015)
 Bijdrage multidisciplinair evenementenoverleg pagina 91 (cijfers 2016 i.p.v. abusievelijk 2015)
Verder ontvangen de aanwezigen een samenvatting van de ingekomen zienswijzen van de
deelnemende gemeenten, waarin een meerderheid instemt met de jaarverantwoording en de
resultaatbestemming 2016.
Dhr. Pommer merkt op dat de frictiekosten binnen de meldkamer niet worden vergoed door het
ministerie. Verder loopt de voortgang keer op keer vertraging op, terwijl wij er de schouders onder
zetten. Het is goed om die vergoeding ter discussie te stellen.
Dhr. Heeres geeft aan dat de Politie nu niet rekent op een bijdrage van het ministerie, we kunnen ons
beter arm rekenen dan rijk. Maar desalniettemin is het goed om deze discussie met het ministerie te
voeren.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit:
1. Jaarverantwoording 2016 vast te stellen en daarmee:
a. te oordelen dat de hierin verantwoorde overschrijdingen op de begroting en een
investeringskrediet binnen bestaand beleid passen, dat hierover bij deze tijdig is
geïnformeerd en dat de accountant deze overschrijdingen niet hoeft mee te nemen in zijn
oordeel.
b. kennis te nemen van de restitutie door de GHOR aan de deelnemende gemeenten op
basis van de verdeling van kosten voor gemene rekening van een bedrag van € 198.402
vanwege het administratieve overschot.
2. In te stemmen met de navolgende resultaatverdeling voor 2016.
Brandweer
a. Het negatieve resultaat van € 225.979 te onttrekken aan de Algemene reserve van de
brandweer.
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GMC
b. Een bestemmingsreserve ‘desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers’
te vormen en daar een bedrag € 521.411 in te storten.
c. Een bestemmingsreserve ‘onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers’ te vormen en
daar een bedrag € 477.331 in te storten. Waarbij onttrekkingen aan deze reserve aan het
Dagelijks Bestuur en de korpsleiding moeten worden voorgelegd, waarbij steeds de
bijdrage van de VRBZO inzichtelijk moet worden gemaakt.
Bevolkingszorg
d. Het positieve resultaat van € 13.025 te restitueren aan de deelnemende gemeenten
conform de verdeling van de bijdragen 2016.
3. In te stemmen met de volgende (her)bestemming van reserves.
GHOR
a. De vrijval en restitutie van het restant van de bestemmingsreserve
vakbekwaamheidstraject GHOR, te weten € 16.264.
GMC
b. De bestemmingsreserve Informatievoorziening op het heffen en het saldo ad € 250.855
toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘onvoorziene kosten samenvoeging
meldkamers’.

6.

Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Uitgereikt wordt een samenvatting van de ingekomen zienswijzen van de deelnemende gemeenten,
waarin in meerderheid wordt ingestemd met de programmabegroting 2018.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit:
1. De Programmabegroting 2018 VRBN vast te stellen.

7.

Eerste wijziging Programma begroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit:
1. De Eerste wijziging van de Programma begroting 2017 VRBN vast te stellen.

8.

Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant

Dhr. Van de Mortel signaleert dat n.a.v. het advies van de Ondernemingsraad het Algemeen Bestuur
zich na 7 juli 2017 nog nader kan beraden en vraagt zich af of de financiële commissie ook nog haar
advies kan uitbrengen.
Mw. Hellings laat weten dat de gevolgen voor de exploitatie van VRBN in overleg met de
Contactambtenaren zal worden verwerkt in begrotingswijzigingen voor 2018 en 2019. Belangrijk
onderdeel van dit overleg zal zijn hoe het voordeel te verwerken. De verwachting is dat het Rijk, naar
aanleiding van het transitieakkoord en de daarin opgenomen voorgenomen bezuiniging, een bedrag
in mindering zal brengen op de Algemene Uitkering in het gemeentefonds. Op dit moment is nog niets
bekend over de hoogte van het bedrag en over de datum waarop deze wijziging zal plaatsvinden.
Dhr. Hellegers stelt voor de Financiële Commissie hierin ook mee te nemen.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit:
1. om, met het oog op de voortgang van het Project vorming Meldkamer Oost-Brabant onder
voorbehoud van het nog uit te brengen advies van de Ondernemingsraad Brandweer BrabantNoord, het Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant conform het voorgelegde concept vast
te stellen.
2. Mocht het advies van de Ondernemingsraad hiertoe aanleiding geven zich na 7 juli 2017 nader
beraden.
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TER INFORMATIE
9.

Resultaten Systeemtest 2016

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit kennis te nemen van:
1. het rapport van de systeemtest 2016.
2. de aanbevelingen in dit voorstel.
3. de besluiten die het Dagelijks Bestuur heeft genomen met betrekking tot de verheldering van de
procedure bestuurlijke woordvoering bij GRIP4.

10.

Nationale Reddingsvloot Reddingsbrigades Nederland

Dhr. Hellegers vraagt zich af of de door het ministerie aangekondigde verhoging van de BduR kan
worden versleuteld via de regio’s en worden ingezet om de reddingsbrigades te financieren.
Dhr. Hillenaar constateert dat het besluit van het ministerie, de financiering van de reddingsbrigade te
beëindigen, vooral bij de relatief kleinen brigades hard aankomt. De Veiligheidsregio beschikt zelf
over een waterreddingspeloton. Hij pleit ervoor dat de samenwerking die nu bestaat met de
brandweer in stand wordt gehouden.
Dhr. Verlaan vertelt dat het geld dat het ministerie nu beschikbaar stelt bestemd is voor coördinatie en
expertise bij het IFV en niet voor de reddingsbrigade. Onze Veiligheidsregio levert zelf een
reddingsvloot en is, in tegenstelling tot de reddingsbrigade, in staat om binnen 15 minuten uit te
rukken.
Dhr. Hellegers wil graag snel duidelijkheid en weten waar de gemeenten aan toe zijn. Al die
reddingsbrigades komen bij de gemeente langs voor financiering.
Mw. Buijs stelt vast dat de Reddingsbrigades die we nu hebben niet leveren wat de Veiligheidsregio
nodig heeft. Wel hebben de gemeentes behoefte aan de lokale brigades. Bevolkingszorg heeft
behoefte aan een bredere club, waarin de top van de lokale reddingsbrigades een rol spelen in de
processen rondom grootschalige overstromingen die vrijwel altijd vroegtijdig kunnen worden
voorspeld. Ze stelt voor de reddingsbrigades op te nemen in de Bevolkingzorgprocessen en daarmee
te realiseren dat de reddingsbrigades en de brandweer samen oefenen.
Dhr. Rombouts ziet een duidelijke meerwaarde in dit voorstel, vooral in het geval van een (dreigende)
watersnoodramp.
Dhr. Verlaan is niet overtuigd, in het geval van een ramp is defensie een belangrijke partner, hij is wel
bereid de mogelijke meerwaarde te onderzoeken.
Mw. Buijs is niet van zins de reddingsbrigade zelf op lokaal niveau te coördineren en wil dat de top
van de lokale reddingsbrigades (de reddingsvloot t.b.v. overstromingen), gehandhaafd wordt en op
regionaal danwel op landelijk niveau wordt gecoördineerd.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit
1. kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur van 26 juni 2017:
a. dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord ten behoeve van bovenregionale en landelijke
inzetten in het kader van de Nationale Reddingsvloot een uit vier eenheden bestaand
waterreddingspeloton heeft.
b. dat er voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord geen reden is om de bekostiging van de
lokale reddingsbrigades over te nemen.
c. gemeenten die beschikken over een reddingsbrigade binnen de gemeentegrenzen in
overweging te geven om, met het oog op de blijvende beschikbaarheid van varende
eenheden voor beveiliging van watergebonden evenementen en bewaking van
recreatiewater, de betreffende lokale reddingsbrigade een subsidie te verlenen.
2. De Regionaal Commandant de opdracht te verstrekken de meerwaarde van samenwerking met
de lokale reddingsbrigades te onderzoeken en een gezamenlijke oefening te organiseren.
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11.

Rapportage visitatie 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit kennis te nemen van:
1. De rapportage visitatie 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

12.

Distributie Jodiumprofylaxe

Mw. Van Esch laat weten dat er op dit moment al landelijk jodiumtabletten worden verspreid aan
risicovolle groepen. In geval van een ramp moeten er meer jodiumtabletten worden verspreid en daar
is de Veiligheidsregio voor verantwoordelijk. Daar worden plannen voor ontwikkeld, deze plannen
worden t.z.t. aan u voorgelegd.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit kennis te nemen van:
1. de predistributie en voorbereidingen van nooddistributie van Jodiumprofylaxe.

13.

Verkoop pand GMC

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit kennis te nemen van:
1. kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur van 26 juni 2017, de regionaal
commandant een volmacht te geven om het GMC-pand (Gruttostraat 10, ’s-Hertogenbosch)
tegen boekwaarde aan de Politie te verkopen.

14.

Rondvraag en sluiting

Dhr. Hellegers neemt het woord om stil te staan bij de laatste vergadering dhr. Rombouts die na 20
jaar afscheid neemt als voorzitter van de Veiligheidsregio. Als nestor van het Dagelijks Bestuur neem
ik de taak op me, jou toe te spreken. Binnen het DB is er nu niemand meer van voor ‘Madrid 2008’.
Maar Kitty Hoeksma overtroeft ons allemaal, zij heeft je zien komen… Ton je hebt een belangrijke
bijdrage geleverd als voorzitter, dan denk ik aan de overdracht van het materieel en de
totstandkoming van de gemeentelijke verdeelsleutel. Door jou was er eenheid van bestuur naar
buiten toe, hoe groot de verschillen intern soms ook waren. Het ijs is dun, aan ons nu de taak te
voorkomen dat we door het ijs zakken.
Dank van ons allemaal, voor je betrokkenheid en inzet zowel in het Dagelijks Bestuur als in het
Algemeen Bestuur.
Mw. Hoeksema overhandigt dhr. Rombouts een boeket.
Dhr. Rombouts bedankt alle aanwezigen. Als voorzitter van dit bestuur kijkt hij terug op een bijzonder
aardige, plezierige en vreugdevolle samenwerking. We hebben het heel goed samen gedaan.
Dhr. Rombouts sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d.
9 november 2017
de secretaris
Veiligheidsregio Brabant-Noord

de voorzitter
Veiligheidsregio Brabant-Noord

dr. ir. P. Verlaan MCDm

drs. J.M.L.N. Mikkers
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Voorstel
AGP 4
Aan : Algemeen Bestuur
stuur
Steller : K. Boot

Datum : 9 november 2017

Bijlage : -

Onderwerp : Voordracht voorzitter en samenstelling Dagelijks Bestuur c.a.

Algemene toelichting
Als gevolg van het terugtreden van de heer Rombouts als burgemeester van ’s-Hertogenbosch en
van de heer Hamming als burgemeester van Heusden zijn vacatures voor de functie van voorzitter
Veiligheidsregio Brabant-Noord en lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord
Op grond van artikel 11, tweede lid Wet veiligheidsregio’s wordt de voorzitter van het bestuur
wordt, in afwijking van artikel 13, negende lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, bij
koninklijk besluit, gehoord het algemeen bestuur, benoemd uit de burgemeesters van de
gemeenten in de regio. Ter zake de benoeming, de schorsing en het ontslag wordt de
Commissaris van de Koning om advies gevraagd.
Het ministerie van Veiligheid & Justitie vraagt daartoe een voordracht van het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Tot nu toe werd het voorzitterschap van de Veiligheidsregio Brabant-Noord steeds door de burgemeester van ’s-Hertogenbosch ingevuld. Het Dagelijks
Bestuur wordt gevraagd een voordracht aan het Algemeen Bestuur te doen.
Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden één van de leden als vice-voorzitter aan. Op dit
moment fungeert mevrouw Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss als vice-voorzitter. Bij
afwezigheid van de voorzitter of mevrouw Buijs-Glaudemans fungeert de heer Hellegers,
burgemeester van Uden, als vice-voorzitter.
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
Op grond van artikel 12, eerste lid Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat het bestuur van
een openbaar lichaam uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het
Algemeen Bestuur wordt op grond van artikel 4.1, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling
gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en de vertegenwoordiger van
de Nationale politie voor de regionale eenheid Oost-Brabant. Op grond van artikel 5.1, eerste lid
van de gemeenschappelijke regeling bestaat het Dagelijks Bestuur uit de voorzitter en 4 andere
leden, alsmede uit de vertegenwoordiger van de Nationale politie voor de regionale eenheid OostBrabant. De leden en de plaatsvervangende leden worden aangewezen door en uit de leden van
het Algemeen Bestuur. (artikel 5.1, tweede lid).
Voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur is tot nu toe aansluiting gezocht bij enerzijds de
vier basisteamgebieden (’s-Hertogenbosch, Meierij, Maas- en Leijgraaf, Maasland) van het district
’s-Hertogenbosch van de eenheid Oost-Brabant en anderzijds bij de voorzitter van de GGD Hart
voor Brabant. De basisteamgebieden vormen in de praktijk het platform voor het driehoeksoverleg
en voor de afstemming op het gebied van veiligheid door de burgemeesters. Uit elk basisteamgebied wordt door het Algemeen Bestuur een lid en een plaatsvervangend lid in het Dagelijks
Bestuur aangewezen. Uitzondering hierbij vormt het basisteamgebied ’s-Hertogenbosch dat uit
slechts één gemeente bestaat en tot nu toe door de door de voorzitter wordt vertegenwoordigd.
Ook voor de voorzitter van de GGD Hart voor Brabant is in het Dagelijks Bestuur geen vervanging
aangewezen.
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2017 zijn de Gemeenten Veghel,
Schijndel en Sint Oedenrode opgegaan in de Gemeente Meierijstad. Bij het vervullen van de
vacature in het Dagelijks Bestuur namens de gemeenten in het basisteamgebied Meierij zijn de
burgemeesters van gemeenten uit dit basisteamgebied gevraagd om met een voordracht te
komen. Ter vergadering zal deze voordracht bekend worden gemaakt.
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Omdat de Gemeente Veghel inmiddels is opgegaan in de Gemeente Meierijstad is een vacature
ontstaan als plaatsvervangend lid in het Dagelijks Bestuur namens de gemeenten in het
basisteamgebied Maas en Leijgraaf. De burgemeesters van de gemeenten in het basisteamgebied Maas en Leijgraaf zijn gevraagd met een voordracht voor een kandidaat te komen.
Plaatsvervangend lid Financiële Commissie
Doordat de Gemeente Schijndel per 1 januari 2017 is opgegaan in de Gemeente Meierijstad is
een vacature ontstaan als plaatsvervangend lid van de Financiële Commissie namens de
gemeenten in het basisteamgebied Meierij. De burgemeesters van de gemeenten in het
basisteamgebied Meierij zijn gevraagd met een voordracht voor een kandidaat te komen. Zodra
een voordracht is ontvangen zal een voorstel tot benoeming aan het Algemeen Bestuur worden
gedaan.
Namens
gemeenten in het
Basisteamgebied

Lid Dagelijks
Bestuur

Plaatsvervangend
lid Dagelijks
Bestuur

Lid Financiële
Commissie

Plaatsvervangend
lid Financiële
Commissie

Meierij
(Meierijstad,
Heusden, Boxtel,
Haaren, SintMichielsgestel,
Vught)

vacature 1)

Mark Buijs
Boxtel

Roderick van
de Mortel
Vught

vacature

Maas & Leijgraaf
(Uden, Boekel,
Boxmeer, Cuijk,
Grave, Landerd,
Mill en Sint Hubert,
Sint Anthonis)

Henk
Hellegers
Uden 2)

vacature

Marleen
Sijbers

Marnix Bakermans

Maasland
(Bernheze, Oss)

Wobine BuijsGlaudemans

Marieke Moorman

Marieke
Moorman

Wobine BuijsGlaudemans

Voorzitter GGD
Hart voor Brabant

Wim Hillenaar
Cuijk

nvt

nvt

nvt

Voorzitter (’sHertogenbosch)

vacature

Wobine BuijsGlaudemans plv vz

nvt

nvt

1) Tevens plaatsvervangend voorzitter Financiële Commissie en plaatsvervangend voorzitter
Commissie voor Georganiseerd Overleg
2) Tevens voorzitter Financiële Commissie, voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
en lid van de Brandweerkamer College voor Arbeidszaken
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Procesgang
Dagelijks Bestuur (Advisering)

26-10-2017
9-11-2017

Algemeen Bestuur (Besluitvorming)

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1.

2.

3.

4.

Aan de minister van Veiligheid en Justitie de voordracht te doen om de heer Mikkers,
burgemeester van ’s-Hertogenbosch, te benoemen tot voorzitter van de Veiligheidsregio
Brabant-Noord.
In de door vertrek van de burgemeester van Heusden ontstane vacature in het Dagelijks
Bestuur de door de burgemeesters van de gemeenten in het basisteamgebied Meijerij
voorgedragen kandidaat te benoemen.
De door vertrek van de burgemeester van de Gemeente Veghel ontstane vacature als
plaatsvervangend lid in het Dagelijks Bestuur de door de burgemeesters van de gemeenten
in het basisteamgebied Maas & Leijgraaf voorgedragen kandidaat te benoemen.
De door het vertrek van de burgemeester van de inmiddels in Meierijstad opgegane
Gemeente Schijndel ontstane vacature als plaatsvervangend lid Financiële Commissie de
door de burgemeesters van de gemeenten in het basisteamgebied Meierij voorgedragen
kandidaat te benoemen.

Akkoord

Ja

Nee

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Afwijkend besluit

Paraaf:
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Voorstel
AGP 5
Aan :
Steller :

Algemeen Bestuur

Datum :

E. van Creij

Onderwerp :

9 november 2017

Bijlage(n) :

1

Nota Activabeleid 2017

Aanleiding
Voor u ligt de Nota Activabeleid 2017. Deze nota wordt periodiek vastgesteld door het Algemeen
Bestuur en geeft inzicht hoe met name Brandweer Brabant-Noord omgaat met investeringen en
onder welke voorwaarden en condities die geactiveerd worden. Daarnaast is een uitgebreide tabel
opgenomen waarin per object is aangegeven over welke termijn het object wordt afgeschreven.
De actuele regelgeving op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is in deze notitie
verwerkt waarbij de systematiek van de toerekening van de rente (zie hoofdstuk 4) de
belangrijkste wijziging is. Daarnaast is door de vakinhoudelijke sectoren de afschrijvingstermijn
van enkele objecten aangepast. Zo is de afschrijftermijn voor dienstauto’s en dienstbussen
verlengd van 8-10 jaar naar 12 jaar.
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1. Inleiding
Brandweer Brabant-Noord investeert jaarlijks in de kwaliteit van haar dienstverlening. De aanschaf
van materiaal, materieel en middelen is noodzakelijk om in iedere nood- of crisissituatie de juiste
oplossing te kunnen bieden. In een aantal gevallen betreft het hierbij uitgaven die meerjarig nut
opleveren voor de Brandweer. Deze notitie behandelt hoe we om gaan met dergelijke uitgaven, hoe
we deze waarderen en afschrijven.

1.1 Omgaan met investeringen en afschrijvingen
Directe aanleiding voor deze tweede nota waarderen en afschrijven, is de op 12 november 2014
aangepaste financiële verordening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze bevat in artikel 11
de bepaling dat het dagelijks bestuur met betrekking tot de Brandweer periodiek een nota waarderen
en afschrijven aanbiedt aan het algemeen bestuur. Deze nota dient volgens de verordening aandacht
te besteden aan de kaders en het beleid rondom afschrijven en waarderen. Hiervoor bouwen we voor
een groot deel op de regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV). Ook
wijzigden we recentelijk een aantal afschrijvingstermijnen. Deze nota bevat daarom de nieuwe en
meest recente lijst met afschrijvingstermijnen vanaf 2017.

1.2 Veiligheidsregio - activabeleid Brandweer, GHOR, GMC
De Veiligheidsregio bestaat uit drie onderdelen. Dit zijn de Brandweer, GHOR en het GMC. Deze drie
onderdelen hebben ieder een eigen financiële verantwoording. Dat betekent dat de regels voor het
waarderen en activeren per onderdeel verschillen. Omdat de GHOR bouwt op de bedrijfsvoering van
de GGD Hart voor Brabant, gelden wat betreft het waarderen en afschrijven de regels van de GGD.
De GHOR valt daarmee buiten de scope van deze nota.
Hetzelfde geldt voor het GMC. Dat valt buiten de scope omdat zij, door de samenwerking met de
politie, andere termijnen en systemen hanteren. Daarmee heeft deze nota specifiek betrekking op de
Brandweer van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Vanwege het specifieke karakter de investeringen
die de brandweer jaarlijks doet, lag in de voorbereiding de nadruk op het bepalen van de juiste regels
voor met name dit onderdeel van de organisatie.
Ook worden activiteiten verricht voor het Programma Bevolkingszorg door de Veiligheidsregio. De
regels voor het waarderen en activeren van investeringen die in het kader van dat programma zijn
gedaan volgen die van de Brandweer.

1.3 Opbouw – activering, waarderen en afschrijven
In hoofdstuk 2 zetten we uiteen welke activa voor Brandweer Brabant-Noord relevant zijn en hoe we
hiermee om gaan. Hoofdstuk 3 behandelt de concrete waardering van deze activa, terwijl hoofdstuk 4
in gaat op hoe we activa afschrijven. De gevolgde structuur maakt het mogelijk om specifiek per
onderdeel te bepalen hoe we hier binnen de Brandweer Brabant-Noord vorm aan geven.
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1.4 Bijlagen – definities, afschrijvingstabellen en relevante
regelgeving
In de bijlagen staan als naslag de afschrijvingstabellen (bijlage 1), de gehanteerde definities
(bijlage 2) en de relevante regelgeving waar de Brandweer (bijlage 3) mee te maken heeft. De
definities en relevante regelgeving dienen ter verduidelijking, terwijl de afschrijvingstabellen de
concrete en nieuwe uitgangspunten bevatten voor de afschrijving van activa. De tabellen zijn
gebaseerd op eerdere afspraken in de programmabegroting en in losse voorstellen.

1.5 Inwerkingtreding – hoe gaan we afschrijven?
Na vaststelling hanteren we vanaf 1 januari 2017 voor nieuwe investeringen de nieuwe termijnen,
terwijl de resterende boekwaarde van de al geactiveerde producten volgens de langere, dan wel
kortere, dan wel gelijkblijvende verwachte gebruiksperiode afschrijven. In de bijlage met
afschrijvingsvoorbeelden staat een rekenvoorbeeld dat illustreert hoe dit werkt.

2. Activeren van activa
Onderstaande tabel maakt de samenstelling van de activa binnen de systematiek van het BBV
duidelijk. In de balans staan deze posten aan de debetzijde. Voor Brandweer Brabant-Noord geldt dat
niet iedere categorie onverkort van toepassing is. In dit hoofdstuk zetten we per onderdeel van de
vaste activa uiteen hoe de Brandweer hiermee om gaat. De vlottende activa zijn balansposten die niet
in aanmerking komen voor activeren. Voorraden, uitzettingen en overlopende activa zijn niet aan te
merken als investeringen, onder meer door het ontbreken van een meerjarig nut. Bij het hoofdstuk
over waarderen besteden we hier echter wel aandacht aan.
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2.1 Immateriële vaste activa
Artikel 34 van het BBV stelt dat de balans het saldo van de immateriële vaste activa bevat. Het gaat
hier om:
– kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
– kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;
– bijdrage aan activa in eigendom van derden.
Kosten geldleningen en saldo agio/disagio
Het (dis)agio is het verschil tussen het bedrag waarvoor we een lening aangaan en het lagere bedrag
dat de geldverstrekker uitkeert. Artikel 63 van het BBV bepaalt dat de Brandweer alle passiva,
waaronder dus leningen, tegen nominale waarde op de balans zet. Dat houdt in dat een lening voor
het totaalbedrag op de balans terecht komt. Het verschil tussen dit bedrag en het bedrag de
geldverstrekker uitkeert (het disagio), mogen we eventueel activeren. We kiezen er voor om dat niet
te doen, vanwege de relatieve lage frequentie waarin de Brandweer leningen aangaat. Ook de kosten
voor het aangaan en het sluiten van geldleningen activeren we om die reden niet.
a. Kosten verbonden aan het afsluiten van geldleningen en het saldo agio/disagio verwerken we
via de exploitatie.
Kosten onderzoek en ontwikkeling
De kosten van onderzoek en ontwikkeling mogen we, in lijn met artikel 60 BBV alleen activeren als
we aan de volgende voorwaarden voldoen:
 het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen;
 de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vast staat;
 het actief in de toekomst economisch nut zal genereert;
 de toe te rekenen uitgaven betrouwbaar kunnen vaststellen.
Indien we niet aan deze voorwaarden voldoen, is het noodzakelijk de kosten van onderzoek en
ontwikkeling van een actief direct ten laste van de exploitatie te brengen. De Brandweer BrabantNoord kiest er voor om basis van de investeringsbegroting voor een actief te bepalen of we de kosten
voor onderzoek en ontwikkeling meenemen.
b. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling activeren we alleen op het moment dat de
investeringsbegroting voor een actief deze kosten benoemt.
Bijdragen aan activa van derden
De gedane bijdragen aan activa van derden activeren wij onder de volgende voorwaarden:
 er moet sprake zijn van een investering door een derde;
 de investering draagt bij aan de doelstellingen zoals verwoord in de Wet op de
Veiligheidsregio’s;
 de derde heeft zich verplicht de investering daadwerkelijk aan te gaan;
 de mogelijkheid bestaat de bijdrage terug te vorderen op het moment dat de derde in gebreke
blijft, of de Brandweer heeft de mogelijkheid recht te doen gelden op de activa (bv. pandrecht
of hypotheekrecht).
Dat leidt tot onderstaand uitgangspunt.
c. Bijdragen aan activa van derden activeren wij mits dit voldoet aan de voorwaarden.
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2.2 Materiele vaste activa
Binnen deze categorie maakt de regelgeving een onderscheid tussen investeringen met een
economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Investeringen met economisch nut
moeten we activeren, investeringen met maatschappelijk nut mogen we activeren. Beide categorieën
staan tevens apart vermeld in de balans. Het concrete verschil tussen deze investeringen is dat
investeringen met een economisch nut de mogelijkheid bieden middelen te genereren en/of
verhandelbaar zijn, terwijl investeringen met maatschappelijk nut niet aan een van deze voorwaarden
voldoen.
Investeringen in maatschappelijk nut hebben vrijwel uitsluitend betrekking op de openbare ruimte
(parken, wegen, groenvoorziening). Omdat dit niet tot het domein van de Brandweer behoort, nemen
we als uitgangspunt dat de Brandweer enkel materiele vaste activa kent met investeringen van
economisch nut. In de rest van deze notitie besteden we daarom ook geen aandacht meer aan
investeringen met maatschappelijk nut.
Software
Software is in het bedrijfsleven doorgaans te scharen onder de categorie immateriële vaste activa.
Het BBV kent echter een limitatieve lijst van immateriële vaste activa, waarop software niet voorkomt.
Daarom categoriseren we software onder de materiële vaste activa, als investering met een
economisch nut. Dit levert automatisch de verplichting op om software te activeren. Verder volgen we
de notitie van de commissie BBV op dit gebied.
d. Software activeren we als een investering met economisch nut.
Grond
Met de overdracht van een aantal kazernes, krijgt de Brandweer Brabant-Noord gebouwen met
economisch nut in haar bezit. Die gebouwen schrijven we volgens de geldende regels uit ons
activabeleid af, de grond activeren we ook. Op grond schrijven we echter niet af. De grond waarderen
we tegen verkrijgingsprijs of tegen de (eventueel) lagere actuele waarde. Het BBV schrijft voor dat we
voor grond de verkrijgingsprijs hanteren of, als de huidige waarde lager is dan de waarde van de
verkrijgingsprijs, tegen de actuele waarde.
e. Grond activeren we tegen verkrijgingsprijs of tegen de (lagere) actuele waarde. Op grond
schrijven we niet af.

f. De Brandweer Brabant-Noord kent alleen investeringen met economisch nut.
Voorwaarden materiele vaste activa
Volgens het eerste lid van artikel 59 van het BBV activeren we investeringen met economisch nut
voor het volledige bedrag. Dit betekent dat we reserves niet in mindering op het actief mogen
brengen. Volgens artikel 62 lid 2 mogen we financiële bijdragen van derden wél in mindering brengen
op het actief, zolang deze bijdrage een directe relatie heeft met het actief.
4 voorwaarden voor activeren
Het is administratief bewerkelijk om investeringen te activeren. Daarom gelden de volgende 4
minimumeisen, waarbij de eerste eis voortvloeit uit het BBV en we de 3 andere eisen omwille van de
administratieve uitvoerbaarheid stellen:
g. Voor het activeren van een investering dient sprake te zijn van een meerjarig nut.
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Het actief dat op de balans verschijnt, dient een meerjarig nut op te leveren voor de Brandweer. Dat
betekent dat grote uitgaven die slechts op het boekjaar betrekking hebben, direct ten laste van de
exploitatie dienen te komen.
h. Activa met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 activeren we niet.
Deze activa brengen we in het jaar van aanschaf direct ten laste van de exploitatie. De belangrijkste
reden is dat het activeren van deze bedragen weinig meerwaarde oplevert en veel administratieve
handelingen met zich meebrengt. Met betrekking tot de totale lasten van de Brandweer levert dit ook
geen problemen op.
i. Activa met een levensduur minder dan 3 jaar brengen we direct ten laste van de exploitatie, tenzij
de wet of subsidieregeling anders voorschrijft. Activa met een levensduur gelijk aan of langer dan 3
jaar, activeren we.
Op het moment dat we activa korter dan 3 jaar gebruiken, heeft activeren en afschrijven weinig
meerwaarde. In dat geval verdelen we namelijk de lasten over een beperkt aantal jaren, waardoor het
(positieve) effect op de jaarlijkse exploitatie te verwaarlozen is.

j. Gelijksoortige- en bulkuitgaven die individueel minder dan € 10.000 bedragen, maar als
productgroep samen meer dan € 10.000 en die 3 jaar of langer gebruikersnut opleveren behandelen
we als te activeren vaste activa.
Voorbeelden van deze gelijksoortige uitgaven zijn aanhangwagens, investeringen in materieel en
materiaal zoals ademluchtapparatuur of uitrukkleding, die we 3 jaar of langer kunnen gebruiken. Per
individuele uitgave (factuur) bedraagt de aanschafwaarde minder dan € 10.000, maar er is de facto
sprake van een investering. Daarom willen we de mogelijkheid hebben om deze te activeren.

2.3 Financiële vaste activa
Ook de financiële vaste activa zijn zichtbaar op de balans. Dit betreft kapitaalverstrekkingen en
geldleningen aan derden. De Brandweer verstrekt geen geld- of kapitaalleningen aan derden en zet
geen geld uit, met uitzondering van schatkistbankieren met een looptijd ≥ 1 jaar.
Dat leidt tot onderstaand uitgangspunt.
k. Voor de financiële activa bestaat alleen schatkistbankieren met een looptijd van ≥ 1 jaar

3 Waarderen van activa
In dit hoofdstuk benoemen we hoe om gaan met het waarderen van zowel de vaste activa als de
vlottende activa. Het BBV schrijft voor dat we activa waarderen op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs (art. 63 BBV). De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de
overige kosten die we rechtstreeks kunnen toerekenen. Daarnaast kan de vervaardigingsprijs een
redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak van de vervaardiging van het actief
bevatten.
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3.1 Materiele vaste activa
Uitgangspunt is dat we materiële vaste activa waarderen voor het bedrag van de investering (art. 62
lid 1 BBV). Omdat de Brandweer zelf geen activa vervaardigt, kiezen we ervoor om materiële vaste
activa te waarderen volgens de verkrijgingsprijs. Bijkomende kosten dienen in dat geval volgens de
investeringsbegroting duidelijk te worden. Onder de verkrijgingsprijs vallen alle kosten die de
leverancier in rekening brengt voor het actief.
l. De Brandweer waardeert materiele vaste activa op basis van de verkrijgingsprijs en vermindert
deze met de afschrijvingen.
Brandweer Brabant-Noord heeft een bruto begroting. In tegenstelling tot gemeenten dienen wij dus
inclusief BTW te activeren. Eventuele aftrekposten (zoals de BPM die we terugkrijgen wanneer we
een nieuwe dienstauto aanschaffen) activeren we niet.
m. We waarderen de investeringen in materiele vaste activa inclusief BTW en verminderd met
eventuele fiscale aftrekposten.
Eventuele reserves mag de Brandweer bij investeringen met economisch nut niet direct in mindering
brengen op het te activeren bedrag (art. 62 lid 3 BBV). Daarvoor bestemde reserves kunnen we
echter wel aanwenden ter (gedeeltelijke) dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. Het algemeen
bestuur dient deze reserves duidelijk te benoemen.
n. Het algemeen bestuur kan reserves ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen met
economisch nut benoemen.
Waardering immateriële vaste activa
De Brandweer kent op basis van hoofdstuk 2 van deze notitie de mogelijkheid om eventueel kosten
voor onderzoek en ontwikkeling te activeren. Dat betekent ook dat we voor deze kostensoort een
uitgangspunt voor de waardering dienen te kiezen. Hoofdstuk 2 bepaalt ook dat de Brandweer
eventueel kan bijdragen aan activa in eigendom van derden. Daarom nemen we de voorwaarden op
voor het waarderen van de bijdragen aan activa van derden.
o. De Brandweer waardeert kosten voor onderzoek en ontwikkeling en bijdragen aan activa van
derden tegen verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.
Waardering van financiële vaste activa
Hoofdstuk 2 bepaalt dat de Brandweer enkel beschikt over schatkistbankieren met een looptijd ≥ 1
jaar.
p. De Brandweer waardeert schatkistbankieren aan de hand van de nominale waarde.

7
Nota activabeleid – Brandweer Brabant-Noord

3.2 Vlottende activa
Naast de vaste activa, staan ook de vlottende activa tegen een bepaalde waardering op de balans.
Hier geldt dat we deze activa per definitie niet activeren, maar afwaarderingen rechtstreeks ten laste
van de exploitatie brengen. Hieronder staan kort de waarderingsgrondslagen die we hanteren voor
voorraden, vorderingen en liquide middelen.
Waarderen van voorraden
De Brandweer beschikt op dit moment niet over voorraden. Het is echter mogelijk dat we in de
toekomst toch met voorraden gaan werken. Dat betekent dat we deze voorraden op een bepaalde
manier moeten waarderen.
q. De Brandweer waardeert voorraden tegen de verkrijgingsprijs en vermindert deze met de
afschrijvingen.
Waarderen van uitzettingen
Liquide middelen zijn de middelen die direct beschikbaar zijn voor de Brandweer om de kosten van
de verschillende programma’s te dekken. Deze middelen zijn direct opvraagbaar.
r. De Brandweer waardeert haar liquide middelen tegen nominale waarde.
Waarderen van overlopende activa
De Brandweer heeft in sommige gevallen vorderingen uitstaan bij debiteuren. Deze vorderingen
bestaan uit de middelen die de Brandweer nog moet ontvangen.
s. De Brandweer waardeert vorderingen tegen nominale waarde en vermindert deze met de in de
voorziening dubieuze debiteuren vermelde bedragen.
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4 Afschrijven van activa
Artikel 64 lid 3 verplicht ons om af te schrijven op een geactiveerde investering. Afschrijven is te
omschrijven als het op een methodische wijze – volgens een stelsel dat is afgestemd op de
toekomstige gebruiksduur – ten laste van de exploitatie brengen van de kosten van het
kapitaalgoed. In dit hoofdstuk geven wij aan hoe we om gaan met het afschrijven van
geactiveerde activa.
Methode van afschrijven van activa
Het BBV staat twee methoden toe voor het afschrijven van activa. De eerste methode is lineaire
afschrijvingsmethode, waarbij jaarlijks een evenredig deel van de waarde van de activa afboeken.
Over de resterende boekwaarde berekenen we rente. Dit zorgt voor hoge lasten (rente) in het begin,
die langzaam afnemen. De tweede is de annuïteiten methode waarbij de maandlasten gelijk blijven
gedurende het afschrijven van het actief. Wij hanteren de lineaire methode vanwege de lagere
rentekosten en de betere weergave van het economisch nut van investeringen.
t. De Brandweer hanteert de lineaire methode voor het afschrijven van activa.
Richtlijnen voor het afschrijven van activa
In lijn met de regelgeving uit het BBV, hanteren we de volgende twee richtlijnen voor het afschrijven
van activa. Bij uitgangspunt r. geldt dat hiervoor een specifiek besluit van het algemeen bestuur nodig
is, waarin het algemeen bestuur met redenen omkleed aangeeft waarom zij afwijkt van het
activabeleid.
u. De afschrijvingstermijn mag nooit langer, maar wel korter zijn dan de technische levensduur.
Startmoment van afschrijven
We starten het afschrijven van activa op het moment dat we een investering in gebruik nemen of dat
we de investering afronden. Vanwege het administratief verwerken kiezen we er voor om vanaf de 1e
van de maand volgend op het moment van ingebruikname of afronden van de investering af te gaan
schrijven op de boekwaarde.
v. We starten met het afschrijven van een actief vanaf de 1e van de maand volgend op het moment
van ingebruikname c.q. na afronding van een investering.
Componentenbenadering voor afschrijvingen
De componentenbenadering houdt in dat we verschillende samenstellende delen van een materieel
vast actief, afzonderlijk waarderen op basis van het waardeverloop van die individuele delen. Per
samenstellend deel kunnen de economische gebruiksduren namelijk verschillen. Bij toepassen van
deze benadering, worden afzonderlijke vervangingen opnieuw geactiveerd.
w. De Brandweer kan indien de investering dit noodzakelijk maakt gebruik maken van de
componentenbenadering.
Omgang met restwaarde
Aan het eind van de afschrijvingsperiode vertegenwoordigt een actief meestal nog een restwaarde.
Denk hierbij aan een dienstauto of tankautospuit: deze heeft vaak nog een waarde in het economisch
verkeer, ondanks het feit dat het voertuig in de boeken afgeschreven is. Ondanks dat schrijven we
activa af tot 0, omdat dit een meer realistisch beeld geeft over de kapitaallasten en aan het begin van
een investering de restwaarde lastig in te schatten is. De opbrengsten uit restwaarde verantwoorden
we in de programma’s. Dit geldt daarmee ook voor bijvoorbeeld het inruilen van auto’s en de
eventuele korting die daarmee wordt verkregen.
x. We schrijven activa af tot 0. Eventuele opbrengsten uit de restwaarden verantwoorden we als
incidentele baten in de programma’s.
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Rente
Over het, in activa, geïnvesteerde vermogen wordt periodiek (op basis van boekwaarde 01-01) rente
in rekening gebracht (voorfinanciering). De rentetoerekening zal op basis van een prognose van de te
betalen rente worden berekend aan de hand van onderstaande formule. Wanneer het werkelijke
rente-omslagpercentage meer dan 25% afwijkt, zal deze worden bijgesteld.
Betaalde rente – ontvangen rente = Saldo rente
Saldo rente / Netto Waarden Activa = rente-omslag
De rente-omslag mag met een half procentpunt worden afgerond.
Betaalde rente

€

Ontvangen rente

361.291,02
0 -

Saldo rente

€

Netto Waarden Activa 1-1-2017

€ 26.935.931,81

Rente-omslag
Rentetoerekening

361.291,02 X
Y

1,34% X/Y
Tussen 1,0-1,5%

y. De rentelasten berekenen we vanaf de 1e van de maand volgend op het moment van
ingebruikname c.q. na afronding van een investering.
Kredieten en investeringen
Om een investeringskrediet te verkrijgen, dient het Algemeen Bestuur daarover een besluit te nemen.
Dat kan via de programmabegroting. De investeringsaanvraag bevat in ieder geval:







Programma en product waartoe de investering behoort;
Uitleg of het een vervanging- of uitbreidingsinvestering betreft;
De afschrijvingstermijn, inclusief aanvullende motivatie wanneer de termijn afwijkt van de
afschrijvingstabel;
De wijze van dekking;
Jaarlijkse exploitatielasten, d.w.z. de kapitaallasten en overige exploitatiekosten;
Liquiditeitsfasering, waarin is aangegeven in welk tempo de investeringsbedragen zullen
worden aangewend;

Investeringskredieten behoren niet tot een specifiek begrotingsjaar. In de verschillende
documenten van de Planning & Control cyclus leggen we daarom verantwoording af over de
voortgang van de kredieten.
Investeringskredieten die zijn gevoteerd in de jaren voorafgaande aan het verantwoordingsjaar en
waar in dat jaar geen bestedingen op plaatsvonden, sluiten we af. Enkel wanneer we onderbouwd
kunnen aangeven dat handhaving van het krediet noodzakelijk is, bestaat de mogelijkheid om het
krediet te verlengen. Hierop passen we de liquiditeitsfasering van het krediet aan.
z. Investeringskredieten die zijn gevoteerd in de jaren voorafgaande aan het verantwoordingsjaar
en waar in dat jaar geen bestedingen op plaatsvonden, sluiten we af.
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Bijlage 1 – afschrijvingstabellen
In de volgende tabellen zijn de afschrijvingstermijnen van de afzonderlijke objecten opgenomen.
Omdat investeringen met een aanschafwaarde of verkrijgingsprijs lager dan € 10.000 niet geactiveerd
worden zal voor sommige objecten gelden dat zij alleen bij bulkaanschaf worden geactiveerd (H 2.1).
Indien de afschrijvingstermijn wijzigt zal de boekwaarde per die datum worden toegerekend aan de
resterende te verwachten jaren. Voorbeeld verwerking van een verlengde afschrijvingstermijn.
Oorspronkelijk afschrijvingsplan

Na het 4e afschrijvingsjaar wordt de afschrijvingstermijn
verlegd van 10 naar 11 jaar
Nieuwe termijn
11 jaar

Oorspronkelijke
verkrijgingsprijs
Oude termijn
Huidige boekwaarde

€ 100.000
10 jaar
€ 60.000 (4 jaar
afgeschreven)

Boekwaarde na 4e afschrijvingsjaar
Nog af te schrijven

afschrijving per jaar

€ 10.000

Resterende afschrijving per jaar

€ 60.000
7 jaar (4 van de 11
jaar afschrijving al
voltooid)
€ 60.000/7= € 8.571.

Afschrijvingstabellen:
Afschrijving
stermijn
20
40
20
20

Hoofdrubrieken
Bedrijfsgebouwen

Subrubrieken
Bouw en verbouwingskosten overname
Bouwkosten
Verbouwingskosten

Objecten
Bouwkundige aanpassingen
Gebouwen
Bestrating en hekwerken
Renovatie, restauratie, vervanging dakbedekking

Gronden en terreinen

Gronden en terreinen overname

Percelen

0

Desk telefoons
Digitale apparastuur en ICT voor Mobiele Commando unit
I-pads en tablets
LAN Netwerkbekabeling
Laptops en notebooks
Meerjarige bedrijfsapplicaties/licenties (afhankelijk van termijn)
Momo track en trace systeem operationele voertuigen
Overige hardware ICT
PC desktops en monitoren
Smartphones
Switches
Telefooncentrale
Thin clients
WAN aansluitkosten

5
4
4
15
5
0
8
5
5
3
5
5
5
5

Machines, apparaten en installaties ICT voorziening
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Hoofdrubrieken

Subrubrieken
Instrumenten en apparatuur

Objecten
Ademlucht-cilinders
Ademlucht-droogkast
Ademlucht-gelaatstukken
Ademlucht-software
Ademlucht-testapparatuur
Ademlucht-toestel met reduceer
Ademlucht-vulinstallatie/compressor
Ademlucht-wasmachine
Bepakking duikwagen
Bepakking hulpverleningsvoertuig
Bepakking redvoertuig
Bepakking tankautospuit
Dompelpomp
Duikapparatuur-cilinders
Duikapparatuur-duiktoestel met reduceer
Duikapparatuur-masker
Duikapparatuur-noodautomaat
Duikapparatuur-PSU
Duiken-waterkaarten
Electrisch redgereedschap
Electrisch redgereedschap accu's
Explosiegevaarmeter, CO meter en H2S meter
Gaspak-taak
Handlampen
Hefkussens
Hefkussens-bedienblok en bedieningsklep
Hefkussens-lagedrukslang
Hefkussens-luchtslangen
Hefkussens-reduceerventiel
Hefkussens-slangafsluiter
Hefmiddelen, hijsmiddelen en spanketting
Hydraulisch redgereedschap-deuropener en pedaalknipper
Hydraulisch redgereedschap-ram
Hydraulisch redgereedschap-schaar
Hydraulisch redgereedschap-slangen
Hydraulisch redgereedschap-spreider
Hydraulisch redgereedschap-testapparatuur
Lekdichtkussens met randapparatuur
Meetpalen natuurbrandbestrijding
Motorkettingzaag (MKZ) en redzaag (RZ)
Nevelkogels
Oefenmiddelen-knetterkasten en overige ensceneringsmiddelen
Oefenmiddelen-rookmachine
Oppervlaktereddingsteam (ORT)
Overdrukventilator
PPMO brandbestrijdingsbaan
PPMO hartapparatuur
PPMO pop 80 kg
PPMO stairmaster
Reddingsplatform
Reddingsvesten
Schuifladders
Slanghaspel
Staaldraadtakel
Stab-fast set
Straatwaterkanon
Stralingsmeters RAD
Stroomaggregaat
Uitrukkleding-droogkast
Uitrukkleding-was/borstelmachine uitruklaarzen
Uitrukkleding-wasmachine uitrukkleding
Valbeveiligingsset
Waarschuwings- en verkenningsdienst (WVD-taak)
Warmtebeeldcamera

Afschrijving
stermijn
20
10
10
10
8
10
15
10
12
17
16
16
16
7
7
7
7
5
10
16
8
5
12
5
10
10
10
10
10
10
10
16
16
16
10
16
15
10
5
16
16
8
8
5
16
10
3
5
5
16
10
16
10
16
16
16
2
16
10
15
10
10
8
16
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Hoofdrubrieken

Subrubrieken
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Verbindingsmiddelen

Werkmaterieel

Hoofdrubrieken
Vervoersmiddelen

Subrubrieken
Vaartuigen
Voertuigen

Objecten
Chemiepak
Uitrukkleding-helmen
Uitrukkleding-kleding/overall/jas/broek (bulkaanschaf 2017 e.v.)
Uitrukkleding-kleding/overall/jas/broek (bulkaanschaf voor 2017)
Uitrukkleding-laarzen (bulkaanschaf 24u-dienst)
Uitrukkleding-laarzen (bulkaanschaf vrijwilligers)
Verbindingsmiddelen-headsets
Verbindingsmiddelen-mobile data terminals
Verbindingsmiddelen-mobilofoons
Verbindingsmiddelen-navigatie
Verbindingsmiddelen-portofoons
Verbindingsmiddelen-semafoons/pagers
Aanhanger auto-ambulance
Aanhanger gesloten oefenmaterialen
Aanhanger open transport
Aggregaat
Blusstoffen
Grootwatertransport (WTS-CO) Containerbak met slangen
Grootwatertransport (WTS-DP) Dompelpomp
Grootwatertransport (WTS-DPA) Dompelpompaanhanger incl. fiets
Grootwatertransport (WTS-SLOA) Slangoprolapparaat
Haakarmbak gesloten Ademlucht (ADL)
Haakarmbak gesloten Commando unit(COH)
Haakarmbak gesloten Decontaminatie (DECO)
Haakarmbak gesloten Ongeval gevaarlijke stoffen (OGS)
Haakarmbak gesloten Reddingsmaterialen (RB)
Haakarmbak gesloten Schuimblusmiddel (SB)
Haakarmbak gesloten Specialistische Hulpverlening (SHB)
Haakarmbak gesloten Verlichtingsbak/Waterkanon (LB)
Haakarmbak gesloten Verzorging (VZ)
Haakarmbak open+kraan/ open+lier (CO)
Heftruck
Motorspuitaanhanger (MSA)
Oefencontainers kleine blusmiddelen en deurprocedures
Oefentank Obgeval gevaarlijke stoffen (OGS)
Poederblusser P250 (PB)
Schuimvormend middel aanhanger (SVM aanhanger)

Afschrijving
stermijn
10
7
5
7
5
7
5
8
7
5
7
5
16
16
16
16
5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
16
20
20
16
20

Objecten
Brandweervaartuig inclusief trailer (BRV)
Waterongevallen boot inclusief trailer (WO boot)
Bakwagen logistiek (BKW)
Dienstauto (DA 4x2 en DA 4x4))
Dienstbus (DB 4x2 en DB 4x4)
Drukluchtschuim (DLS)
Haakarmchassis (HA 4x2 en HA 4x4 en HA 6x2 en HA 6x4)
Hulpverleningsvoertuig (HV 4x2+Lier en HV 4x4+lier)
Mobiele commando unit (MCU)
Personeel en materiaalwagen ( PM BRV/ PM ORT/ PM TVRT/ PM TD)
Personeel en materiaalwagen technisch takel team (PM TTT)
Redvoertuig Hoogwerker (RV-AL)
Redvoertuig Ladderwagen (RV-HW)
Tankautospuit (TS 4x2 en TS 4x4)
Vrachtauto (VR)
Waterongevallen wagen duikploeg (WO wagen)
Waterwagen en Tankwagen (WaWa en TW)

Afschrijving
stermijn
12
12
8
12
12
16
17
17
20
12
12
16
16
16
20
12
16
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Hoofdrubrieken
Overige materiele vaste activa

Subrubrieken
Inventaris

Objecten
Airco installatie
Archiefsysteem en garderobe (systeem met lockers)
Audio, video en foto apparatuur
Bar
Barkrukken en kapstokken
Bedmatrassen 24u-dienst
Blusdeken, EHBO trommels en kleine blusmiddelen
Bureau's, ladenblokken en tafels
Bureaustoelen
Decoratie
Gereedschapswagen en gereedschappen
Hefkolommen en brug
Hogedrukreiniger
Hogedrukspuit, (water)stofzuiger en bladblazer
Intercom en sleutelkastjes
Inventaris-diverse aanschaf
Inventaris-overig meubilair
Kantinestoelen en vergaderstoelen
Kasten groot-middel-klein
Kluis
Koelkast, diepvries, frituur, magnetron, oven, combimagnetron
Koffie automaten
Palletwagen, veegwagen en huishoudtrap
Papiervernietiger, lamineer-, inbind- en snijapparaat
RFID-registratiesysteem
Smartboard, Beamer en klok
Stellingen en balie
Tapinstallatie
Technische installaties
Televisie, schermen, lichtkrant, DVD-speler
Tuinmeubilair
Uniformkleding uitgaanstenue (bulkaanschaf)
Vaatwasmachine, wasmachine, wasdroger en kookplaat
Verlichting-binnen
Verlichting-buiten
Waterautomaat
Whiteboard, prikbord en flip-over

Afschrijving
stermijn
10
20
10
25
15
5
20
15
7
20
10
20
10
10
10
10
15
10
20
25
10
7
10
7
10
7
20
15
20
10
10
10
15
15
25
10
15
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Bijlage 2 – Gehanteerde definities
Term
Activeren

Definitie
Het opnemen van investeringen op de balans. Het activeren van uitgaven
houdt in dat in de toekomst jaarlijks kosten ten laste van de exploitatie
komen. Dit zijn de rente- en afschrijvingskosten, ook wel kapitaallasten.
Afschrijven
Jaarlijks vermindert de waarde van een investering. Deze vermindering
vormt de afschrijving. Technische slijtage en/of economische veroudering
veroorzaakt deze waardedaling. Het af te schrijven bedrag hangt af van de
gebruiksduur van de investering. Deze gebruiksduur bepaalt dan ook de
afschrijvingstermijn en daarmee ook de hoogte van de afschrijvingslasten.
Afschrijvingstermijn
De periode waarover we een investering afwaarderen.
BBV
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.
Componentenbenadering De componentenbenadering houdt in dat verschillende samenstellende delen
van een materieel vast actief afzonderlijk worden gewaardeerd en
afgeschreven op basis van het waardeverloop van die individuele delen. Per
samenstellend deel kunnen de economische gebruiksduren namelijk
verschillen. Bij toepassen van deze benadering, worden afzonderlijke
vervangingen opnieuw geactiveerd.
(Dis)agio
(Dis)agio is het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt
aangegaan en het bedrag dat aan de geldnemer wordt uitgekeerd.
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa beslaan een groep van activa die een financiële
waarde of bezit vertegenwoordigen.
Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn uitgaven waar geen bezittingen tegenover staan.
Dit zijn die activa die niet stoffelijk van aard zijn en die niet onder de financiële
vaste activa worden begrepen (bijvoorbeeld kosten onderzoek en
ontwikkeling).
Investeren
Investeren is het verwerven c.q. produceren van vermogensobjecten, ofwel
het doen van uitgaven voor een goed of ter bereiking van een doel, waaraan
een nuttigheid kan worden toegerekend die langer duurt dan 3 jaar.
Investering
Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte
of vervaardigde kapitaalgoed, vanaf het moment dat de Brandweer het
economisch risico loopt en dat een meerjarig nut heeft. Een andere benaming
hiervoor die vaak gebruikt wordt, is kapitaaluitgave of actief. Investeringen zijn
uitgaven waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt.
Investeringen met
Investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en / of
economisch nut
die verhandelbaar zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid
middelen te verwerven. Voorbeelden van investeringen met economisch nut
zijn voertuigen en installaties (bijv. ademlucht).
Kapitaallasten
Het totaal van de afschrijvingskosten en de rentekosten.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn investeringsuitgaven waar tegenover bezittingen
staan, waarvan de gebruiksduur gedurende meerdere jaren kan worden
toegepast.
Nominale waarde
Waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier.
Reserves
Onder reserves worden afgezonderde vermogensbestanddelen verstaan die
al dan niet met het oog op het realiseren van een vooraf bepaald doel zijn
gevormd.
In artikel 43 van het BBV is aangegeven welke reserves er worden
onderscheiden:
a. De algemene reserve.
b. Bestemmingsreserves.
De algemene reserve is vrij besteedbaar eigen vermogen. Ook de
bestemmingsreserves vallen onder het eigen vermogen. Echter bij de
vorming van een bestemmingsreserve, is al een specifiek doel ingesteld
waarvoor de reserve ingezet gaat worden.
Waarderen
Het toekennen van een bepaalde prijs (waarde) aan een object, op basis van
ervaring en/of marktgegevens.
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Bijlage 3 – relevante regelgeving BBV
Artikel 33
Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële
vaste activa.
Artikel 34
In de balans worden onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;
c. bijdragen aan activa in eigendom van derden.
Artikel 35
1.
In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
a. investeringen met een economisch nut;
b. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing
kan worden geheven;
c. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
2.
Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven.
Artikel 36
In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
a.
kapitaalverstrekkingen aan:
1. deelnemingen;
2. gemeenschappelijke regelingen;
3. overige verbonden partijen;
b.
leningen aan:
1. openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering
decentrale overheden;
2. woningbouwcorporaties;
3. deelnemingen;
4. overige verbonden partijen;
c.
overige langlopende leningen;
d.
uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
e.
uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één
jaar of langer;
f.
overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Artikel 45
Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.
Artikel 51
In de toelichting op de balans wordt aangegeven volgens welke methoden de afschrijvingen worden
berekend.
Artikel 52
1
In de toelichting op de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk
opgenomen:
a. gronden en terreinen;
b. woonruimten;
c. bedrijfsgebouwen;
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d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken;
e. vervoermiddelen;
f. machines, apparaten en installaties;
g. overige materiële vaste activa.
2
In de toelichting op de balans wordt het verloop van de activa, als bedoeld in het eerste lid,
gedurende het begrotingsjaar, in een sluitend overzicht weergegeven. Daaruit blijken, voor zover van
toepassing:
a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de investeringen of desinvesteringen;
c. de afschrijvingen;
d. bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief;
e. afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen;
f. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar.
Artikel 61
Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd, indien:
a. er sprake is van een investering door een derde;
b. de investering bijdraagt aan de publieke taak;
c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is
overeengekomen en;
d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie
onderscheidenlijk gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen
met de investering.
Artikel 62
1
Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd.
2
In afwijking van het eerste lid worden de bijdragen van derden die in directe relatie
staan met het actief op de waardering daarvan in mindering gebracht.
3
In afwijking van het eerste lid moeten de voorzieningen, bedoeld in artikel 44, eerste
lid, onder d, in mindering gebracht worden op de investeringen, bedoeld in artikel 35, eerste
lid, onder b.
Artikel 63
1
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
2
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
3
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en
hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden
toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel
van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief
kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.
4
Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als
verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen
registratiewaarde.
5
Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de
nieuwe bestemming in de toelichting op de balans opgenomen.
6
In afwijking van het eerste lid is waardering tegen actuele waarde toegestaan voor de
activa van de Nazorgfondsen bedoeld in artikel 15.47 van de Wet milieubeheer.
7
Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van
voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd.
8
Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van
leningen en vorderingen verrekend.
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Artikel 64
1.
De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.
2.
Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere
grondslagen dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De reden van
de verandering wordt in de toelichting op de balans uiteengezet. Tevens wordt inzicht
gegeven in haar betekenis voor de financiële positie en voor de baten en de lasten aan de
hand van aangepaste cijfers voor het begrotingsjaar of voor het voorafgaande begrotingsjaar.
3.
Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens
een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.
4.
In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa,
bedoeld in artikel 34 onder a, maximaal gelijk aan de looptijd van de lening.
5.
In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa,
bedoeld in artikel 34 onder b, ten hoogste vijf jaar.
6.
Voor bijdragen aan de activa in eigendom van derden, bedoeld in artikel 34,
onderdeel c, is de afschrijvingsduur maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de
bijdrage aan derden wordt verstrekt.
Artikel 65
1.
Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.
2.
Voorraden en deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de
marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
3.
Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld wordt afgewaardeerd op het moment van
buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde.
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Voorstel
AGP 6
Aan : Algemeen Bestuur
Steller : E. van Creij

Datum : 9 november 2017

Bijlage(n) : 1

Onderwerp : Bestuursrapportage 2017

Aanleiding
Voor u ligt de Bestuursrapportage 2017. In deze rapportage rapporteren wij u –conform de
Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord– over afwijkingen van geplande activiteiten
en van de begroting van baten en lasten over dit jaar. Deze rapportage is gebaseerd op de
realisaties tot en met de maand augustus.
Voor alle sectoren van het programma Brandweer zijn op basis van de voortgang geen relevante
afwijkingen, anders dan in de bestuursconferentie genoemd, te melden ten aanzien van de
doelstellingen 2017. Tijdens de Bestuursconferentie 2017 is de stand van zaken van de
brandweer uitgebreid in beeld gebracht. Hierbij is de zorg uitgesproken of de doelstellingen in de
toekomst nog gerealiseerd kunnen worden. De voor 2017 relevante afwijkingen staan in de
rapportage verder toegelicht.
Financiële begroting
Er wordt een totaal positief resultaat verwacht van € 996.000 voor de gehele VRBN dat
opgebouwd is uit het resultaat van BBN, BZ en het GMC. Bij de GHOR is sprake van een
overschot ad € 30.000 dat als gevolg van de systematiek van kosten voor gemene rekening
rechtstreeks leidt tot een lagere bijdrage voor de GGD HvB en de gemeenten.
A
Begrote
lasten+
dotaties
Onderdeel
2017 (x 1.000)
Brandweer
€
35.997
GHOR
€
2.411
GMC
€
3.182
Bevolkingszorg €
424
Totaal VR
€
42.014

B

C

JEV
resultaat
2017 (x 1.000)
€
390
€
€
593
€
13
€
996

% van
begrote
lasten +
dotaties
1,1%
0,0%
18,6%
3,1%
2,4%

Brandweer
Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste verschillen per kostensoort (na verrekening van
reserves):
Salarissen
Opleiden en oefenen
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
BDUR
Totaal

€
€
€
€
€
€

- 20.000
119.000
40.000
179.000
72.000
390.000

In de rapportage zijn deze verschillen verder toegelicht en komen ook het verloop van de
investeringen, reserves, voorzieningen en de financiering aan bod. Bij de investeringen zijn enkele
kredieten voor de aanschaf van TS-en, bepakkingsmaterialen, logistieke voertuigen,
verbindingsmiddelen, een materieelregistratiesysteem en een HRM systeem bijgesteld.
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Gemeenschappelijk Meldcentrum
Het resultaat van het GMC ad € 593.000 is opgebouwd uit verschillende componenten. De
grootste afwijkingen doen zich voor bij personeel, huisvesting en mutaties bij reserves. In de
Bestuursrapportage 2017 is bij H3.2 een nadere toelichting op de verschillen opgenomen. Bij het
opstellen van de Jaarverantwoording 2017 zal een voorstel tot resultaatbestemming worden
gedaan.
Bestuursconferentie 2017
Tijdens de bestuursconferentie op 7 juli jl. zijn de knelpunten van de Brandweer in de huidige
beleidsplanperiode aan de orde geweest. De twee belangrijkste zijn het gebrek aan
uitvoeringscapaciteit en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Om álle knelpunten op termijn aan te
pakken is op de korte termijn een versteviging van de brandorganisatie noodzakelijk. Hiervoor zal
een investering moeten worden gedaan in mensen en middelen. Deze zullen dan worden ingezet
om het proces die tot de versteviging vorm te geven, prioriteiten aan te brengen en besluitvorming
te realiseren. Het verwachte incidentele overschot in de reguliere begroting 2017 zal hiervoor als
eerste worden aangewend.
Ook is tijdens de bestuursconferentie aangeven dat de beschikbare reserves daarvoor zouden
kunnen worden ingezet. In 2018 zullen daartoe de reserves worden doorgelicht, waarmee ook de
mogelijke vrijval van reserves aan de orde zal komen.
Op dit moment is van de reserve Kapitaallasten materieel & materiaal bekend dat aan het einde
van de egalisatieperiode 31-12-2025 een substantieel bedrag zal vrijvallen. Eind vorig jaar is
becijferd dat dit jaar een bedrag van € 1,5 miljoen kan vrijvallen, zonder het doel van de reserve in
gevaar te brengen.
Doel: de kapitaallasten te egaliseren door middel van de vorming van reserve egalisatie
kapitaallasten materieel & materiaal. Daarbij zal jaarlijks het verschil tussen het budget voor
kapitaallasten en de werkelijke kosten worden gestort in de reserve. Afschrijvingen ineens als
gevolg van de aanbesteding en uniformering van het van de gemeenten overgenomen materieel,
zullen ten laste van deze reserve worden gebracht. De reserve wordt per 31 december 2025
opgeheven, omdat dan het ideaalcomplex voor onze activa is gerealiseerd en daarmee de
noodzaak tot egalisatie niet langer bestaat. Het saldo van de reserve per 31-12-2016 is
€ 2.182.000.
Het voorstel is dan ook om in 2018 een bedrag van € 1,5 miljoen. te onttrekken aan de reserve
Kapitaallasten materieel & materiaal en deze te doteren aan een nieuw te vormen reserve
‘Versteviging Brandweerorganisatie’. En dit bedrag in 2018 te besteden aan de versteviging van
de Brandweerorganisatie, zodat eind 2018, in het Algemeen Bestuur van november 2018 in één
keer een vervolgbesluit kan worden genomen over de uitkomsten van de 2e bestuursconferentie
van april 2018.

Procesgang
Processtap
Contactambtenaren (advisering)
Financiële Commissie (advisering)

Datum
Woensdag 11 oktober 2017
Vrijdag 13 oktober 2017

Dagelijks Bestuur (instemming)

Donderdag 26 oktober 2017

Algemeen Bestuur (vaststelling)

Donderdag 09 november 2017

Advies Contactambtenaren
De Contactambtenaren adviseren positief over de Bestuursrapportage 2017 VRBN.
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Advies Financiële Commissie
De Financiële Commissie adviseert positief over de Bestuursrapportage 2017 VRBN.

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met:
1) de Bestuursrapportage 2017;
2) de vorming van de reserve ‘Versteviging Brandweerorganisatie’ in 2017 waarbij geldt:
a. Maximale grootte van de reserve: n.v.t.
b. Maximale duur waarop reserve beschikbaar is: einde project eerste tranche
bestuursconferentie 2017
3) het onttrekken van € 1,5 miljoen uit de reserve Kapitaallasten materieel & materiaal in
2017;
4) het storten van 1,5 miljoen in de reserve ‘Versteviging Brandweerorganisatie’ in 2017 ter
dekking van de kosten van de versteviging van de organisatie in 2018.
Deze besluiten zullen dienovereenkomstig worden verwerkt in de 2 e begrotingswijziging 2017 en
de eerstvolgende begrotingswijziging 2018.

Akkoord

Ja

Nee

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………

Bijlage(n)
1. Bestuursrapportage 2017.
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Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ’s-Hertogenbosch
T 088 02 08 208

Bestuursrapportage

2017

periode januari t/m augustus

Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie In De Regio, het Gemeenschappelijk Meldcentrum en
Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken 17 gemeenten, de GGD en de Nationale
Politie met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding,
crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamers en
bevolkingszorg. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De
Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

COLOFON

Rapportstatus
CONCEPT Dagelijks Bestuur 26 oktober 2017

Uitgave en redactie
Veiligheidsregio Brabant-Noord, november 2017

Fotoverantwoording
Brandweer Brabant-Noord

Meer informatie
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ‘s-Hertogenbosch
088 02 08 208 info@brwbn.nl
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Voorwoord
In juli 2017 werd een bestuursconferentie gehouden met het Algemeen Bestuur van de
veiligheidsregio. Hierin werd de staat van de organisatie beeld gebracht, halverwege het
beleidsplan 2016-2019 en ten opzichte van het huidige takenpakket c.q. de huidige
maatschappelijke opdracht. Het bestuur gaf de veiligheidsregio de opdracht om de
brandweerorganisatie te verstevigen om uitvoering te kunnen blijven geven aan het
huidig beleidsplan. De uitwerking van deze opdracht en de daarvoor benodigde middelen
moeten nog in de formele besluitvorming beslag krijgen.
Deze Bestuursrapportage 2017 over de voortgang van de uitvoering ten opzichte van de
programmabegroting kan dus niet los worden gezien van deze context en de daarvoor
ingezette capaciteit.
Omdat er tijdens de bestuursconferentie al veel aan bod is gekomen, is gekozen om voor
de brandweerkolom een summiere bestuursrapportage aan te leveren. Hierin worden
enkel de meest relevante (financiële) afwijkingen en ontwikkelingen op hoofdlijnen
gerapporteerd. Ondertussen wordt voorrang gegeven aan het adresseren van de
knelpunten die onderwerp zijn van de bestuursconferentie 2017 en aan het proces
Samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De GHOR en het GMC
rapporteren hiernaast in deze rapportage ook op inhoudelijke ontwikkelingen en
afwijkingen, zoals gebruikelijk.
Voor wijzigingen in de begroting betekent dit dat zowel de wijzigingen die voortvloeien uit
de bestuursrapportage als de wijzigingen op basis van de opdracht naar aanleiding van
de bestuursconferentie 2017 daarin worden verwerkt.

’s-Hertogenbosch, 09 november 2017
drs. T. van Kraaij,
Controller a.i. Veiligheidsregio Brabant-Noord

Veiligheidsregio Bestuursrapportage 2017

5

1 Beleidsmatige ontwikkelingen
In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van
invloed zijn op de organisatie en/of begroting van de Veiligheidsregio Brabant- Noord.
Achtereenvolgens komen de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord (GHOR), het Gemeenschappelijk
Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg (BZ) aan bod.

1.1

Algemene ontwikkelingen

Brandweer Brabant-Noord
o

Bestuurlijk relevante ontwikkelingen

Tijdens de Bestuursconferentie 2017 zijn alle relevante ontwikkelingen op termijn van de
brandweer beschreven en de knelpunten hierbij in beeld gebracht. De besluitvorming
hierover loopt parallel aan dit document.

GHOR Brabant-Noord
o Doorontwikkeling moderne crisistypen
Actuele ontwikkelingen, opgaven en/of crises binnen het (net)werk van de GHOR laten
zich niet allemaal vangen in de al bekende rampenplannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
de verhoogde instroom van vluchtelingen (crisisnoodopvang), de (zorg)casuïstiek rond de
ontmanteling van Fort Oranje, de extramuralisering van zorg en de huidige drukte in de
spoedzorg. Ontwikkelpunten en ambities voor de nabije toekomst zijn dan ook om te
anticiperen op deze en andere moderne vraagstukken. Deze opgaven vragen om een
bredere benadering door de GHOR, dan een primaire focus op het ontwikkelen van
operationele plannen, protocollen en procedures voor de bekende ramptypen (iets wat
overigens nog steeds nodig blijft). Organiseren mét partners. Versteviging van de GHOR
op dit vlak vindt plaats binnen de reguliere budgetten.
o Informatiemanagement witte kolom
Informatiemanagement is een methode van samenwerken, waarbij alle betrokken
(geneeskundige) partijen continu alle relevante (keten)informatie die bij hen beschikbaar
in een online omgeving beschikbaar stellen. De GHOR voert de regie op dit proces. In de
eerste helft van 2017 heeft een verkennend onderzoek naar de behoefte en
mogelijkheden om met geneeskundige partners samen te kunnen werken op basis van
informatiemanagement plaatsgevonden. In de tweede helft van 2017 zullen onderlinge
afspraken worden uitgewerkt en een systematiek worden bepaald. Dekking hiervoor zal
worden gevonden binnen de bestaande budgetten.
o Vergoedingen van de piketfunctionarissen
Er ligt een voorstel om de vergoedingen van de piketfunctionarissen van de GHOR BN
en de GHOR MWB te harmoniseren met elkaar. De huidige verschillen leiden tot de
onwenselijke situatie dat functionarissen die actief zijn in beide regio's, voor hetzelfde
werk, verschillend betaald worden. Dit doet zich met name voor bij de
piketfunctionarissen die werken bij de RAV MWN en bij de pshi-coördinatoren. Voor een
aantal functionarissen van de GHOR BN betekent dit een verlaging van hun vergoeding.
Een van de gesprekspunten met het GO is het toekennen van een eenmalige
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gewenningsbijdrage voor deze functionarissen. Dekking hiervoor zal worden gevonden
binnen de bestaande budgetten.

GMC Brabant-Noord
o Goïng concern
Naast de corebusiness als gemeenschappelijk meldcentrum, stond de eerste helft van
2017 in het teken van de tijdelijke verhuizing naar de Mathildelaan in Eindhoven. In
oktober 2016 is besloten een jaar in te huizen bij het GMK van VRBZO om de
werkprocessen van de meldkamer zo min mogelijk te verstoren en tegelijkertijd de
verbouwing in Den Bosch zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Naast de meldkamer
zijn ook de opschalingsruimtes van de VRBN en politie Oost Brabant verplaatst naar
tijdelijke locaties. Het regionaal service center van politie Oost Brabant is (definitief)
verhuisd naar Veldhoven.
Met de tijdelijke verhuizing naar Eindhoven verdween de vaste uitwijkmogelijkheid van
het GMC naar de meldkamer in Eindhoven. Om dit op te vangen is er bestuurlijk een
(wederzijds) uitwijk convenant ondertekend met en gerealiseerd in de meldkamer
Maastricht van de veiligheidsregio’s in Limburg.
In het kader van het project harmonisatie GMS systemen is in maart in het GMC en het
GMK een gezamenlijk Geografisch Informatie Systeem, CityGIS Barracuda, in gebruik
genomen. Dit was één van de voorwaarden om tot een uniform GMS systeem te kunnen
komen. Vanaf de dag van de tijdelijke verhuizing naar Eindhoven zijn beide meldkamers
gaan werken in één geharmoniseerd GMS systeem. Dit GMS biedt grote mogelijkheden
tot samenwerking voor de betrokken meldkamers.
De twee ICT afdelingen van het GMC en het GMK BZO zijn onder gezamenlijke
aansturing begin 2017 samengevoegd tot één team Lokaal Beheer in Eindhoven.
Daarnaast is in verband met de verbouwing van het pand aan de Gruttostraat in de
brandweerkazerne in Veghel een steunpunt voor het beheer van C2000 randapparatuur
ingericht waar 1 dag per week lokaal beheer aanwezig is.
o Samenvoeging meldkamers
Onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s Brabant Noord en Brabant-Zuidoost
wordt de samenvoeging van de gezamenlijke meldkamers tot één meldkamer Oost
Brabant (MKOB) voorbereid. De regionaal kwartiermaker voor de MKOB heeft begin
2017 het samenvoegingsplan opgeleverd waarin de eerdere businesscase voor
huisvesting, inrichting en ICT is aangevuld met de voorgenomen stappen voor
governance, werkprocessen, personeel en financiën. Dit samenvoegingsplan is akkoord
bevonden door de Bestuurlijke Begeleidingsgroep en de AB’s van beide
veiligheidsregio’s.
Op 23 mei vond, na maanden intensieve voorbereiding, de succesvolle tijdelijke
verhuizing plaats van het GMC naar het GMK in Eindhoven.
De voorbereidingen voor de verhuizing naar de vernieuwde meldkamer Oost-Brabant
meldkamer ruimte in Den Bosch in 2018 zijn inmiddels begonnen. Voor de aansluiting op
de centrale ICT voorzieningen van de LMO wordt nauw samengewerkt met het PDC en
het MDC van de nationale politie en het lokaal ICT beheer team van het GMC en GMK;
het aansluitplan voor deze ICT is inmiddels akkoord bevonden door de LMO.
De voorbereidingen voor de verbouwing van het GMC pand aan de Gruttostraat zijn in
volle gang, en zullen naar verwacht rond de zomer van start gaan. In april werd tijdens
een zogenaamde “Look and Feel sessie” een toelichting gegeven over hoe de nieuw te
vestigen meldkamer in Den Bosch er van binnen en buiten uit komt te zien. De
verbouwing van het pand wordt uitgevoerd in opdracht van en onder beheer van de
nationale politie. De intentie is om het pand nog in 2017 in eigendom over te dragen van
veiligheidsregio Brabant Noord naar de nationale politie. De bestaande lening zal deel
uitmaken van de transitie van het GMC-pand.
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o Innovatie
Op verzoek van de bestuurlijke begeleidingsgroep is een bestuurlijke brief verzonden
naar de programmamanager LMO voor deelname aan pilot multi intake. Dit onderstreept
de ambitie van de nieuw te vormen meldkamer om ook met toekomstige meldkamer
ontwikkelingen voorop te lopen.

1.2

Bezuinigingsmaatregelen

Hieronder volgt kort een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de
uitvoering van de bezuinigingsvoorstellen zoals die eerder door het bestuur zijn
vastgesteld.
Brandweer Brabant-Noord
maatregelen bestuursconferentie dec 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bedragen x € 1.000,-

2014
1.500
212
135
340
50
200
250

Formatie 2014 -/- 25 fte 2015 -/-3 fte en 2016 -/- 2fte
-/- 4 TS, -/- 4 HV, -/- 2 Redv. + afschrijftermijn oprekken
Verloop vrijwilligers vanwege minder voertuigen
Inzet structurele efficiencyvoordelen 2012
Afschaffen bedrijfsfitness
Budgetten niet aanpassen aan BTW-stijging van 2%
Feitelijk rentevoordeel t.o.v. rekenrente
Samenvoeging meldkamers
Geen uitruk bij niet geverifieerde OMS
Bezuiniging 24-uurs dienst
TOTAAL

2015

2016
180
22
135

120
148
135

100
250

150
2.837

90
527

30
683

Totaal
1.800
382
405
340
50
200
350
250
150
120
4.047

Op dit moment zijn alle bezuinigingen gerealiseerd met uitzondering van de taakstelling
bij de meldkamer brandweer. Dit proces wordt landelijk gecoördineerd maar op dit
moment is wel duidelijk dat de voorziene feitelijke besparing van € 250.000 niet geheel
haalbaar is. Dit is inmiddels als knelpunt aan de orde gesteld tijdens de
bestuursconferentie in juli jl.
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2 Afwijkingen per kolom
In dit hoofdstuk worden de afwijkingen in de programma’s van Brandweer, GHOR, GMC en
BZ Brabant-Noord toegelicht. Het betreft hier de voorgenomen doelen/activiteiten om de
(beleids-)voornemens 2017 te realiseren.

2.1

Brandweer Brabant-Noord

Relevante afwijkingen activiteiten
o Voor alle sectoren van het programma Brandweer zijn op basis van de voortgang
geen relevante afwijkingen te melden ten aanzien van de doelstellingen 2017.
Tijdens de Bestuursconferentie 2017 is de stand van zaken van de brandweer
uitgebreid in beeld gebracht. Hierbij is de zorg uitgesproken of de doelstellingen
in de toekomst nog gerealiseerd kunnen worden.

2.2

Overige kolommen

Relevante afwijkingen activiteiten GHOR
o Als gevolg van de oriëntatie en de landelijke discussie over de rol van de GHOR
in het kader van de Omgevingswetgeving zal de uitwerking van de visie op
risicogerichtheid en aanverwante activiteiten worden uitgesteld.
Relevante afwijkingen activiteiten GMC
o Er bestaat nog geen duidelijkheid omtrent de transitie van de meldkamers
Brabant-Zuidoost en Brabant Noord naar de landelijke meldkamerorganisatie. De
begroting is dan ook opgesteld zonder rekening te houden met de transitie en is
derhalve gebaseerd op het goïng concern principe. Aanvullende bezuinigingen
zijn nog niet concreet vertaald. In de GMC begroting is een stelpost opgenomen.
Deze stelpost bestaat uit voorcalculatorische voordelen als gevolg van het
terughoudende uitgaven- en vacaturebeleid in de aanloop tot de samenvoeging
van de meldkamers Brabant Noord met Brabant-Zuidoost. De omvang van deze
stelpost kan afhankelijk van aanvullende voor- en/of nadelen fluctueren. De LMObijdrage betreft de in het transitieakkoord genoemde projectkosten en zijn
onderdeel van de transitiekosten. Hieruit wordt nadrukkelijk niet bijgedragen aan
de bijv. de verbouwingskosten of de harmonisatie van GMS. In het kader van
verantwoording richting bestuur zal vanaf 2018 nader worden bekeken wat de
vorm, frequentie zal zijn van rapportages.
o

De tijdelijke verhuizing naar Eindhoven is in nauw overleg geweest met de
LMO/PDC; hetzelfde geldt voor de nieuwe ICT voorzieningen voor de MKOB in
Den Bosch. De voorbereidingen voor de landelijke vernieuwing van het C2000netwerk zijn in volle gang1. De samenwerking met het GMK is door de tijdelijke
verhuizing naar Eindhoven intensiever geworden en zal in de tweede helft van
2017 waar mogelijk verder ontwikkelen. Aansluiting op de ontwikkelingen rond de
landelijke meldkamer organisatie gebeurt door deelname van de kwartiermaker
aan het kwartiermakers overleg en door deelname van de manager
bedrijfsvoering aan het Hoofden Gemeenschappelijke Meldkamers overleg.

1

De migratie van IVC2000 was gepland in november 2017. Op 20 juli 2017 heeft de Minister V&J
de Tweede Kamer geïnformeerd dat dit wordt uitgesteld naar een nader te bepalen moment in
2018.
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Relevante afwijkingen activiteiten Bevolkingszorg
o Voor het onderdeel Bevolkingszorg zijn op basis van de voortgang geen
relevante afwijkingen te melden. Tijdens de Bestuursconferentie 2017 is de stand
van zaken van de brandweer uitgebreid in beeld gebracht.
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3 Financiële afwijkingen
Hieronder worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting (na
wijziging) beschreven.

3.1

Resultaatverwachting

De verwachte resultaten over 2017 worden in het schema hieronder per kolom
weergegeven:
A
Begrote
lasten+
dotaties
Onderdeel
2017 (x 1.000)
Brandweer
€
35.997
GHOR
€
2.411
GMC
€
3.182
Bevolkingszorg €
424
Totaal VR
€
42.014

B
JEV
resultaat
2017 (x 1.000)
€
390
€
€
593
€
13
€
996

C
% van
begrote
lasten +
dotaties
1,1%
0,0%
18,6%
3,1%
2,4%

Samenvattend:
o Er is een (verwacht) totaalresultaat van € 996.000 voordelig (2,4%).
o Bij de Brandweer is voordelig resultaat verwacht ad € 390.000(1,1%).
o Bij de GHOR is sprake van “kosten voor gemene rekening”. Daarom heeft de
GHOR geen rekeningresultaat. De geraamde incidenteel lagere uitgaven ad
€ 30.000 (1,2% voordelig) leiden in het boekjaar automatisch tot een lagere
bijdrage van de gemeenten (€ 28.470) en de GGD (€ 1.530).
o Bij het GMC wordt een voordelig resultaat verwacht ad € 593.000 (18,6%).
o Bij Bevolkingszorg worden de overschotten en tekorten verrekend met de
daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Indien het verwachte voordeel ad
€ 13.000 (3,1%) over 2017 wordt gerealiseerd zal dit worden gerestitueerd,
aangezien het reserveplafond bereikt is.
In hoofdstuk 3.2 is een nadere specificatie en toelichting op dit resultaat opgenomen.
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3.2

Toelichting op bestuurlijk relevante financiële afwijkingen per kolom

De bedragen die in de tabellen onder de realisatie tot en met heden genoemd zijn
hebben betrekking op de periode januari tot en met juni 2017.

Brandweer Brabant-Noord
BBN

Bedragen x € 1.000,-

Lasten
Salarissen en sociale lasten
Overige personeelskosten
Vrijwilligersvergoedingen
Overige vrijwilligerskosten
Opleiden en oefenen
Materieel en Materiaal
Overige goederen en diensten
Huisvestingskosten
Convenantsgelden
Kapitaallasten
Inkomens- en vermogensoverdrachten
totaal lasten
Baten
Salarissen en sociale lasten
Opleiden en oefenen
Materieel en Materiaal
Overige goederen en diensten
Huisvestingskosten
Kapitaallasten
Subsidies
totaal baten
Saldo Programma's
Algemene middelen
BDUR
Gemeentelijke bijdragen
Saldo financieringsfunctie
Totaal algemene middelen
Totaal saldo van baten en lasten
Dotatie aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Saldo verrekening reserves
Resultaat

Begroting
primair
2017
A
16.404
581
3.496
138
1.781
1.506
3.856
2.167
578
4.765
161
35.433

Begroting
na 1e wijz.
2017
B
16.439
581
3.553
168
1.987
1.476
3.646
2.107
970
4.765
214
35.906

218
100
50
368
70
1.275
60
2.141

391
100
175
341
73
1.150
60
2.290

36
199
235
199
1
251

-33.292

Realisatie
tm heden

Jaareinde
verwachting

C

Verschil

V = voordeel
N = nadeel

D
16.517
592
3.553
168
1.902
1.475
3.617
2.107
970
3.973
214
35.088

E=B-D
-78
-11
0
0
85
1
29
0
0
792
0
818

F
N
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

921

450
196
175
352
73
1.099
77
2.422

-59
-96
0
-11
0
51
-17
-132

V
V
V
V
V
N
V
V

-33.616

-12.924

-32.666

-950

V

5.057
27.346

5.106
27.306

2.553
26.725

5.178
27.306

32.403

32.412

29.278

32.484

-72
0
0
-72

V
V
V
V

-889

-1.204

16.354

-182

-1.022

V

45
934
889

91
1.295
1.204

0

653
1.225
572

-562
70
632

N
N
N

0

0

16.354

390

-390

V

7.393
286
766
65
746
1.069
1.611
1.013
166
540
190
13.845

Het te verwachten voordeel voor de brandweer ad € 390.000 is als volgt te specificeren:
o

Opleiden en oefenen: incidenteel voordeel € 119.000 (incl. lagere dotatie € 8.000 en lagere
onttrekking € 70.000)
Het voordeel van opleiden en oefenen is grotendeels toe te schrijven aan extra
inkomsten ad € 96.000 doordat er aanzienlijk meer externe cursisten dan
voorzien zijn opgeleid. Daarnaast hebben de themadagen niet plaatsgevonden.
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o

Salarissen: incidenteel nadeel - € 20.000
Hoewel het saldo van de verschillen op de post salarissen niet groot is willen we
hierbij wel het volgende melden:
o De aangekondigde cao-wijzigingen zijn niet verwerkt in de prognose. Dit
komt doordat het onderhandelaarsakkoord nog niet officieel gepubliceerd
is. Wel is er een stelpost van 1% salarisverhoging opgenomen. Met het
opmaken van de jaarrekening 2017 zal het definitieve resultaat van de
cao-wijziging bekend worden.

o

Kapitaallasten: incidenteel voordeel € 179.000 (na verrekening reserves)
Dit incidenteel voordeel van € 179.000 vloeit grotendeels voort uit het uitstellen
van investeringen bij het onderdeel Bedrijfsvoering waarvan Huisvesting en ICT
deel uitmaken. Dit en komende jaren staan er een aantal grote investeringen
gepland, waaronder een uniform toegangssysteem voor alle gebouwen en
vervanging van inventaris en technische installaties bij de nieuw- en verbouw van
kazernes.
Daarnaast is er een incidenteel voordeel ad € 562.000 dat rechtstreeks
voortvloeit uit de transitie van het materieelpark op basis van de nieuwe
repressie. Conform bestuurlijk besluit (AB 12-11-2014) zal dit overschot ad
€ 562.000 worden gestort in de Egalisatiereserve Kapitaallasten Materieel. Per
saldo is dit budgettair neutraal.

o

Overige goederen en diensten incidenteel voordeel € 40.000
Het voordeel van € 40.000 bij deze post bestaat o.a. uit:
o € 60.000 voordeel doordat afgezien van ureninzet geen afzonderlijke
kosten zijn gemaakt tegenover de ontvangen subsidie Impuls
Omgevingsveiligheid (IOV), waar deze wel in de begroting waren
opgenomen;
o € 25.000 voordeel op het budget communicatie. Personele mutaties
gedurende het jaar hebben hieraan bijgedragen. Daarnaast werden
herhaaldelijk de ambities niet gehaald;
o € 41.000 nadeel op te betalen rente omdat er dit jaar extra geld is
aangetrokken om investeringen te financieren. Met name in het materieel
is de afgelopen tijd veel geïnvesteerd.

o

BDUR voordeel € 72.000
Extra voordeel met structurele doorwerking vanaf 2018 doordat de prijsindexering
voor 2017 onaangekondigd is toegekend.
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GHOR:
GHOR

Bedragen x € 1.000,-

Lasten
Personeelslasten
Kapitaalslasten
Huisvestingskosten
Bedrijfskosten
Overhead incl. bestuurskosten
totaal lasten
Baten
Bijzondere baten
totaal baten
Saldo Programma's
Algemene middelen
Bijdrage kosten gemene rekening VR
Bijdrage kosten gemene rekening GGD
Saldo financieringsfunctie
Totaal algemene middelen
Totaal saldo van baten en lasten

Begroting
primair
2017
A
1.208
86
230
553
417
2.494

Begroting
na 1e wijz.
2017
B
1.195
86
215
498
417
2.411

0

Realisatie
tm heden

Jaareinde
verwachting

C

D

V = voordeel
N = nadeel

Verschil

552
5
87
252
243
1.139

1.175
14
215
560
417
2.381

E=B-D
20
72
0
-62
0
30

F
V
V
V
N
V
V

0

0

0

0
0

V
V

-2.494

-2.411

-1.139

-2.381

-30

V

2.367
127

2.288
123

1.191
74

2.260
121

2.494

2.411

1.265

2.381

28
2
0
30

N
N
V
N

0

0

126

0

0

V
V
V
V
V

Dotatie aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Saldo verrekening reserves

0

0

0

0

0
0
0

Resultaat

0

0

126

0

0

Toelichting significante afwijkingen
o

Personeelslasten: incidenteel voordeel van €20.000
Voor de inhuur van tijdelijk personeel zijn minder kosten gemaakt dan begroot (in
totaal € 20.000). Ook voor de rest van 2017 wordt er naar verwachting geen
extern personeel ingehuurd.
Op de loonkosten is een verschil ontstaan van € 100.000 aangezien een
aanzienlijk deel (2 fte) van de vacatureruimte pas in de tweede helft van 2017
wordt ingezet en omdat de extra vacatureruimte voor ondersteuning het gehele
jaar niet wordt ingevuld. Voor dit laatste zal bekeken worden of deze ruimte in de
toekomst nog nodig blijft. Echter, zoals toegelicht bij de ‘algemene
ontwikkelingen’ zijn er onderhandelingen over de vergoedingen aan de
sleutelfunctionarissen. De hiermee samenhangende verplichting wordt globaal
geprognosticeerd op € 100.000 en moet bij de totstandkoming van de regeling
ten laste van de reguliere loonkostenraming 2017 komen. Hiermee rekening
houdend is er geen sprake van een gewijzigde prognose van de loonkosten.

o

Kapitaallasten: incidenteel voordeel van € 72.000
Het budget voor kapitaallasten wordt niet volledig benut in 2017 doordat diverse
activa (waaronder een aantal auto’s) volledig is afgeschreven en nog geen
vervangingsinvesteringen hebben plaatsgevonden. Daarom wordt de prognose
t.o.v. de begroting 2017 verlaagd met € 72.000.
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o
o

o

o

Bedrijfskosten: incidenteel nadeel van € 62.000
Er is een nadeel op de bedrijfskosten ad € 62.000 ontstaan als gevolg van een
aantal verschillen:
Een verhoging van het budget met € 32.000 voor de aanschaf en implementatie
van een informatiesysteem (inclusief doorontwikkeling en opleiding) ter
verbetering van het informatiemanagement en onderlinge informatiedeling van de
ketenpartners.
Een verhoging van het budget dienstverlening derden met € 50.000 ten behoeve
van het inspelen op relevante maatschappelijke ontwikkelingen en
innovatiemogelijkheden in samenwerking met DITSS (Stichting Dutch Institute for
Technology, Safety & Security).
Het budget voor overige bedrijfskosten (zoals PR- en advieskosten) wordt niet
volledig benut in 2017. Daarom wordt de prognose t.o.v. de begroting 2017
verlaagd met € 20.000.

Op basis van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen wil het GHOR bureau
Brabant Midden West-Noord, zich verder gaan ontwikkelen op het gebied van de
nieuwe (maatschappelijke) crises die op ons afkomen. Ondanks dat we deze crises
vaak zien aankomen, worden we hier als overheid toch nog door overvallen en kost
het op dat moment veel capaciteit en geld om het beheersbaar te maken.
Door middel van het opstarten van een traject in samenwerking met Stichting DITSS
(Dutch Instituut Technologie Safety en Security) en de universiteiten en bedrijven in
de Brainport regio die hieraan gekoppeld zijn, willen wij gaan onderzoeken hoe
effectiever om te gaan met dit soort crises en deze beter beheersbaar te maken.
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GMC:
GMC

Lasten
Huidig personeel
Rente
Opleiding en vorming
Huisvesting
Vervoer
Verbindingen en automatisering
Operationeel
Beheer
Overige lasten
totaal lasten
Baten
Huisvesting
Verbindingen en automatisering
Overige baten
totaal baten
Saldo Programma's
Algemene middelen
Gemeentelijke bijdragen
RAV
Politie
Saldo financieringsfunctie
Totaal algemene middelen
Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-

Begroting
primair
2017
A
1.179
40
40
541
16
1.030
40
75
221
3.182

Begroting
na 1e wijz.
2017
B
1.179
40
40
541
16
1.030
40
75
221
3.182

90

90

23
175

90

90

-3.092

Realisatie
tm heden

Jaareinde
verwachting

C

D

Verschil

V = voordeel
N = nadeel

6
655
16
1.125
88
64
50
3.055

E=B-D
128
40
34
-114
0
-95
-48
11
171
127

F
V
V
V
N
V
N
N
V
V
V

198

23
95
176
294

67
-95
-176
-204

N
V
V
V

-3.092

-1.263

-2.761

-331

V

1.327
131
1.634

1.327
131
1.634

3.092

3.092

650
65
819
-16
1.518

1.331
131
1.638
-31
3.069

-4
0
-4
31
23

V
V
V
N
N

0

0

255

308

-308

V

-176
-461
-285

N
V
V

-593

V

591

1.051

-2
324
5
493
5
45
1.461

Dotatie aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Saldo verrekening reserves

0

0

0

176
461
285

Resultaat

0

0

255

593

Lasten
o Personeel
De positieve incidentele afwijking van € 128.000 wordt veroorzaakt door het verloop
van personeel dat ingehuurd is. Ook fluctueren de inhuurbedragen per expertise in
grote mate.
o Rente
Een positieve incidentele afwijking van € 9.000 is n.a.v. de berekende rentekosten
(zie saldo financieringsfunctie)
o Opleidingen
Een positieve incidentele afwijking van € 34.000. Door het samenvoegingsproces en
de tijdelijke verhuizing is er beperkt ruimte voor opleidingen. Deze ruimte was
gereserveerd voor IVC2000-opleidingen. Nu deze in 2017 geen doorgang vinden,
worden alsnog multidisciplinaire OTO-activiteiten (Opleiden, Trainen, Oefenen)
geïnitieerd. De prioriteiten liggen voornamelijk bij het samenvoegingsproces en het
op een goede manier operationeel houden van de meldkamers.
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o Huisvesting
Het GMC is eind mei gehuisvest aan de Mathildelaan te Eindhoven. De huurlasten
voor het GMC van juni tot en met december 2017 bedragen € 176.000. Deze
huurlasten worden opgevangen in de reguliere exploitatie. Het pand aan de
Gruttostraat Den Bosch wordt verbouwd waardoor de huisvestingslasten van dit pand
in de 2e helft van 2017 nagenoeg nihil zijn.
Om beide meldkamers te kunnen faciliteren in hun werk op de Mathildelaan in
Eindhoven worden er kosten gemaakt. De hoogte van deze benodigde
huisvestingslasten voor het GMC betreft € 55.000.
Als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers, de verbouwing van het pand
aan de Gruttostraat en het aansluiten op de landelijke ICT infrastructuur zullen
gebouwinstallaties, inrichting en Meubilair niet meer worden hergebruikt. Deze
spullen worden om die reden versneld afgeschreven. De
desinvesteringslastenhuisvesting bedragen € 64.000 voor wat betreft investeringen
gedaan in 2015 en eerder. De € 55.000 en € 64.000 zullen ten laste van de
bestemmingsreserve desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers
worden gebracht. Deze verwachte onttrekking uit de reserve van 119.000 euro zal
middels een begrotingswijziging worden verwerkt, hier resteert een verwacht
voordeel op deze post van € 5.000.
o Automatisering en verbindingen
Om beide meldkamers te kunnen faciliteren in hun werk op de Mathildelaan in
Eindhoven worden er voor ICT systemen ook kosten gemaakt. De hoogte van de
benodigde ICT lasten voor het GMC betreft € 355.000. Als gevolg van de
samenvoeging van de meldkamers, de verbouwing van het pand aan de Gruttostraat
en het aansluiten op de landelijke ICT infrastructuur zullen ICT systemen niet meer
worden hergebruikt en worden daardoor versneld afgeschreven. De
desinvesteringslasten voor ICT bedragen € 103.000.
Omdat het pand van het GMC niet meer operationeel hoeft te zijn, is het mogelijk een
aantal reguliere contracten en daaruit voortvloeiende exploitatielasten (tijdelijk) stop
te zetten. Immers hoeven de systemen e.d. in ’s-Hertogenbosch niet operabel te zijn.
De ingeschatte ICT exploitatielasten die hiermee bespaard kunnen worden bedragen
€ 197.000. Deze kosten en besparingen zullen tlv de bestemmingsreserve
desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers worden gebracht. De
verwachte onttrekking uit de reserve van € 261.000 zal middels een
begrotingswijziging worden verwerkt, hier resteert een verwacht voordeel op deze
post van € 166.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslasten
lager zijn door de desinvesteringen. Daarnaast is in het 1e half jaar terughoudend
beleid gevoerd met betrekking tot aanschaffingen en onderhoud ICT.
o Operationeel
De reguliere operationele kosten bedragen naar verwachting € 7.000 voor 2017. Het
tijdelijk onderbrengen van het personeel van de meldkamer ‘s-Hertogenbosch in
Eindhoven brengt extra reiskosten met zich mee. De extra reiskosten voor 2017
bedragen naar verwachting € 81.000. Deze kosten zullen tlv de bestemmingsreserve
desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers worden gebracht.
o Beheer
De beheerskosten zijn incidenteel € 11.000 lager ingeschat doordat er nagenoeg
geen beheerskosten tlv het 2e half jaar 2017 komen.
o Overige lasten
Jaarlijkse wordt er een bedrag voor onvoorzien opgenomen een groot gedeelte
daarvan zal in 2017 naar verwachting niet uitgegeven worden.
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Baten
o Huisvesting
De inkomsten van het RSC na het 1e kwartaal 2017 zijn vervallen door uithuizing van
het onderdeel, waardoor een incidentele afwijking van € 67.500 ontstaat ten nadele
van de baten.
o Verbinding en automatisering
De kosten die betrekking hebben op de meldkamers ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven
worden 50/50 verdeeld. De verwachting is dat de door te belasten kosten aan de
Meldkamer VRBZO € 95.000 zullen bedragen.
o Overige baten
De bijdrage van € 175.921 van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost aan de
bestemmingsreserve Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers
zal hier verantwoord worden.
Algemene Middelen
Deze afwijking van € 8.000 wordt veroorzaakt doordat in de begroting uit is gegaan
van het aantal inwoners per 1-1-2015 en bij de doorbelasting van de gemeentelijke
inwonersbijdrage van het aantal inwoners per 1-1-2016.
Dotatie aan reserves
Dit betreft de bijdrage € 175.921 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost aan de
bestemmingsreserve Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers.
Onttrekking aan reserves
Conform het AB-besluit bij de resultaatbestemming 2016 worden tlv de
bestemmingsreserve desinvesterings- en frictie kosten de volgende kosten gebracht:
 Meerkosten van de tijdelijke uithuizing, aanschaffingen in Eindhoven
€ 213.000;
 Extra reis- en piketkosten personeel 2017 € 81.000;
 Desinvesteringskosten activa ’s-Hertogenbosch € 167.000.
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Kosten samenvoeging Meldkamers BN en BZO tot MKOB
Reden om in deze bestuursrapportage de stand van het Kwartiermakerbudget te
vermelden is dat de financiën beheerd worden door de het GMC en de gelden
opgenomen zijn in de balans van het GMC.
Er is door het ministerie van V&J bij het vaststellen van het transitieakkoord een budget
ter beschikking gesteld aan het programma LMO. Een deel van dit budget €900.000,- is
door de LMO ter beschikking gesteld aan de regionaal kwartiermaker die de opdracht
heeft een samengevoegde meldkamer te realiseren. Financiële en inhoudelijke
verantwoording legt de kwartiermaker af aan de programmamanager LMO.
Totaalverdeling kwartiermakerbudget
2015 & 2016 2017
2018
€201.359, € 345.258, € 264.500

2019
€ 52.500, -

Risicomarge
€ 36.383, -

Totaal
€900.000, -

In 2015 en 2016 is van dit budget € 201.359, - reeds besteed. Conform het projectbudget
zal in 2017 de besteding ± € 345.000, - bedragen. Dit is voornamelijk bestemd voor de
inhuur van ondersteuners, projectleiders en extern advies enerzijds voor de tijdelijke
verhuizing van de meldkamer van Den Bosch naar Eindhoven en anderzijds ten behoeve
van de realisatie van de meldkamer Oost-Brabant in Den Bosch. Het verdere verloop
blijkt uit de hier bovenstaande tabel. De samenvoeging in Den Bosch zal naar planning in
2018 gerealiseerd zijn. (Het projectbudget in 2019 is voornamelijk bedoeld kleine zaken
af te hechten en de meldkamer Oost Brabant (MKOB) te prepareren op de overdracht
van het beheer naar de landelijke beheersorganisatie.
Op dit moment is er een geprognotiseerde afwijking van € 16.000. Deze wordt
voornamelijk veroorzaakt door meerkosten voor de tijdelijke verhuizing van de
meldkamer Den Bosch naar Eindhoven. De kosten kunnen worden opgevangen binnen
de risicomarge.
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Bevolkingszorg:
BZ

Lasten
Salarissen en sociale lasten
Materieel en Materiaal
Opleiden en oefenen
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
totaal lasten
Baten
Salarissen en sociale lasten
Materieel en Materiaal
Opleiden en oefenen
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
Subsidies
totaal baten

Bedragen x € 1.000,-

Begroting
primair
2017
A
195
10
156
36
11
408

Begroting
na 1e wijz.
2017
B
211
10
156
36
11
424

Realisatie
tm heden

Jaareinde
verwachting

C

D
42
83
58
183

V = voordeel
N = nadeel

Verschil

198
13
135
58
4
408

E=B-D
13
-3
21
-22
7
16

F
V
N
V
N
V
V

V
V
V
V
V
V
V

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

-408

-424

-183

-408

-16

V

420

420

421

420

420

0

421

-1
0
-1

V
V
V

Totaal saldo van baten en lasten

12

-4

-183

13

-17

V

Dotatie aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Saldo verrekening reserves

12

V
N
N
V

Saldo Programma's
Algemene middelen
Gemeentelijke bijdragen
Saldo financieringsfunctie
Totaal algemene middelen

Resultaat

-12

4
4

0

0

0
4
4

0

0

-183

13

-13

Indien de verwachte voordelige afwijking ad € 13.000 binnen programma Bevolkingszorg
bij de jaarafsluiting wordt gerealiseerd zal bij de resultaatbestemming geen reservering
van dit saldo mogelijk zijn vanwege het plafond van de reserve Bevolkingszorg.
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3.3

Investeringen, reserves, voorzieningen en financiering

Investeringen Brandweer Brabant Noord
De voortgang van de realisatie van de investeringen van de brandweer verloopt steeds
meer conform de planning. Enkele investeringsbudgetten dienen te worden aangepast
zoals hieronder beschreven.
Investeringen BBN

Lasten
OBP-Materieel en Materiaal
OBP-Huisvesting
BV-ICT
totaal lasten

o




Bedragen x € 1

Begroting
primair
2017
A
4.177.286
433.500

Begroting
na wijz.
2017
B
6.863.249
592.500

4.610.786

7.455.749

Realisatie
tm heden

Jaareinde
verwachting

C

0

D
7.168.249
613.500
120.000
7.901.749

Verschil
E=B-D
-305.000
-21.000
-120.000
-446.000

V = voordeel
N = nadeel
F
N
N
N
N

Standaardbepakkingsmaterialen (verhoging krediet € 300.000)
In totaal is het nodig om dit budget met een bedrag van € 300.000,00 inclusief
BTW te verhogen. Deze kosten zijn als volgt onder te verdelen:
Dit bedrag is onder andere nodig omdat er extra investeringen gedaan moeten
worden om de bepakkingen van onze tankautospuiten op orde te krijgen.
Gedacht moet hierbij worden aan straalpijpen, overdrukventilatoren,
straatwaterkanonnen en nevelkogels. Het totaalbedrag van deze investeringen
bedraagt € 180.000,00 inclusief BTW.
Daarnaast heeft het stopzetten van het TS Light project ervoor gezorgd dat de
TS’ en die bestemd waren om als ts light verder gaan door dit besluit vervangen
gaan worden door nieuwe standaard TS’ en. Er zijn daardoor extra investeringen
nodig om de standaardbepakkingsmaterialen van deze voertuigen op orde te
brengen. In totaal gaat het hierbij om € 120.000,00 inclusief BTW.

o


TS Light project.
Het project TS Light is stopgezet. In plaats van te investeren in een nieuw TS
Light concept is na uitgebreide evaluatie, samen met de mensen in het veld, het
besluit genomen om 9 standaard TS-en 4x2 met een bezetting van 6 personen
aan te schaffen. Consequentie hiervan is dat 5 TS’ en worden per direct
vervangen gezien de hoge leeftijd van deze voertuigen. De 4 overige voertuigen
worden terugbouwt naar een standaard TS. Vervanging van deze 4 voertuigen
komt op een later moment aan de orde als deze afgeschreven zijn. Het krediet
voor de vervanging van de 9x TS-light kan vooralsnog voor 2017 omgezet
worden in een krediet voor aanschaf 5x TS4x2 ad € 1.878.000,00 inclusief BTW.

o

Verbindingsmiddelen.
Een aantal besluiten, die de afgelopen periode genomen zijn, hebben direct
invloed op het beschikbare budget voor de nieuw aan te schaffen
verbindingsmiddelen in het kader van IBARC-2.
Het stopzetten van het TS Light project en het terugbouwen van 9 voertuigen
naar een standaard TS’ en leidt ook tot extra investeringen in
verbindingsmiddelen. Per voertuig moeten 2 extra portofoons en laders worden
aangeschaft.
Verder is het noodzakelijk om alle tankautospuiten uit te rusten met 1 extra
portofoon voor de stageplek.
Deze besluiten leiden tot een verhoging van het investeringskrediet ad
€ 80.000.
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o

Logistieke voertuigen 3x
Om te kunnen voorzien in de logistieke behoefte tussen de logistieke
steunpunten en de overige posten in de regio worden momenteel voertuigen
gehuurd. Door o.a. arbeidshygiëne is het aantal logistieke bewegingen verder
toegenomen. De keuze is nu gemaakt om 3 bakwagens aan te schaffen en die
met een voor de brandweer herkenbaar uiterlijk te voorzien. Het bedrag van de
ze investering wordt geraamd op € 225.000 voor drie voertuigen.

o

RFID Registratiesysteem
Het materieelbeheer is, na de personele kosten, de tweede grote kostenpost voor
de brandweer. Vanuit dit oogpunt alleen al is het wenselijk om meer grip te
krijgen op het beheer van het materieel/materiaal en de inboedel van de
kazernes. De informatiearchitectuur binnen het materieelbeheer moet dusdanig
ingericht zijn dat alle gegevens van het materieel /materiaal/inboedel vastgelegd
worden en identificeerbaar zijn. Het opnieuw grip krijgen gaat plaatsvinden
middels een 0-meting op het gebied van Materieel & Huisvesting. Tijdens deze 0meting wordt het geïnventariseerde materiaal/materieel/inboedel voorzien van
een RFID-tags (radio frequency identity). Met de aanschaf van dit systeem ad
€ 21.000 zijn we in staat om beter grip te krijgen op ons beheer.

o

Aanbesteding E-HRM system en salarisproductie
In het kader van de samenwerking tussen VRBZO en VRBN is in juni besloten
een verkenning uit te voeren om te kijken of de beide veiligheidsregio’s samen
zouden kunnen optrekken in de aanbesteding van hun huidige HRM systeem en
salarisproductie. Gezien de huidige contracten zou dit operationeel moeten zijn
vanaf 01-01-2019. Om dit doel te bereiken zullen er eenmalige kosten gemaakt
gaan worden ter hoogte van € 100.000. Deze kosten zullen bestaan uit de
inrichting van de nieuwe applicatie (waaronder koppelingen), de opleiding van de
gebruikers binnen de organisatie en de projectleiding die door de leverancier
geleverd wordt. Deze kosten worden voor een deel al in 2017 gemaakt en dienen
geactiveerd te worden.

Investeringen Brandweer Bevolkingszorg
Investeringen BZ

Lasten
Laptops en software actiecentrum
totaal lasten
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Bedragen x € 1

Begroting
primair
2017
A

Begroting
na wijz.
2017
B
20.661
0

Realisatie
tm heden

Jaareinde
verwachting

C

D

20.661

0
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0

Verschil

V = voordeel
N = nadeel

E=B-D
20.661

F
V

20.661

V

Investeringen Gemeenschappelijk Meldcentrum
Investeringen GMC

Lasten
Restantkrediet voorgaande jaren
ICT en Inventaris
totaal lasten

Bedragen x € 1

Begroting
primair
2017
A
827.000
981.000
1.808.000

Begroting
na wijz.
2017
B
827.000
981.000
1.808.000

Realisatie
tm heden

Jaareinde
verwachting

C
73.000

D
73.000

73.000

73.000

Verschil
E=B-D
754.000
981.000
1.735.000

V = voordeel
N = nadeel
F
V
V
V

Op dit moment is in 2017 alleen een koelinstallatie geactiveerd. Afgesproken is dat de
nationale politie het pand in eigendom overneemt en de verdere investeringen voor haar
rekening neemt in het kader van de samenvoeging van de meldkamer en het programma
LMO. De lening die door de politie zal worden verstrekt aan het GMC om de
investeringen m.b.t. de verbouwing Gruttostraat en de aanschaf ICT-apparatuur etc. te
kunnen uitvoeren, is daarmee niet meer relevant. M.b.t. de kapitaalslasten van de
investeringen door de politie dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden. De
meerjaren-investeringsbegroting dient vervolgens daarop te worden herzien.
Reserves en voorzieningen Brandweer Brabant-Noord
Met betrekking tot de reserves en voorzieningen zal dit jaar een actualisatie worden
opgesteld van de “Nota Reserves en Voorzieningen VRBN”, waarin het beleid en de
noodzaak van de huidige reserves en voorzieningen geëvalueerd worden. Voorgestelde
her-allocaties worden in een separaat voorstel aangeboden, waarbij rekening wordt
gehouden met de benodigde middelen die voortvloeien uit de bestuursconferentie. Op dit
moment zijn er daarnaast geen bestuurlijk relevante afwijkingen ten opzichte van de
begroting 2017 te melden.
Reserves en voorzieningen Gemeenschappelijk Meldcentrum
De Algemeen Besturen van de VRBN en VRBZO hebben medio 2017 positief besloten
t.a.v. de jaarverantwoording en voorstel tot resultaatbestemming 2016. Het Algemeen
Bestuur heeft ingestemd met de vorming van een bestemmingsreserve ‘desinvesteringsen frictiekosten samenvoeging meldkamers’ en een bestemmingsreserve ‘onvoorziene
kosten samenvoeging meldkamers’. Deze zijn van belang om de desinvesteringen,
frictiekosten en onvoorziene kosten financieel af te dekken.
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4 Risico’s en Bedrijfsvoering
4.1 Risico’s
4.1.1

Brandweer Brabant-Noord

 “de toestand van het ijs”
Op 7 juli 2016 heeft de directeur Veiligheidsregio de leden van het Algemeen Bestuur
geïnformeerd over de “toestand van het ijs” na doorvoering van de in de afgelopen jaren
aan de Veiligheidsregio in het algemeen en aan Brandweer Brabant-Noord in het
bijzonder opgedragen bezuinigingen. De directeur Veiligheidsregio is vervolgens verzocht
met een nadere analyse en voorstellen voor oplossing van knelpunten te komen.
Hieruit zijn de trajecten samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met de
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de verstevigingsopdracht naar aanleiding van de
bestuursconferentie 2017 geresulteerd.
In termen van risico´s signaleren we dat deze oplossingsrichtingen enerzijds pas
nauwkeurig begroot kunnen worden naarmate ze stap voor stap verder uitgewerkt zijn en
anderzijds is het onwaarschijnlijk dat deze zich geheel volgens het nu besproken tijdspad
voltrekken. Dit vertaalt zich in een risico op grotere afwijkingen van jaar tot jaar.
 Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid
De Brabantse veiligheidsregio´s ontvangen als landsdeel Brabant subsidie voor het
versterken van externe veiligheid en industriële veiligheid bij decentrale besluitvorming.
Deze subsidie wordt jaarlijks toegekend binnen het subsidieprogramma Impuls
Omgevingsveiligheid 2015-2018. Dit programma valt onder het ministerie van
Infrastructuur en Milieu.
Het ministerie van I&M heeft op ambtelijk niveau aangekondigd dat extra benodigde
gelden voor de duurzaamheidsagenda mogelijk voor het jaar 2018 worden afgeroomd
van de beschikbare subsidie Impuls Omgevingsveiligheid.
Het landsdeel Brabant kan nu jaarlijks maximaal € 410.000 aan declarabele kosten
aanmelden voor subsidie, waarvan maximaal € 100.000 door veiligheidsregio BrabantNoord kunnen worden aangemeld.
De verwachting is dat de mogelijk afroming van de subsidie aan landsdeel Brabant voor
de veiligheidsregio Brabant-Noord weinig risico met zich brengt. Dit omdat het door
beperkte uitvoeringscapaciteit niet mogelijk is om evenveel of meer declarabele kosten te
genereren dan het plafondbedrag van € 100.000. In de begroting 2018 is rekening
gehouden met een maximale subsidie van € 60.000. Een afroming tot aan € 40.000 zal
voor veiligheidsregio Brabant-Noord geen financiële implicaties meebrengen.
De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid houdt na 2018 op te bestaan. Vanaf 2019 zullen
de veiligheidsregio’s naar het zich nu laat aanzien geen subsidie meer ontvangen voor
versterking van de aandachtsgebieden externe veiligheid en industriële veiligheid bij
gemeenten.
 Vennootschapsbelasting VpB
Met ingang van 1-1-2016 geldt de VpB ook voor overheidsorganisatie. Voor advies
hebben de VR’s BDO ingeschakeld. Zij zijn in onderhandeling met de belastingdienst.
Voor de aangifte zullen we ook gebruik maken van BDO en we zullen uitstel voor de
aangifte aanvragen. D.w.z. dat de eerste aangifte in 2018 wordt gedaan. Op dit moment
wachten we nog op antwoord van de belastingdienst.
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 Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof)
De Wet Hof is op 11 december 2013 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het Rijk en
decentrale overheden samen tekenen om het begrotingstekort (het EMU-tekort) volgens
Europese afspraken terug te dringen. Daarmee wordt de investeringsruimte beknot. De
tekortnorm is trapsgewijs teruggeschroefd naar 0,2% in 2017.
Door het uitstellen van investeringen kan de brandweer in de komende jaren met de
grenzen van de Wet Hof worden geconfronteerd.
 Detachering medewerkers
Er zijn vanuit de Brandweer 2 medewerkers voor 50% gedetacheerd bij het GMC
waarvan de detacheringscontracten eenzijdig beëindigd kunnen worden. Deze eenzijdige
opzegging zou tot meerkosten voor de veiligheidsregio kunnen leiden.
 Autonome prijsstijgingen van brandweermaterieel
Als gevolg van prijspolitiek van leveranciers, kostenverhogingen van buitenlandse
toeleveranciers en zwaardere milieueisen extra meerkosten ontstaan bij aanschaf en
vervanging van brandweermaterieel. Het risico bestaat dat deze stijgingen zich sneller
ontwikkelen dan de jaarlijkse reguliere indexeringen.
 Beroepsziekten en arbeidshygiëne
De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar de risico’s van beroepsziekten bij
brandweerpersoneel en de te nemen maatregelen om dit risico te beperken. De
financiële consequenties hiervan zijn bij de bestuursconferentie in beeld gebracht.
 Realisatie bezuiniging € 250.000 meldkamer brandweer
De bezuiniging van € 250.000 in verband met de samenvoeging van de meldkamers is
een proces dat landelijk wordt gecoördineerd. Daardoor is op dit moment niet duidelijk
wanneer en of de besparing gerealiseerd kan worden. In de begrotingen voor 2017 en
2018 zijn incidentele dekkingen gevonden binnen de bestaande middelen. Tijdens de
bestuursconferentie is de haalbaarheid van deze bezuiniging aan de orde gesteld.
 Additionele capaciteit ten behoeve van de vorming van de LMO
De vorming van de locatie Oost-Brabant LMO behelst onder andere de doorvoering van
de businesscase harmonisatie GMS voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum BrabantNoord in verband met de noodzakelijke afstemming van procedures, protocollen en
coördinatieregelingen tussen de Brandweren Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Dit
proces zal een aanzienlijke capaciteitsinzet vragen, die nu nog niet kwantificeerbaar is en
zich vertaalt in een risico in de kostensfeer.

4.1.2
o

4.1.3
o

4.1.4

GHOR Brabant-Noord
Een infectieziekte is in deze regio een van de grootste risico’s en een uitbraak
hiervan kan hoge personele (inzet)kosten met zich meebrengen.

Gemeenschappelijk Meldcentrum
De vorming van de reserve voor de transitiekosten is akkoord bevonden door de
AB’s van beide veiligheidsregio’s, waarmee de frictiekosten en daarmee de te
voorziene financiële risico’s zijn afgedekt.

Bevolkingszorg

o Voor het programma Bevolkingszorg zijn geen (afwijkingen m.b.t.) specifieke
risico’s te melden.
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4.2

Bedrijfsvoeringsaspecten: Formatie en ziekteverzuim

4.2.1

Formatie

Algemeen
Beroepsformatie per programma

BBN Risicobeheersing
BBN Incidentbestrijding
BBN Ondersteuning Brandweerprocessen
BBN Crisis- en Rampbestrijding
BBN Bedijfsvoering (incl. Regionaal Commandant)
GHOR
GMC
BZ
Totaal

FTE's
FTE's
Begroot
Begroot
2017
na wijziging
36,70
36,70
96,97
96,97
51,26
51,26
5,20
5,20
38,77
38,77
11,46
11,46
14,50
14,50
1,20
1,20
256,06
256,06

FTE's
Bezetting
2017
36,56
97,76
47,58
4,92
34,07
10,18
14,50
1,20
246,77

FTE's
Vacatureruimte
0,14
-0,79
3,68
0,28
4,70
1,28
0,00
0,00
9,29

Aantal
Aantal
Begroot
Begroot
2017
na wijziging
922
920

Aantal
Bezetting
2017
885

Aantal
Vacatureruimte
35

Brandweervrijwilligers

Totaal

Brandweer Brabant-Noord
o

o

Per 1 januari 2016 is er een bezuiniging van 2 fte gerealiseerd, zodat de formatie
nu 228,9 fte bedraagt. Hiermee is aan de aan BBN opgelegde taakstelling
(exclusief de MKB) voldaan. Bij de realisering van het LMO zal opnieuw een
bezuiniging worden gerealiseerd.
Het aantal vrijwilligers dient conform de afspraken af te nemen tot 920 vrijwilligers
per 1 januari 2016. Met de daling van de bezetting is dit nu gerealiseerd.

GHOR Brabant-Noord
o

Bij het GHOR-bureau zijn 3 vacatures opnieuw ingevuld. Daarnaast hebben
diverse personen een aanwijzing gehad voor een operationele crisisrol.

Gemeenschappelijk Meldcentrum
o

Binnen het GMC heeft in de eerste helft van 2017 geen
instroom/uitstroom/doorstroom plaatsgevonden. De formatie voor het GMC is met
14,50 fte ongewijzigd gebleven.

Bevolkingszorg
o

Geen wijzigingen.
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4.2.2

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim per programma
Verzuimpercentage
Meldingsfrequentie
Gemiddelde verzuimduur dgn

BBN/BZ
4,23%
0,4
18,06

GHOR
2,59%
0,9
4,9

GMC

3,4

Brandweer Brabant-Noord
o

De ziekteverzuimcijfers geven geen aanleiding tot zorgen. Helaas heeft de
organisatie momenteel enkele langdurig zieken.

GHOR Brabant-Noord
o

Bij de GHOR is sprake van een laag ziekteverzuim.

Gemeenschappelijk Meldcentrum
o

Het ziekteverzuim in het GMC is zeer laag geweest in de eerste helft van 2017;
slechts 7 ziekmeldingen met een duur van gemiddeld 3,4 dagen.

Bevolkingszorg
o

4.2.3
o

Geen bijzonderheden.

Rechtmatigheid
Hier zijn geen bijzonderheden te melden.
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Voorstel
AGP 7
Aan : Algemeen Bestuur
Steller : E. van Creij

Datum : 9 november 2017

Bijlage(n) : 1

Onderwerp : 2e begrotingswijziging Programmabegroting 2017

Aanleiding
De 2e begrotingswijziging die nu in dit voorstel wordt voorgelegd heeft betrekking op de gehele
Veiligheidsregio. De ontwikkelingen 2017 moeten in samenhang gezien worden met de uitkomsten
van de bestuursconferentie. Tijdens deze bijeenkomst heeft de Regionaal Commandant
toegezegd zo snel als mogelijk te starten met de versteviging van de brandweerorganisatie. Dit
impliceerde kosten buiten de reguliere begroting 2017. Het verwachte overschot in de reguliere
begroting zal hiervoor als eerste worden aangewend.
De financiële consequenties daarvan voor wat betreft 2017 worden samen met de uitkomsten van
de bestuursrapportage opgenomen in een begrotingswijziging voor 2017. In de bijlage is een
compleet overzicht van de Programmabegroting 2017 met de 1e wijziging (AB 07-0702017) en 2e
wijziging 2017 opgenomen.

BBN exploitatiebudgetten
 De reguliere afwijkingen:
Het te verwachten incidentele voordeel voor BBN ad € 390.000 is als volgt te specificeren:
o

Opleiden en oefenen: incidenteel voordeel € 119.000 (incl. lagere dotatie € 8.000 en lagere onttrekking
€ 70.000)
Het voordeel van opleiden en oefenen is grotendeels toe te schrijven aan extra inkomsten
ad € 96.000 doordat er aanzienlijk meer externe cursisten dan voorzien zijn opgeleid.
Daarnaast hebben de themadagen niet plaatsgevonden.

o

Salarissen: incidenteel nadeel - € 20.000
Hoewel het saldo van de verschillen op de post salarissen niet groot is willen we hierbij
wel het volgende melden:
o De aangekondigde cao-wijzigingen zijn niet verwerkt in de prognose. Dit komt
doordat het onderhandelaarsakkoord nog niet officieel gepubliceerd is. Wel is er
een stelpost van 1% salarisverhoging opgenomen. Met het opmaken van de
jaarrekening 2017 zal het definitieve resultaat van de cao-wijziging bekend
worden.

o

Kapitaallasten: incidenteel voordeel € 179.000 (na verrekening reserves)
Dit incidenteel voordeel van € 179.000 vloeit grotendeels voort uit het uitstellen van
investeringen bij het onderdeel Bedrijfsvoering waarvan Huisvesting en ICT deel uitmaken.
Dit en komende jaren staan er een aantal grote investeringen gepland, waaronder een
uniform toegangssysteem voor alle gebouwen en vervanging van inventaris en technische
installaties bij de nieuw- en verbouw van kazernes.
Daarnaast is er een incidenteel voordeel ad € 562.000 dat rechtstreeks voortvloeit uit de
transitie van het materieelpark op basis van de nieuwe repressie. Conform bestuurlijk
besluit (AB 12-11-2014) zal dit overschot ad € 562.000 worden gestort in de
Egalisatiereserve Kapitaallasten Materieel. Per saldo is dit budgettair neutraal.
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o

Overige goederen en diensten incidenteel voordeel € 40.000
Het voordeel van € 40.000 bij deze post bestaat o.a. uit:
o € 60.000 voordeel doordat afgezien van ureninzet geen afzonderlijke kosten zijn
gemaakt tegenover de ontvangen subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV),
waar deze wel in de begroting waren opgenomen;
o € 25.000 voordeel op het budget communicatie. Personele mutaties gedurende
het jaar hebben hieraan bijgedragen. Daarnaast werden herhaaldelijk de ambities
niet gehaald;
o € 41.000 nadeel op te betalen rente omdat er dit jaar extra geld is aangetrokken
om investeringen te financieren. Met name in het materieel is de afgelopen tijd
veel geïnvesteerd.

o

BDUR voordeel € 72.000
Extra voordeel met structurele doorwerking vanaf 2018 doordat de prijsindexering voor
2017 onaangekondigd is toegekend.



Versteviging van de organisatie:
De hiervoor geschetste reguliere afwijkingen ad € 390.000 voordelig is geprognotiseerd op
basis van de bestaande usance van de afgelopen 5 jaar. Vacatures werden alleen
opengesteld als dat echt van vitaal belang was, vanwege de taakstelling van 30 fte in de
periode 2014-2016 en daarna ten behoeve van de dekking van bovenformatief personeel,
de kosten van outplacement e.d. Daarnaast was en is de organisatie niet langer in control
en is vanuit het voorzichtigheidsprincipe terughoudend omgegaan met uitgaven.
Bij de bestuursconferentie van 7 juli jl. is vastgesteld dat er incidenteel en structureel extra
middelen noodzakelijk zijn om de organisatie weer op poten te zetten. De versteviging van
de organisatie zal stapsgewijs met de juist prioritering wordt opgepakt, zodat we eind 2020
weer volledig in control zijn. Voor 2017 is ingeschat dat een bedrag van € 378.000 nodig is
om een start te maken met de gewenste versteviging van de organisatie. Voorgesteld
wordt om de begroting van BBN op hoofdlijnen te wijzigen naar de in de
Bestuursrapportage 2017 gepresenteerde jaareindeverwachting én reguliere’ overschot
ad € 390.000 aan te wenden voor de versteviging van de organisatie en toe te voegen aan
de salarisbudgetten en overige goederen en diensten. Per saldo ontstaat hierdoor binnen
BBN een budgettair neutrale wijziging.



Mutaties Reserves
In de Bestuursrapportage 2017 is als beslispunt meegenomen om een onttrekking te doen
aan de reserve Kapitaallasten materiaal ad € 1,5 miljoen en deze te storten in een
bestemmingsreserve voor versteviging van de organisatie. Voor een nadere toelichting
wordt verwezen naar de Bestuursrapportage 2017. In deze begrotingswijziging is
bovenstaande mutatie verwerkt.

GHOR exploitatiebudgetten
Voorgesteld wordt om de begroting van de GHOR te wijzigen naar de in de Bestuursrapportage
2017 gepresenteerde jaareindeverwachting:




De ruimte binnen de personeelslasten zal niet volledig worden benut aangezien er minder
inhuur van tijdelijk personeel plaats zal vinden. Voorgesteld wordt om de personeelslasten
eenmalig naar beneden bij te stellen met € 20.000.
Het budget voor kapitaallasten wordt niet volledig benut in 2017. Doordat diverse activa
(waaronder een aantal auto’s) volledig is afgeschreven en nog geen vervangingsinvesteringen
hebben plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om de begrote kapitaallasten te verlagen met
€ 72.000 en hiervan € 62.000 eenmalig over te hevelen naar bedrijfskosten.
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Het budget voor bedrijfskosten te verhogen met € 62.000 t.b.v. het implementeren van een
informatiesysteem en het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en
innovatiemogelijkheden. Hierbij wordt voorgesteld om deze verhoging te dekken uit het
voordeel op de kapitaallasten.

Het lastenvolume van de GHOR daalt hierdoor van € 2.411.000 naar € 2.381.000. Door de
systematiek van kosten voor gemene rekening is er bij de GHOR geen sprake van een resultaat
maar zal wel eenmalig een restitutie plaatsvinden door een lagere bijdrage ad € 30.000 van de
betrokken partijen (GGD en VRBN).

GMC exploitatiebudgetten
Uit de bestemminsreserve ‘Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers’ zal in
2017 een onttrekking plaatsvinden van € 461.000. Deze dekken de verwachte meerkosten op
huisvesting, verbindingen en automatisering en de onder post operationeel opgenomen extra
reiskosten. De uitgaven van deze bestemmingsreserve beslaat een periode van 3 jaar. De
omvang van de totale reserve is € 697.000. Voor het te verwachten resultaat 2017 ad € 593.000
zal bij het opstellen van de Jaarverantwoording 2017 een voorstel tot resultaatbestemming worden
gedaan.
o Overige baten
De bijdrage ad € 175.921 van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost aan de bestemmingsreserve
Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers zal hier verantwoord worden.

Bevolkingszorg exploitatiebudgetten
Voorgesteld wordt om de begroting Bevolkingszorg te wijzigen naar de in de Bestuursrapportage
2017 gepresenteerde jaareindeverwachting ad € 13.000.
BBN investeringskredieten
De voortgang van de realisatie van de investeringen van de brandweer verloopt steeds meer
conform de planning. Enkele investeringskredieten dienen te worden aangepast. Het gaat hier om:
o Standaardbepakking voertuigen
o TS-light project
o Verbindingsmiddelen C2000
o Logistieke voertuigen 3x
o RFID systeem voor materieelregistratie
o Aanbesteding E-HRM systeem en Salarisproductie
In de Bestuursrapportage is in H3.3 een nadere toelichting per onderdeel opgenomen.
GMC investeringskredieten
De verbouwing van de Gruttostraat te Den Bosch wordt door de politie uitgevoerd en betaald. De
investeringen betreffende verbindingen en automatisering neemt de Nationale Politie eveneens
voor haar rekening. Het eigendom van het pand gaat met terugwerkende kracht per 1 juli 2017
over naar de politie, inclusief diverse installaties. Dit betekent dat de begrote investeringen kunnen
vervallen zoals hieronder in de tabel is weergegeven. De in 2017 gerealiseerde investering van
€ 73.000 in de koelinstallatie zal met de verkoop van het pand tegen de boekwaarde per 1 juli
2017 aan de Nationale Politie in rekening worden gebracht.
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Procesgang
Processtap

Datum
Woensdag 11 oktober 2017

Contactambtenaren (advisering)

Vrijdag 13 oktober 2017

Financiële Commissie (advisering)
Dagelijks Bestuur (instemming)

Donderdag 26 oktober 2017

Algemeen Bestuur (vaststelling)

Donderdag 09 november 2017

Advies Contactambtenaren
De Contactambtenaren adviseren positief over de 2e Begrotingswijziging 2017
VRBN.

Advies Financiële Commissie
De Financiële Commissie adviseert positief over de 2e Begrotingswijziging 2017 VRBN

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. de 2e Begrotingswijziging 2017 conform bijlage vast te stellen.
2. de gewijzigde investeringsplannen 2017 conform bijlage vast te stellen.

Akkoord

Ja

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Nee

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………

Bijlage(n)
1.

2e wijziging van de Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017.
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Bijlage 1

Overzicht Programmabegroting Veiligheidsregio BN 2017
2e wijziging Programma Brandweer 2017
BBN Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
primair
1e wijz
na 1e wijz
2e wijz
na 2e wijz
2017
2017
2017
2017
2017
Lasten
Salarissen en sociale lasten
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
Subsidies
totaal lasten
Baten
Salarissen en sociale lasten
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
Subsidies
totaal baten
saldo

2.541
53

6
60

2.547
113

79
-40

2.626
73

2.594

66

2.660

39

2.699

10

10

16
26
-13

76
86
-2.613

60
60
-2.534

0
0
-66

60
60
-2.600
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BBN Incidentbestrijding

Bedragen x € 1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
primair
1e wijz
na 1e wijz
2e wijz
na 2e wijz
2017
2017
2017
2017
2017
Lasten
Salarissen en sociale lasten
Vrijwilligersvergoedingen
Overige vrijwilligerskosten
Materieel & materiaal
Opleiden en oefenen
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
Subsidies
totaal lasten
Baten
Salarissen en sociale lasten
Vrijwilligersvergoedingen
Overige vrijwilligerskosten
Materieel & materiaal
Opleiden en oefenen
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
Subsidies
totaal baten
saldo

9.203
3.496
138
1.505
1.274
1.546
3.616

-31
57
30
-30
209
-25
0

9.172
3.553
168
1.475
1.483
1.521
3.616

343
0
0
0
-77
70
-603

9.515
3.553
168
1.475
1.406
1.591
3.013

20.778

210

20.988

-267

20.721

184

124

308

20

328

50
100
353
875

125
0
-27
-155

175
100
326
720

0
96
-7
-26

175
196
319
694

1.562
-19.216

67
-143

1.629
-19.359

83
350

1.712
-19.009
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BBN Crisisbeheersing & rampenbestrijding
Bedragen x € 1.000,Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
primair
1e wijz
na 1e wijz
2e wijz
na 2e wijz
2017
2017
2017
2017
2017
Lasten
Salarissen en sociale lasten
519
-3
516
-9
507
Opleiden en oefenen
183
0
183
-10
173
Overige goederen en diensten
164
-9
155
37
192
Subsidies
totaal lasten
866
-12
854
18
872
Baten
Salarissen en sociale lasten
Opleiden en oefenen
Overige goederen en diensten
Subsidies
totaal baten
saldo

0
-866

0
12

0
-854

18

18

18
0

18
-854
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BBN Bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
primair
1e wijz
na 1e wijz
2e wijz
na 2e wijz
2017
2017
2017
2017
2017
Lasten
Salarissen en sociale lasten
Overige personeelskosten
Opleiden en oefenen
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
Convenantgelden
Inkomens- en vermogenoverdrachten
Huisvestingkosten
Subsidies
totaal lasten
Baten
Salarissen en sociale lasten
Overige personeelskosten
Opleiden en oefenen
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
BDUR doorbetaling
Convenantgelden
Huisvestingkosten
Subsidies
totaal baten
saldo

4.140
581
325
2.093
1.149
578
162
2.167

63
0
-2
-236
0
392
52
-60

4.203
581
323
1.857
1.149
970
214
2.107

-140
11
0
99
-189
0
0
0

4.063
592
323
1.956
960
970
214
2.107

11.195

209

11.404

-219

11.185

33

50

83

29

112

15
400

0
30

15
430

0
-25

15
405

71

2

73

0

73

519
-10.676

82
-127

601
-10.803

4
223

605
-10.580
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Totaal Programma Brandweer

Bedragen x € 1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
primair
1e wijz
na 1e wijz
2e wijz
na 2e wijz
2017
2017
2017
2017
2017
Lasten
Risicobeheersing
Incidentbestrijding
Crisis- en rampenbestrijding
Bedrijfsvoering
Taakstelling
totaal lasten
Baten
Risicobeheersing
Incidentbestrijding
Crisis- en rampenbestrijding
Bedrijfsvoering
totaal baten
Saldo programma's
Algemene middelen
BDUR
Gemeentelijke bijdrage
totaal algemene middelen
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
saldo verrekening reserves
Resultaat

2.594
20.778
866
11.195

66
210
-12
209

2.660
20.988
854
11.404

39
-267
18
-219

2.699
20.721
872
11.185

35.433

473

35.906

-429

35.477

60
1.562
0
519
2.141

0
67
82
149

60
1.629
0
601
2.290

26
83
18
4
131

86
1.712
18
605
2.421

-33.292

-324

-33.616

560

-33.056

5.057
27.346
32.403

49
-40
9

5.106
27.306
32.412

72
0
72

5.178
27.306
32.484

-889

-315

-1.204

632

-572

45
934
889

46
361
315

91
1.295
1.204

2.062
1.430
-632

2.153
2.725
572

0

0

0

0

0
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INVESTERINGEN BBN
Krediet
totaal
ICT-Div
Laptops vakbekwaamheid
Aanbesteding HRM- en Salarissysteem
Materieel
Hydraulisch redgereedschap
Standaardbepakkingsmaterialen
Ademluchtmateriaal
Portofoons
Pagers
Uitrukpakken
Helmen
Werkplaatsuitrusting
TS 4x2 1x
WO Waterongevallenwagen met bepakking 1x
DA dienstauto's 5x
DB dienstbussen
Duikmateriaal
TS 4x4 2x
TS 4x2 2x
ORT
DA Multimaterieel vervanging IOV voertuig
TS 4x4 1x
TS 4x2 2x
WVD 8x teams update
Deco container
OGS container
ADL container
HA bak met kraan
TS light
VZ verzorgingscontainer
Dienstvoertuigen
Logistieke voertuigen 3x
Huisvesting
Inventaris algemeen
Renovatie post 's-Hertogenbosch vrijwilligershome
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed
Toegangscontrolesysteem
Post Rosmalen renovatie keuken
Post Schaijk airco vergaderruimte
Post Ravenstein nieuwbouw
Post Heesch en Helvoirt, overkapping bussen
RFID Regisratiesysteem

Bedragen in euro's
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
primair
1e wijz
na 1e wijz
2e wijz
na 2e wijz
2017
2017
2017
2017
2017

20.000

-

372.240
539.987
200.493
951.922
164.522
362.181
80.319
250.000
348.610
115.000
49.721

34.720
50.000
37.761

32.409
726.000
677.600
17.815
44.000
363.000
677.600
80.000

115.000
1.878.000
30.000
87.000
225.000

25.000
25.000
200.000
300.000
7.500
10.000

96.000
66.205
100.000

26.000
118.000

363.000
677.600
80.000
150.000
150.000
115.000
35.000
2.178.000

200.000

133.500
25.000
21.000

-

20.000
100.000

20.000
100.000

-150.000
-150.000
-35.000
30.000
87.000

372.240
200.000
200.493
871.922
164.522
362.181
80.319
250.000
348.610
94.882
49.721
32.409
91.347
152.188
17.815
44.000
363.000
677.600
80.000
115.000
2.178.000
30.000
87.000

300.000
80.000
-300.000
225.000

372.240
500.000
200.493
951.922
164.522
362.181
80.319
250.000
348.610
94.882
49.721
32.409
91.347
152.188
17.815
44.000
363.000
677.600
80.000
115.000
1.878.000
30.000
87.000
225.000

25.000
25.000
300.000
7.500
10.000
-133.500
25.000

25.000
25.000
200.000
300.000
7.500
10.000
25.000

21.000

25.000
25.000
200.000
300.000
7.500
10.000
25.000
21.000

337.520
150.000
162.732
871.922
164.522
266.181
14.114
150.000
348.610
94.882
23.721
-118.000
32.409
91.347
152.188
17.815
44.000

Totaal investering BBN
9.021.919 4.610.786 2.844.963 7.455.749
446.000 7.901.749
Het totaalbedrag ad € 7.901.749 is inclusief de cumulatie van de uitgestelde investeringen tot en met 2016.
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Programma GHOR 2017
GHOR

Bedragen x € 1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
primair
1e wijz
na 1e wijz
2e wijz
na 2e wijz
2017
2017
2017
2017
2017
Lasten
Personeelslasten
Kapitaallasten
Huisvestingskosten
Bedrijfskosten
Overhead incl. bestuurskosten
totaal lasten
Baten
Overige baten
totaal baten
Saldo programma's
Algemene middelen
Bijdrage gemene rekening VR
Bijdrage gemene rekening GGD HvB
totaal algemene middelen
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
saldo verrekening reserves
Resultaat

1.208
86
230
553
417
2.494

-13
0
-15
-55
0
-83

1.195
86
215
498
417
2.411

-20
-72
0
62
0
-30

1.175
14
215
560
417
2.381

0

0

0

0

0

-2.494

83

-2.411

30

-2.381

2.367
127
2.494

-79
-4
-83

2.288
123
2.411

-28
-2
-30

2.260
121
2.381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INVESTERINGEN GHOR

Bedragen in euro's
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
primair
1e wijz
na 1e wijz
2e wijz
na 2e wijz
2017
2017
2017
2017
2017

Krediet
totaal

Totaal investering GHOR

-

-

-

-

-

-

Toelichting investeringen: De investeringen van de GHOR lopen geheel via de GGD HvB.
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Programma GMC 2017
GMC

Bedragen x € 1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
primair
1e wijz
na 1e wijz
2e wijz
na 2e wijz
2017
2017
2017
2017
2017
Lasten
Personeelslasten
Rente
Opleiding en Vorming
Huisvesting
Vervoer
Verbindingen en automatisering
Operationeel
Beheer
Overige lasten
totaal lasten
Baten
Huisvesting
Overige baten
totaal baten
Saldo programma's
Algemene middelen
Gemeentelijke bijdrage
Bijdrage RAV
Bijdrage Politie
totaal algemene middelen
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
saldo verrekening reserves
Resultaat

1.179
40
40
541
16
1.030
40
75
221
3.182

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.179
40
40
541
16
1.030
40
75
221
3.182

0
0
0
119
0
261
81
0
0
461

1.179
40
40
660
16
1.291
121
75
221
3.643

90

0

90

90

0

90

0
176
176

90
176
266

-3.092

0

-3.092

-285

-3.377

1.327
131
1.634
3.092

0
0
0
0

1.327
131
1.634
3.092

0
0
0
0

1.327
131
1.634
3.092

0

0

0

-285

-285
176
461
285
0

0

0

0

176
461
285

0

0

0

0
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INVESTERINGEN GMC
Krediet

Overlopende restant investeringskredieten voorgaande dienstjaren
No break systeem
Koelinstallatie
Databekabeling
Diverse E- en W-installaties
Uitbreiding fall-back
Invenataris

totaal
1.175.000
130.000
105.000
500.000
221.000
17.000
8.000

Totaal investering GMC

2.156.000

Bedragen in euro's
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
primair
1e wijz
na 1e wijz
2e wijz
na 2e wijz
2017
2017
2017
2017
2017
827.000
827.000
-754.000
73.000
130.000
130.000
-130.000
105.000
105.000
-105.000
500.000
500.000
-500.000
221.000
221.000
-221.000
17.000
17.000
-17.000
8.000
8.000
-8.000
1.808.000

-

1.808.000

-1.735.000

73.000
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Programma Bevolkingszorg 2017
BEVOLKINGSZORG

Bedragen x € 1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
primair
1e wijz
na 1e wijz
2e wijz
na 2e wijz
2017
2017
2017
2017
2017
Lasten
Salarissen en sociale lasten
Materieel & materiaal
Opleiden en oefenen
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
totaal lasten
Baten
Overige baten
totaal baten
Saldo programma's
Algemene middelen
Gemeentelijke bijdrage
totaal algemene middelen
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
saldo verrekening reserves
Resultaat
INVESTERINGEN BZ

195
10
156
36
11
408

16
0
0
0
0
16

211
10
156
36
11
424

-13
3
-21
22
-7
-16

198
13
135
58
4
408

0

0

0

0

0

-408

-16

-424

16

-408

420
420

0
0

420
420

1
1

421
421

12

-16

-4

17

13

12
-12

-12
4
16

4
4

-4
-4

0
0

0

0

0

13

13

Bedragen in euro's
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
primair
1e wijz
na 1e wijz
2e wijz
na 2e wijz
totaal
2017
2017
2017
2017
2017
20.661
20.661
20.661
20.661

Krediet

Laptops en software actiecentrum
Totaal investering BZ

20.661

-

20.661

20.661

-

20.661
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Totaal generaal aanpassingen Programmabegroting VR-BN 2017
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Bedragen x € 1.000,Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
primair
1e wijz
na 1e wijz
2e wijz
na 2e wijz
2017
2017
2017
2017
2017

Lasten
Brandweer Brabant-Noord
GHOR
GMC
Bevolkingszorg
totaal lasten

35.433
2.494
3.182
408
41.517

473
-83
0
16
406

35.906
2.411
3.182
424
41.923

-429
-30
461
-16
-14

35.477
2.381
3.643
408
41.909

Baten
Brandweer Brabant-Noord
GHOR
GMC
Bevolkingszorg
totaal baten

2.141
0
90
0
2.231

149
0
0
0
149

2.290
0
90
0
2.380

131
0
176
0
307

2.421
0
266
0
2.687

39.286

257

39.543

-321

39.222

32.403
2.494
3.092
420
38.409

9
-83
0
0
-74

32.412
2.411
3.092
420
38.335

72
-30
0
1
43

32.484
2.381
3.092
421
38.378

-877

-331

-1.208

364

-844

45
0
0
12
57

46
0
0
-12
34

91
0
0
0
91

2.062
0
176
0
2.238

2.153
0
176
0
2.329

Onttrekkingen aan reserves
Brandweer Brabant-Noord
GHOR
GMC
Bevolkingszorg
subtotaal onttrekkingen

934
0
0
0
934

361
0
0
4
365

1.295
0
0
4
1299

1.430
0
461
-4
1887

2.725
0
461
0
3186

saldo verrekening reserves

877

331

1.208

-351

857

0

0

0

13

13

Saldo programma's
Algemene middelen
Brandweer Brabant-Noord
GHOR
GMC
Bevolkingszorg
totaal algemene middelen
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Brandweer Brabant-Noord
GHOR
GMC
Bevolkingszorg
subtotaal dotaties

Resultaat
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Voorstel
AGP 8
Aan : Algemeen Bestuur
Steller : M. Glaudemans

Datum : 9 november 2017

Bijlage(n) : 1

Onderwerp : Nota Reserves en Voorzieningen

Aanleiding
Op grond van de Financiële Verordening dient de Nota Reserves en voorzieningen periodiek te
worden vastgesteld. In bijgaande Nota Reserves en voorzieningen zijn de reserves en
voorzieningen geactualiseerd. De teksten in Hoofdstuk 1 tot en met 3 zijn ongewijzigd gebleven.

Aanpassingen van de reserves
Brandweer
Herallocatie bestemmingsreserves
Bij de bestuursconferentie 2017 is een weergave gegeven van een mogelijke herallocatie ter
dekking van de kosten voor de versteviging van de brandweerorganisatie. Het is nu nog te
prematuur om via deze Nota Reserves en voorzieningen deze herallocatie formeel te regelen.
Later, als er helderheid bestaat over respectievelijk de Reserve Convenantgelden en de Reserve
Locatie-Onafhankelijke Bluswatervoorziening, is het juiste moment om de herallocatie ter
besluitvorming aan u voor te leggen. Wat we wél via deze nota als herallocatie meenemen,
voortkomend uit de bestuursconferentie, is de vrijval van het bedrag van € 1,5 miljoen uit de
Reserve Kapitaallasten materieel ten gunste van de Reserve Versteviging brandweerorganisatie.
Reserves
 Einddatum Reserve Locatie-Onafhankelijke Bluswatervoorziening
Over deze reserve moet nog separate besluitvorming plaatsvinden. In afwachting daarvan,
wordt voorgesteld om de reserve te handhaven tot 31-12-2018.


Vrijval Reserve Kapitaallasten materieel: € 1.500.000
Eind 2016 is een door de contactambtenaren geadviseerd intern onderzoek afgerond naar de
gewenste hoogte van de reserve kapitaallasten materieel. Hierbij is het investeringsplan voor
de komende jaren in aanmerking genomen en de daaruit voortvloeiende verwachte
toevoegingen. Uit het onderzoek is gebleken dat het saldo met zekerheid € 1.500.000 hoger
zal zijn dan voor de egalisatiedoelstelling noodzakelijk is. Op basis van deze bevindingen
wordt voorgesteld om dit bedrag te laten vrijvallen.



Einddatum Reserve Convenantgelden
Naar aanleiding van de ondertekening van het convenant Veiligheidsregio 2008-2009 (d.d. 9
juli 2008), heeft BZK de Veiligheidsregio incidentele bijdragen toegekend welke werden
gereserveerd. In 2015 werd een plan opgesteld voor de afbouw van de reserve in de jaren
2015-2017. Dit plan is in 2017 geactualiseerd en het ligt het in de verwachting dat er eind
2017 een saldo zal bestaan. Met het oog op de bestuursconferentie 2018, wordt voorgesteld
de reserve te handhaven tot 31-12-2018.



Reserve Incidentele dekking bijdragen GEO(IFV): opheffen 31-12-2017.
Bij de resultaatbestemming 2015 (AB 07-07-2016), reserveerde het bestuur van de VR uit het
batig exploitatiesaldo 2015 de bijdragen voor 2016 en 2017 aan dit landelijke programma,
zijnde € 52.000. Deze middelen zijn besteed en de reserve kan vervallen.
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Sinds de laatste actualisatie zijn de reserves Risico- en crisiscommunicatie, Verlofuren,
Vakantiegeld en Strategische agenda versterking VR’s vervallen en middels separate
besluitvorming opgeheven. Deze zijn uit deze nota verwijderd.

GMC
Reserves
 Algemene Reserve: ongewijzigd
De Algemene Reserve van het GMC is ongewijzigd, maar deze zal opnieuw worden
beoordeeld bij de vorming van de Meldkamer Oost-Brabant.


Bestemmingsreserve informatievoorziening: opgeheven
Ten tijde van de jaarverantwoording 2016 was duidelijk dat de oorspronkelijke doelstelling niet
meer als een afzonderlijk speerpunt moest worden gezien, maar onderdeel is van de hele
ontwikkeling van de landelijke meldkamerorganisatie. Daarom werd door het Algemeen
Bestuur besloten (AB 07-07-2017) om het saldo van € 250.855 te heralloceren binnen het
GMC en toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘onvoorziene kosten samenvoeging
meldkamers’.



Bestemmingsreserve Harmonisatie GMS: opgeheven
De bestemmingsreserve t.b.v. 50% van de projectkosten harmonisatie GMS-systemen OostBrabant is in 2016 volledig benut.



Bestemmingsreserve Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers:
handhaven
Het Algemeen Bestuur heeft besloten (AB 07-07-2017) een reserve te vormen ter financiering
van desinvesterings- en frictiekosten. Uit het positieve resultaat 2016 van het GMC is
€ 521.411 aan de reserve toegevoegd. Gelijktijdig is door VRBZO een bijdrage ter grote van
de frictiekosten VRBZO aan deze reserve toegevoegd (€ 175.921). De maximale grootte van
de reserve incl. bijdrage VRBZO is € 697.000.



Bestemmingsreserve Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers: handhaven
Om aan een budgettair neutrale samenwerking te kunnen blijven voldoen heeft het Algemeen
Bestuur besloten (AB 07-07-2017) om een bestemminsreserve “Onvoorziene kosten
samenvoeging meldkamers” te vormen. Hierbij dient steeds de bijdrage van de VRBZO
inzichtelijk te worden gemaakt. Onttrekkingen aan deze reserve moeten aan het Dagelijks
Bestuur en de korpsleiding worden voorgelegd. Uit het resultaat 2016 is € 477.331 aan de
reserve toegevoegd en vanuit de bestemmingsreserve informatievoorziening € 250.855.

Voorzieningen
 Voorziening Groot onderhoud: opgeheven
In het kader van de aanstaande verbouwing van het pand aan de Gruttostraat in ’sHertogenbosch is deze voorziening vrijgevallen en opgeheven.

GHOR
Gezien de overeenkomst ‘kosten voor gemene rekening’, worden voor de GHOR geen nieuwe
bestemmingsreserves gevormd. Alle bestaande reserves, behalve de Algemene Reserve GHOR,
zijn inmiddels opgeheven.
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Procesgang
Processtap

Datum
Woensdag 11 oktober 2017

Contactambtenaren (advisering)

Vrijdag 13 oktober 2017

Financiële Commissie (advisering)
Dagelijks Bestuur (instemming)

Donderdag 26 oktober 2017

Algemeen Bestuur (vaststelling)

Donderdag 09 november 2017

Advies Contactambtenaren
De contactambtenaren adviseren positief over de Nota Reserves en Voorzieningen, maar uiten
hun zorgen ten aanzien van het verlagen van de Reserve Kapitaallasten Materieel. Afgesproken is
dat de uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met de Contactambtenaren.

Advies Financiële Commissie
De Financiële Commissie adviseert positief over de nota Reserves en Voorzieningen.

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. de Nota reserves en voorzieningen 2017 Brandweer Brabant-Noord vast te stellen;
2. de einddatum van de Reserve Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening en de Reserve
Convenantgelden te verlengen tot 31-12-2018.

Akkoord

Ja

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Nee

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………

Bijlage(n)
1.

Nota reserves en voorzieningen Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017
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Nota reserves en voorzieningen
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1. Inleiding
De reserves en voorzieningen behoren tot het financiële vermogen van de Veiligheidsregio BrabantNoord. Hoe de Veiligheidsregio omgaat met de reserves en voorzieningen is een bestuurlijke keuze,
waarvoor we de basis leggen in de financiële verordening. Artikel 13 van deze verordening bevat de
bepaling dat de overzichten van de reserves en voorzieningen integraal onderdeel uitmaken van de
begroting en de jaarrekening. Daarnaast bevat dit artikel de bepaling dat het dagelijks bestuur
periodiek een nota reserves en voorzieningen aanbiedt.
Deze nota gaat dieper in op de uitgangspunten die de Veiligheidsregio Brabant-Noord hanteert bij het
werken met reserves en voorzieningen. De nota kent de volgende opbouw:





Achtergrond reserves en voorzieningen;
Uitgangspunten Veiligheidsregio Brabant-Noord;
Reserves Veiligheidsregio Brabant-Noord;
Voorzieningen Veiligheidsregio Brabant-Noord.

In de achtergrond gaan we dieper in op de werking van reserves en voorzieningen. De
uitgangspunten bevatten de manier waarop de Veiligheidsregio Brabant-Noord om gaat met onder
meer de vorming van reserves. De overzichten met voorzieningen en reserves bevatten de positie
van de veiligheidsregio per 31 december 2016/1 januari 2017.

2. Achtergrond reserves en voorzieningen
De financiële regelgeving waaronder de Veiligheidsregio Brabant-Noord haar werk doet, is gelijk aan
die van gemeenten en provincies. Daarom bevat dit hoofdstuk een vertaling van de regelgeving naar
de financiële uitgangspunten van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het Besluit Begroting en
Verantwoording Provincies en Gemeenten (het BBV) definieert in artikel 43 en artikel 44 wat we
verstaan onder reserves en voorzieningen. Paragraaf 2.1 benoemt het onderscheid, paragraaf 2.2 gaat
dieper in op de reserves, paragraaf 2.3 op de voorzieningen.

2.1.

Onderscheid reserves en voorzieningen

Het belangrijkste onderscheid tussen reserves en voorzieningen, is dat de reserves zijn aan te
merken als het eigen vermogen van de Veiligheidsregio, terwijl de voorzieningen gelden als vreemd
vermogen. Dit wezenlijke onderscheid werkt door in de bepalingen over de reserves en de
voorzieningen.
Artikel 43 bepaalt de typen reserves.
Artikel 43
1. In de balans worden de reserves onderscheiden naar:
a. de algemene reserve;
b. de bestemmingsreserves.
2. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan provinciale staten respectievelijk de raad een
bepaalde bestemming heeft gegeven.
Omdat de verhouding tussen dagelijks bestuur en algemeen bestuur in aard vergelijkbaar is met de
verhouding tussen college en gemeenteraad, lezen we onder lid 2 in plaats van ‘raad’ het woord
‘algemeen bestuur’. Dat betekent dat het algemeen bestuur bestemmingsreserves beschikbaar kan
stellen. Er is geen verdere specificering van bestemmingsreserves, die kunnen voor ieder doel in het
leven geroepen worden.
Artikel 44 bepaalt de regels over voorzieningen.
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Artikel 44
1. Voorzieningen worden gevormd wegens:
a) Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch
redelijkerwijs te schatten;
b) Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
c) Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die
kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar
en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;
d) De bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt
geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b.
2.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed
moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b.

3.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume

Bij voorzieningen ligt de verplichting om tot een volledig en betrouwbaar overzicht te komen, bij het
dagelijks bestuur als verantwoordelijke voor de financiële organisatie en het financiële beheer van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voorzieningen kennen een verplicht karakter, in tegenstelling tot het
relatief open karakter van (bestemmings)reserves.

2.2.

Toelichting op reserves

Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken. Ze zijn
bedrijfseconomisch vrij te besteden. Op bestuurlijk niveau kan aan specifiek benoemde reserves een
bepaalde bestemming worden gegeven. De reserves worden daarom onderscheiden in een
algemene reserve en bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves zijn geen harde verplichtingen,
eerder intenties om bepaalde middelen vrij te maken.
Het is mogelijk om een bestemmingsreserve in te zetten voor beleidsdoeleinden die vooraf zijn
benoemd.
De algemene reserves zijn alle reserves, niet zijnde bestemmingsreserves, die primair dienen als
weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De omvang van de algemene
reserve is afhankelijk van de risico’s die de veiligheidsregio, afgezet tegen de exploitatie, loopt.
Binnen Brandweer Brabant-Noord is hiervoor de nota weerstandsvermogen leidend. Voor GHOR en
GMC heeft het algemeen bestuur een maximum van 7% van het lastenvolume (inclusief
financieringslasten) gesteld.
De vorming van de algemene reserve geschiedt in principe door bestemming van batige
exploitatiesaldi. Aanwending van de algemene reserve kan alleen plaatsvinden door het nemen van
een expliciet besluit door het algemeen bestuur.

2.2.1.

Verschil met stille reserves

Ook stille reserves, die van substantiële betekenis kunnen zijn, in relatie tot het balanstotaal dan wel
de financiële positie, moeten zichtbaar worden bij de jaarrekening. Dit kan in de toelichting bij de
balans. Van een stille reserve is sprake als de marktwaarde (actuele opbrengstwaarde) van een actief
hoger is dan de boekwaarde, die gebaseerd is op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De regels
rondom stille reserves bieden weinig ruimte voor verdere aanpassing aan de Veiligheidsregio.
Daarom behandelen we deze niet in deze nota.
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2.3.

Toelichting op voorzieningen

Artikel 44 van het BBV bepaalt wanneer sprake is van voorzieningen. Voorzieningen zijn
passiefposten op de balans. Deze posten geven een schatting van de voorzienbare lasten in verband
met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum
min of meer onzeker zijn, maar redelijkerwijs wel in te schatten. De oorzaken van de verplichting
liggen in de periode voorafgaande aan de balansdatum.
Het gaat bij voorzieningen om min of meer onzekere verplichtingen, die te zijner tijd schulden kunnen
worden. Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen samenhangend met het in
de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals groot onderhoud. Voorzieningen zijn
ook mogelijk voor lasten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering, zoals rechtsgedingen, reorganisaties
en dergelijke. Voor de gevolgen van toekomstige gebeurtenissen, die niet in causale relatie staan tot
het bedrijfsgebeuren in de periode voorafgaand aan de balansdatum, kunnen we geen voorzieningen
vormen.
Lid 3 van artikel 44 bepaalt dat er geen voorzieningen mogen worden getroffen voor jaarlijks
terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, zoals
pensioen en wachtgeld- verplichtingen. Reden hiervoor is dat dergelijke verplichtingen door de
regelgeving van het BBV al in de begroting en de meerjarenraming zijn verwerkt. Verplichtingen
waarvan het bedrag oploopt, dienen wel als voorziening te worden opgenomen. Hierbij valt te denken
aan wachtgeldverplichtingen, bijvoorbeeld in het geval van personele krimp.
Voorzieningen moeten naar beste schatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen en
risico’s. Als onderligger voor de voorzieningen wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van
beheerplannen. De onderbouwing, planning van de uitgaven en de voeding van de voorzieningen zijn
in de beheerplannen samengevat en in de tijd uitgezet.

3. Uitgangspunten reserves en voorzieningen
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Dit hoofdstuk behandelt de uitgangspunten die de Veiligheidsregio Brabant-Noord hanteert bij het
werken met reserves en voorzieningen. De uitgangspunten staan in de kaders, daaronder staat per
uitgangspunt een toelichting.

3.1.

Uitgangspunten (bestemmings)reserves

Hieronder staan de belangrijkste uitgangspunten voor het werken met bestemmingsreserves.
a. De Veiligheidsregio Brabant-Noord streeft ernaar de inzet van middelen voor de
realisatie van beleidsdoelen zoveel mogelijk direct te verwerken via de jaarlijkse
exploitatie.
Jaarlijks krijgt de Veiligheidsregio Brabant-Noord van het algemeen bestuur de middelen om haar
doelen te realiseren. Die middelen verstrekt het algemeen bestuur specifiek voor een jaar, met
uitzondering van sommige projectbudgetten. De reguliere exploitatie is daarmee de meest voor de
hand liggende manier om de te bereiken doelen te bekostigen. Alleen in uitzonderingsgevallen kan de
Veiligheidsregio Brabant-Noord via bestemmingsreserves dekking creëren voor bepaalde doeleinden.
b. Het instellen van bestemmingsreserves voor het realiseren van beleidsdoelen beperkt de
Veiligheidsregio Brabant-Noord zo veel mogelijk. De omvang van de middelen is precies
toereikend om het doel van de reserve te realiseren.
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Uitgangspunt b. vormt een uitwerking op uitgangspunt a. Hiermee verplichten we ons om zo min
mogelijk bestemmingsreserves te benoemen voor de doeleinden die we nastreven. Als we bij
uitzondering toch een reserve opnemen, is deze niet meer dan toereikend voor het doel dat wordt
beoogd met de reserve.
c.

We houden bestemmingsreserves aan op de balans zolang deze nog beschikbaar dienen
te blijven voor het doel waarvoor de middelen zijn gereserveerd (spaarfunctie).

Uitgangspunt c. bepaalt dat de reserves beschikbaar mogen blijven zolang het doel waarvoor de
reserve beschikbaar is, nog niet is behaald. Dit is bruikbaar indien de termijn onder uitgangspunt e.
wordt overschreden. Er is dan nog de mogelijkheid om de reserve in stand te houden, zonder deze
direct van de balans te halen.
d. De uitgangspunten uit de nota weerstandsvermogen bepalen de hoogte van de algemene
reserve. We rapporteren hierover in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting
en jaarrekening.
De algemene reserve is de reserve die de Veiligheidsregio hanteert om voor noodgevallen voldoende
middelen achter de hand te hebben. In de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement,
vastgesteld door het algemeen bestuur, zijn de uitgangspunten voor de hoogte van de algemene
reserve neergelegd. Op twee momenten behandelen we of de hoogte van de algemene reserve nog
toereikend is (in de programmabegroting en in de jaarrekening). Er volgt een apart voorstel op het
moment dat de algemene reserve verhoogd of verlaagd dient te worden.
e. Bij het instellen van een bestemmingsreserve legt het dagelijks bestuur een specifieke
onderbouwing ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur. In de onderbouwing staat in
ieder geval:
1. de naam van de reserve;
2. het corresponderende begrotingsprogramma;
3. het nut en de noodzaak van de reserve;
4. de maximale grootte van de reserve;
5. de maximale duur waarop de reserve beschikbaar is.
Uitgangspunt e. bepaalt de voorwaarden waar het voorstel voor het instellen van een
bestemmingsreserve in ieder geval aan moet voldoen. Met deze voorwaarden aan het voorstel wordt
voor het algemeen bestuur duidelijk hoe de Veiligheidsregio de bestemmingsreserve inzet en over
welke tijdsperiode de bestemmingsreserve beschikbaar is. Daarnaast stelt een voorstel automatisch
een limiet aan de hoogte van een reserve. Dat zorgt voor overzicht en duidelijkheid. De
Veiligheidsregio weet vooraf onder welke voorwaarde een reserve wordt gevormd. Dit zijn regels die
we in aanvulling op het BBV opstellen. Die regels blijven onverkort van kracht.
f.

De programmabegroting bevat de meerjarige planning van dotaties en onttrekkingen aan
de reserves. Daarvoor stellen we meerjarige bestedingsplannen op, waarin we de hoogte
van het saldo en de dotaties en onttrekkingen koppelen aan de uitvoering.

Door dit uitgangspunt voorziet het dagelijks bestuur het algemeen bestuur op jaarbasis met een
overzicht van hoe de Veiligheidsregio de reserves inzet en gebruikt om haar doelen te bereiken.
Daarnaast biedt dit uitgangspunt de basis voor hoe de (bestemmings)reserves zich door de jaren
heen gaan ontwikkelen.
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g. De jaarrekening bevat de verantwoording van de ontwikkelingen van de reserves. In de
verantwoording zetten we de geraamde dotaties en onttrekkingen af tegen de
gerealiseerde dotaties en onttrekkingen.
Hiermee kan het dagelijks bestuur verantwoording afleggen over de manier waarop de reserves zijn
aangewend om de beoogde beleidsdoelen te halen. Ook ontstaat hierdoor extra inzicht in de
voortgang van de besteding van de reserves. Het algemeen bestuur kan op basis van dit
(voortschrijdend) inzicht bepalen om al dan niet te kiezen voor het vrijvallen van de reserve.
h. In de jaarrekening verantwoorden we dotaties aan en onttrekkingen uit reserves tot
maximaal het bedrag dat door het algemeen bestuur bij de begroting of begroting na
wijziging beschikbaar is gesteld.
Dit uitgangspunt is noodzakelijk om het rechtmatig handelen van de Veiligheidsregio te blijven
garanderen. We ramen voorafgaand aan het jaar welk bedrag we willen onttrekken of doteren. Als
een dotatie of onttrekking hoger is dan geraamd, verantwoorden we dat via de resultaatbestemming,
zodat een apart besluit over de besteding van de extra middelen is gegarandeerd.
i.

Aan de reserves wordt geen bespaarde rente of inflatiecorrectie toegevoegd.

Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat aan de reserves geen bespaarde rente of inflatiecorrectie toe
voegen. Vanuit het beperken van de reservepositie kiezen we er voor om het moment van instellen
een bedrag te reserveren dat uiteindelijk nodig is voor de realisatie van de bestemming. Het
toevoegen van bespaarde rente of een inflatiecorrectie is dan niet nodig. Er is een extra stimulans om
de bestemming en daaraan verbonden inzet van de reserve op tijd te realiseren. Op het moment dat
de realisatie achterloopt en door inflatie een tekort ontstaat, zal het algemeen bestuur een
budgetverhoging moeten goedkeuren.

3.2.
Uitgangspunten voorzieningen Veiligheidsregio
Brabant-Noord
Voor de voorzieningen geldt dat de Veiligheidsregio minder mogelijkheden heeft om eigen
uitgangspunten voor het beleid op te stellen. Door het dwingende karakter van voorzieningen en de
verplichting een voorziening op te nemen indien redelijkerwijs is in te schatten dat er kosten gemaakt
gaan worden, is het aantal uitgangspunten op het gebied van voorzieningen beperkt. We nemen er
twee.
j.

Een voorziening voor groot onderhoud onderbouwen we met een
(meerjaren)onderhoudsplan.

Op het moment dat de verschillende kazernes overkomen en de Veiligheidsregio verantwoordelijk
wordt voor het onderhoud van deze kazernes, bestaat de verplichting om een voorziening voor het
groot onderhoud van deze kazernes aan te maken. Deze voorziening en de hoogte hiervan
onderbouwen we met een meerjarenonderhoudsplan.
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k.

We rekenen geen rente toe aan voorzieningen.

Het BBV verbiedt in eerste instantie om rente toe te rekenen aan voorzieningen. Daarna nuanceert de
regelgeving dit en hanteert men twee uitzonderingen:
Rentetoerekening aan voorzieningen is niet toegestaan, behalve in het geval dat:
a. de voorziening tegen contante waarde is gewaardeerd;
b. de rentetoevoeging verplicht is opgelegd, bijvoorbeeld bij een voorziening gevormd uit
bijdragen van derden, waarbij de rentetoevoeging wordt gezien als een toevoeging om de
voorziening op de juiste hoogte te houden.
Omdat de Veiligheidsregio voorzieningen niet tegen contant waarde op de balans heeft staan en
geen sprake is van bijdragen van derden voor voorzieningen, mogen we per definitie dus geen rente
toerekenen aan voorzieningen.
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4. Reserves Veiligheidsregio Brabant-Noord
Voor het beschrijven van de reserves van Veiligheidsregio Brabant-Noord baseren we ons op de
reserves per balansdatum 31-12-2016. We maken een onderscheid tussen de reserves van
Brandweer Brabant-Noord, de GHOR, en de reserves van het GMC. Ook maken we een onderscheid
tussen de algemene reserves en de bestemmingsreserves.
Reserves BBN (inclusief Bevolkingszorg)

Omschrijving

bedragen * € 1

Verwerking
resultaat
2016

Eindsaldo
2016

Maximum

Einddatum

Algemene reserve BBN:
Algemene reserve:

1.700.001

-225.979

1.700.000

NVT
NVT

Bestemmingsreserves BBN:
Activiteitenbudget vrijwilligers

35.629

150.000

Realistisch oefenen

198.614

300.000

NVT

Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs

125.564

NVT

Einde project

BZK Materieel haakarmvoertuig

94.746

NVT

2030

Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening

2.409.611

NVT

2017

Kapitaallasten materieel & materiaal

2.182.421

2025

Convenantgelden veiligheidsregio

970.534

NVT

2017

Huisvesting

117.097

NVT

2020

150.000

NVT

NVT

2.017

Verlofuren

-

Vakantiegeld
Bevolkingszorg

150.000

Strategische agenda versterking VR's
Incidentele dekking bijdragen GEO(IFV)
Subtotaal

26.000
8.010.216

-225.979

Reserves GHOR

Omschrijving

bedragen * € 1

Verwerking
resultaat
2016

Eindsaldo
2016

Maximum

Einddatum

Algemene reserve GHOR:
Algemene reserve:

178.000

7% v.h. exploitatietotaal

NVT

Bestemmingsreserves GHOR:
Reserve vakbekwaamheidstraject sleutelfunctionarissen
Subtotaal

16.264
194.264

-16.264
-16.264

Reserves GMC

Omschrijving

bedragen * € 1

Verwerking
resultaat
2016

Eindsaldo
2016

Maximum

Einddatum

Algemene reserve GMC:
Algemene reserve:

226.665

7% v.h. exploitatietotaal

NVT

Bestemmingsreserves GMC:
Informatievoorziening (2010)
Harmonisatie GMS
Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging
meldkamers (exclusief toevoeging VRBZO)
Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers (exclusief bijdragen
VRBZO)

250.855

-250.855

NVT

Einde project

521.411 697.000 incl. VRBZO

Einde project

728.186

Einde project

Subtotaal

Totaal reserves VR

477.520

998.742

8.682.000

Mutaties o.b.v. de resultaatbestemming zijn expliciet vermeld, aangezien deze de actuele standen ten opzichte van 31-12-2016 sterk beinvloeden;
Reservemutaties 2017 zijn niet meegenomen en slechts in de toelichtingen vermeld ter onderbouwing van voor te stellen herallocaties.

De reserves die actueel zijn worden hieronder nader toegelicht.
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4.1.

Reserves Brandweer Brabant-Noord

4.1.1.

Algemene reserve

De nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Brandweer Brabant-Noord bepaalt wat de
risico’s en de weerstandscapaciteit van de Brandweer Brabant-Noord zijn en geeft normen voor de
hoogte van de algemene reserve. Op 3 april 2013 heeft het Algemeen Bestuur op basis van deze
nota, de ondergrens van de Algemene reserve vastgesteld op €1,2 miljoen en de bovengrens op
€ 1,7 miljoen, zodat de Algemene reserve voldoende weerstandsvermogen biedt.
 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 1.700.000
 Na resultaatbestemming 2016 bedraagt deze reserve: € 1.474.000
 De maximale grootte van de reserve is: € 1.700.000
 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: n.v.t.

4.1.2.

Bestemmingsreserves

Reserve Activiteitenbudget vrijwilligers
Jaarlijks kan de postcommandant van een brandweerpost beschikken over een budget van € 100 per
vrijwilliger voor attenties en korpsactiviteiten. Daarnaast ontvangt iedere personeelsvereniging een
bedrag van € 50 per vrijwilliger. In het vrijwilligersreglement is bepaald dat na afloop van het jaar het
restantbudget kan worden overgeheveld naar het volgende jaar. Op 26 juni 2013 heeft het Algemeen
Bestuur ingestemd met de vorming van de reserve Activiteitenbudgetten om daar jaarlijks het restant
activiteitenbudget vrijwilligers in te storten en aan het begin van het volgende jaar dit bedrag toe te
voegen aan het dan beschikbare budget.
 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 36.000
 De maximale grootte van de reserve is: € 150.000
 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: n.v.t.
Reserve realistisch oefenen BBN
Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt één
vierde van het benodigde bedrag (momenteel € 45.000) gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de
vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven. De nieuwe oefeningen
staan gepland voor 2017.
 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve € 199.000
 De maximale grootte van de reserve is: € 300.000
 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: n.v.t.
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Reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs
Tot en met 2012 kon er jaarlijks, via de NVBR, een aanvraag voor ESF-subsidie worden ingediend.
Op 2 april 2008 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de vorming van de reserve
kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs en wel om de volgende drie redenen:
 De inkomsten lopen door de jaren heen niet gelijk aan de uitgaven;
 Doel is de ESF gelden specifiek te besteden aan Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs;
 De hoogte van de middelen en het moment van vaststellen van de subsidie waren vooraf niet
exact bekend.
Inmiddels wordt in landelijk verband deelgenomen aan de subsidieaanvragen. Deze gelden worden
besteed aan de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs.
 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 126.000
 De maximale grootte van de reserve is: n.v.t.
 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: einde project
Reserve BZK haakarmvoertuig
Ter vervanging van materieel brandweercompagnieën is in 2010 een vaststellingsbeschikking van
€ 142.645 van BZK ontvangen. Deze middelen zijn bestemd voor de vervanging van een
haakarmvoertuig uit de compagnie in 2010. BZK hanteert een afschrijftermijn van 20 jaar. De
investering zal worden geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving valt jaarlijks 1/20e deel van
reserve vrij ten gunste van de exploitatie. Voor het laatst zal dit in 2030 gebeuren.
 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 95.000.
 De maximale grootte van de reserve is: n.v.t.
 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: tot en met 2030

Reserve Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening
Om te zijner tijd over een afkoopbudget te kunnen beschikken, heeft het Algemeen Bestuur op 26 juni
2013 ingestemd met de vorming van de bestemmingsreserve Locatie Onafhankelijke
Bluswatervoorziening.
Onderdeel van het project vernieuwde repressie was het vernieuwd bluswaterconcept van Brandweer
Brabant-Noord. Dit betreft de inzet van tankautospuiten, brandkranen, geboorde putten, waterwagens
en het grootwatertransport om te voorzien in voldoende bluswater. Op 1 april 2016 was dit concept
operationeel. Dit bracht de kans met zich om een aantal van Brabant Water gehuurde brandkranen af
te stoten. Deze kranen zouden kunnen worden afgekocht voor een vast bedrag per kraan.
Op basis van de op 10 november 2016 door het AB vastgestelde beleidsregels Bereikbaarheid en
Bluswatervoorziening kan inmiddels per gebied bezien worden welke kranen daadwerkelijk kunnen
worden gemist. Hierover moet nog separate besluitvorming over plaatsvinden.




Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 2.410.000.
De maximale grootte van de reserve is: n.v.t.
De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: 31-12-2018.

Reserve Kapitaallasten materieel & materiaal
Sinds de regionalisering heeft Brandweer Brabant-Noord zich terughoudend opgesteld bij de
aanschaf van nieuw materieel en materiaal. Met het oog op de te realiseren taakstellingen en het
maken van efficiencyslagen door de schaalvergroting zijn veel, voornamelijk grote investeringen zoals
TS-en, doorgeschoven in afwachting van de uitkomsten van het MVSO-traject. Hierdoor is er de
afgelopen jaren steeds een incidenteel voordeel ontstaan op de kapitaallasten.
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In 2014 is een nieuwe visie op repressie ontwikkeld. Daarbij is een materieelspreidingsplan opgesteld
en de daarbij behorende benodigde personele sterkte per post vastgesteld. Eind dat jaar is de
implementatie van deze plannen gestart en is de transformatie van het materieelpark in gang gezet,
waarbij het aantal en soort voertuigen zal worden afgestemd op de visie. Hierdoor zullen we de
komende jaren een groot deel van de doorgeschoven investeringen alsnog gaan realiseren. Ook
worden we daarbij mogelijk geconfronteerd met incidentele extra afschrijvingskosten doordat
(onder)delen van het materieel en materiaal ineens zullen moeten worden afgeschreven als gevolg
van de aanbesteding en uniformering van het van de gemeenten overgenomen materieel.
Het rollend materiaal dat in 2011 van de deelnemende gemeenten is overgenomen tegen de dan
geldende boekwaarde betrof investeringen die gemiddeld genomen ingebracht zijn op het prijsniveau
van het jaar 2000. De gemiddelde leeftijd van het rollend materieel was negen jaar op 1 januari 2011.
Daarvoor is een budgetovername meegekregen die rekening houdt met de inflatie bij vervanging. Dit
gegeven leidt tevens tot een meerjarig aflopend incidenteel voordeel dat in het jaar 2020 volledig zal
zijn verdwenen.
Voorts hebben de gemeenten tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2011 de btw-kosten van
investeringen teruggevorderd via het btw-compensatiefonds. In die periode van 8 jaar zijn alle
investeringen exclusief btw geactiveerd. Deze investeringen zijn tegen boekwaarde per 1 januari
2011 overgenomen door de geregionaliseerde brandweer.
De maximale afschrijvingstermijn is 15 jaar, dat betekent dat het meerjarig incidenteel aflopend
overschot op de kapitaallasten per 2026 zal zijn genormaliseerd.
Op advies van de accountant is besloten (AB 12 november 2014) de kapitaallasten te egaliseren door
middel van de vorming van reserve egalisatie kapitaallasten materieel en daarbij jaarlijks het verschil
tussen het budget voor kapitaallasten en het budget voor intern doorberekende rente (rekenrente
kapitaallasten) en de werkelijke kosten te storten in de reserve. Afschrijvingen ineens als gevolg van
de aanbesteding en uniformering van het van de gemeenten overgenomen materieel, zullen ten laste
van deze reserve worden gebracht. In verband met de egalisatiedoelstelling werd de reserve niet
gemaximeerd. De reserve zal per 31 december 2025 worden opgeheven. Na diverse toevoegingen
had de reserve per 31-12-2016 een saldo van € 2.182.000.




Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 2.182.000.
De maximale grootte van de reserve is: n.v.t.
De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: 31-12-2025

Reserve Convenantgelden
Naar aanleiding van de ondertekening van het convenant Veiligheidsregio 2008-2009 d.d. 9 juli 2008,
heeft BZK de Veiligheidsregio een incidentele bijdragen toegekend. Het bestuur heeft ingestemd met
de vorming van de reserve Convenantgelden Veiligheidsregio en de reserve in te zetten voor de
totstandkoming van de in het convenant genoemde doelstellingen. Deze doelstellingen betreffen
onder meer:
 de volledige regionalisering van de brandweer,
 het op orde brengen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing,
 te komen tot een slagvaardige organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing,
 het realiseren van een duurzaam slagvaardige en professionele organisatie van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing,
 een professioneel georganiseerde Veiligheidsregio
Deze doelstellingen worden sedert de regionalisering projectmatig aangepakt.
Ná de regionalisering van de brandweer hebben er extra dotaties in deze reserve plaatsgevonden
met het oog op de verdere professionalisering van de brandweer door middel van de uitvoering van
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het Missie, Visie, Strategie en Organisatietraject (MVSO) én vanwege de nog niet gerealiseerde
opgelegde bezuinigingen.
Daarnaast werd in 2015 een plan opgesteld voor de afbouw van de reserve in de jaren 2015-2017.
Dit plan is in 2017 geactualiseerd, waarna de reserve eind 2017 nagenoeg compleet ingezet zou zijn.




Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 971.000
De maximale grootte van de reserve is: n.v.t.
De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: 31-12-2018.

Reserve huisvesting BBN
Deze reserve is in 2007 gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de huisvestingskosten van het
pand Orthenseweg ‘s-Hertogenbosch (AB 23 06 2004). De reserve is toereikend voor de dekking van
deze kapitaallasten. Aan het einde van de afschrijvingstermijn in 2020 resteren er geen middelen in
de reserve.
 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 117.000
 De maximale grootte van de reserve is: n.v.t.
 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: tot en met 2020

Reserve Bevolkingszorg
Bij instelling van het programma Bevolkingszorg middels beleidskader 2016 (en de start van de
activiteiten in 2015), heeft het Algemeen Bestuur besloten de reserve Bevolkingszorg te vormen,
met een plafond van € 150.000. Overschotten en tekorten vanuit het programma Bevolkingszorg
worden hieraan toegevoegd respectievelijk onttrokken.
 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 150.000
 De maximale grootte van de reserve is: € 150.000
 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: niet van toepassing.

Reserve Incidentele dekking bijdragen GEO(IFV)
Het Veiligheidsberaad heeft op 18 maart 2016 ingestemd met het Programma GEO. Veiligheidsregio
Brabant-Noord heeft aangegeven te kunnen instemmen onder voorwaarde dat er voor 2016 en 2017
een dekking wordt gevonden ad € 26.000 per jaar voor de van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
verwachte bijdrage in de landelijke kosten van het programma.
Bij de resultaatbestemming 2015 (AB 07-07-2016), reserveerde het bestuur van de VR de bijdragen
voor 2016 en 2017 zijnde € 52.000 uit het batig exploitatiesaldo 2015.
Met ingang van 2018 zou de bijdrage voor het programma GEO in de programmabegroting worden
meegenomen, maar inmiddels heeft het IFV bericht dat de deelname tot 2020 om beschikbaar wordt
gesteld. In 2017 is het resterende saldo inmiddels conform de doelstelling ingezet, waarmee de
reserve vervalt.




Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 26.000
De maximale grootte van de reserve is: € 52.000
De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: tot en met 2017.
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4.2.

Reserves GHOR

4.2.1.

Algemene reserve GHOR

Het Algemeen Bestuur heeft op 29-6-2011 ingestemd met de vorming van een algemene reserve,
deze biedt een buffer voor het opvangen van risico’s in algemene zin. De bandbreedte de algemene
reserve is door het bestuur vastgesteld op 5% tot 7% van het exploitatietotaal.
 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 178.000
 De maximale grootte van de reserve is: 7% van het exploitatietotaal
 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: n.v.t.

4.2.2.

Bestemmingsreserves GHOR

Gezien de overeenkomst ‘kosten voor gemene rekening’, worden voor de GHOR geen nieuwe
bestemmingsreserves gevormd. Alle bestaande reserves, behalve de Algemene Reserve GHOR, zijn
inmiddels opgeheven.

4.3.

Reserves GMC

4.3.1.

Algemene reserve GMC

De algemene reserve is opgebouwd uit de voordelige saldi over 2001 t/m 2003. Deze reserve wordt
binnen de doelstellingen van het GMC aangewend ter dekking van onvoorziene kosten. Ultimo 2004
is besloten dat de omvang van de algemene reserve maximaal 7% van het lastenvolume (inclusief
financieringslasten) mag bedragen.
 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 227.000
 De maximale grootte van de reserve is: 7% van het exploitatietotaal
 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: n.v.t.

4.3.2.

Bestemmingsreserves GMC

Bestemmingsreserve informatievoorziening
In de balans is sinds 2010 een bestemmingsreserve Informatievoorziening ad € 250.855
opgenomen. Deze reserve is uit het rekeningresultaat van 2010 gevormd, n.a.v. het in mei 2010 is
door het Veiligheidsberaad opgeleverde document ‘Strategische agenda Informatievoorziening,
speerpunten voor de toekomst’. Dit document had tot doel in de periode 2010-2020 samenhang te
realiseren op het gebied van informatievoorziening en prioriteiten te stellen voor de inzet van mens
en middelen. De visie luidde als volgt: ‘informatievoorziening moet op orde zijn om zowel de burger
en de hulpverleningsdiensten snel en eenduidig te faciliteren. Dit werkt ten gunste van de reguliere
situatie als tijdens de crisis- en rampenbestrijding.’
Wegens onduidelijkheid omtrent de ontwikkelingen rondom schaalvergroting is steeds een
terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van deze reserve. Ten tijde van de jaarverantwoording
2016 was duidelijk dat de oorspronkelijke doelstelling niet meer als een afzonderlijk speerpunt moest
worden gezien, maar onderdeel is van de hele ontwikkeling van de landelijke meldkamerorganisatie.
Daarom werd door het Algemeen Bestuur besloten (AB 07-07-2017) om genoemd bedrag te
heralloceren binnen het GMC en toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘onvoorziene kosten
samenvoeging meldkamers’.




Per 31-12-2016 bedraagt de reserve € 250.855
Bij de resultaatbestemming 2016 (AB 7 juli 2017) is besloten tot herallocatie van dit saldo
naar bestemmingsreserve Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers.
De maximale grootte van de reserve is: n.v.t.

Nota Reserves en Voorzieningen – Veiligheidsregio Brabant-Noord

13



De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: einde project

Bestemmingsreserve Harmonisatie GMS
Aan de bestemmingsreserve is in 2015 uit het resultaat van 2014 € 132.500 toegevoegd t.b.v. 50%
van de projectkosten harmonisatie GMS-systemen Oost-Brabant. De in 2015 gemaakte kosten voor
het project harmonisering GMS ten laste van de bestemmingsreserve bedroegen slechts € 51.500. In
2016 is € 81.000 ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. De bestemmingsreserve is in 2016
volledig benut.




Per 31-12-2016 bedraagt de reserve € 0
De maximale grootte van de reserve is: n.v.t.
De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: einde project

Bestemmingsreserve desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging
meldkamers
Aan de bestemmingsreserve is in 2017 uit het resultaat van 2016 € 521.411 toegevoegd t.b.v. van de
‘Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers.
Bij de samenvoeging van de meldkamers ’s-Hertogenbosch en Eindhoven tot de meldkamer Oost
Brabant is besloten om deze samen te huisvesten in het Gemeenschappelijk Meldcentrum in ’sHertogenbosch. Hiertoe moet het pand aan de Gruttostraat verbouwd worden. Als gevolg van de
samenvoeging van de meldkamers, de verbouwing van het pand aan de Gruttostraat en het
aansluiten op de landelijke ICT infrastructuur zullen een aantal ICT systemen, gebouwinstallaties,
inrichtingen en meubilair niet meer worden hergebruikt. Deze goederen worden om die reden
versneld afgeschreven. Beide meldcentra worden tijdens de verbouwing van het pand aan de
Gruttostraat in 2017-2018 tijdelijk gehuisvest in Eindhoven Mathildelaan wat de nodige frictiekosten
met zich mee zal brengen o.a. benodigde ICT investeringen en reis- en piketkosten. Het Algemeen
Bestuur heeft besloten (AB 7 juli 2017) om uit het positieve jaarrekeningresultaat van het GMC over
het jaar 2016 een reserve te vormen ter financiering van deze kosten en gelijktijdig VRBZO een
bijdrage ter grote van de frictiekosten VRBZO aan deze reserve uit de lopende begroting 2017 te
laten toevoegen.
Een voorwaarde voor het creëren van een reserve onder (administratieve) verantwoordelijkheid van
het GMC is dat een eventueel overschot eind 2019 naar rato van de inleg wordt verdeeld over de
organisaties die een bijdrage aan de reservevorming hebben gehad.





De reserve is gevormd per AB-besluit van 7 juli 2017
Uit het resultaat 2016 is door VRBN € 521.411 aan de reserve toegevoegd (naast € 175.921
door VRBZO)
De maximale grootte van de reserve is: € 697.000 incl. bijdrage VRBZO
De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: einde project

Bestemmingsreserve onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers
Een belangrijk uitgangspunt bij de oplevering van het samenvoegingsplan Meldkamer Oost Brabant is
het volgende: De kosten van de samenvoeging dienen binnen de begrotingen van de meldkamers in
Eindhoven en ’s-Hertogenbosch te worden gedekt. De samenvoeging dient budgettair neutraal plaats
te vinden en waar mogelijk te leiden tot kostenverlaging. Het begrotingsjaar 2013 is hierbij de
referentie. Er wordt verwacht dat tijdens het samenvoegingsproces nog tal van zaken zullen
voorvallen die nu niet zijn voorzien. Te denken valt aan de veelheid van processen en projecten die
moeten worden uitgevoerd. Op veel gebieden is voortgang ook mede afhankelijk van landelijke
planningen, die tot onvoorzien uitstel kunnen leiden. De kwartiermaker heeft in het
Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant daarom het volgende opgenomen. Een majeure
transitie als de samenvoeging van meldkamers gaat gepaard met risico’s. De bekende risico’s zijn
voorzien van beheersmaatregelen, die zo nodig gekwantificeerd en gemonitord worden. De kans op
aanmerkelijke risico’s op het gebied van personeel en werkprocessen is gering, omdat beide
meldkamers in 2017 al vanaf één locatie gaan opereren en de meldkamers tijdig kunnen anticiperen
op deze risico’s. Toch blijft in aanloop naar de samenvoeging 2018 een aantal hoofdrisico’s bestaan
de belangrijkste daarvan zijn|:
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1. De ICT-omgeving van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) of de regionale ICTomgeving zijn niet tijdig gereed om de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) in het eerste
kwartaal van 2018 aan te sluiten.
2. Gelijklopende planning met samenvoeging Haarlem leidt tot capaciteitsproblemen bij het
Meldkamerdienstencentrum van de politie.
3. Verbouwing Gruttostraat 10 vertraagd.
De risico’s hiervan zijn in beeld gebracht. Sturing hierop vindt plaats vanuit het projectteam en in
overleg met de betrokken partners. Om risico’s financieel op te vangen, zou hiervoor in de
deelbegrotingen geld moeten worden gereserveerd. Om aan een budgettair neutrale samenwerking
te kunnen blijven voldoen heeft het Algemeen Bestuur besloten (AB 07-07-2017) om een
bestemminsreserve “Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers” te vormen. Hierbij dient steeds
de bijdrage van de VRBZO inzichtelijk te worden gemaakt.
Onttrekkingen aan deze reserve moeten aan het Dagelijks Bestuur en de korpsleiding worden
voorgelegd.






De reserve is gevormd bij AB-besluit d.d. 7 juli 2017
Uit het resultaat 2016 is € 477.331 aan de reserve toegevoegd
Toegevoegd vanuit de bestemmingsreserve informatievoorziening € 250.855
De maximale grootte van de reserve is: n.v.t.
De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: einde project

5. Voorzieningen Veiligheidsregio Brabant-Noord per 31-122016
Voor het beschrijven van de voorzieningen van Veiligheidsregio Brabant-Noord baseren we ons op de
voorzieningen per balansdatum 31-12-2016. We maken een onderscheid tussen de voorzieningen
van Brandweer Brabant-Noord, de GHOR, en het GMC.

Voorzieningen BBN (inclusief Bevolkingszorg)

bedragen * € 1

Beginsaldo
2017

Omschrijving
Voorziening FLO

90.640

Voorziening Personeel

55.001

Subtotaal

145.641

Voorzieningen GMC
Beginsaldo
2017

Omschrijving
Voorziening Groot onderhoud

-

Subtotaal

-

Totaal reserves VR

5.1.

145.641

Voorzieningen Brandweer Brabant-Noord

5.1.1.

Voorziening FLO

Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag (FLO) is en/of
gaat te kunnen bekostigen.
Per 31-12-2016 bedraagt de voorziening: € 91.000
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5.1.2.

Voorziening Personeel

Deze voorziening is gevormd op basis van afspraken en latente verplichtingen welke met
(ex-)personeelsleden gemaakt zijn en die in de toekomst een betalingsverplichting tot gevolg hebben.
Per 31-12-2016 bedraagt de voorziening: € 55.000

5.2.

Voorzieningen GHOR

De GHOR kent per 31-12-2016 geen voorzieningen.

5.3.

Voorzieningen GMC

Het GMC kent per 31-12-2016 geen voorzieningen.
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Voorstel
CONCEPT

AGP 9
Aan : Algemeen Bestuur
Steller : Michiel Glaudemans

Datum : 9 november 2017

Bijlagen : 1

Onderwerp : Controleprotocol 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Algemene toelichting
Vanaf 1 januari 2004 maakt de rechtmatigheidscontrole deel uit van de accountantscontrole van
gemeenschappelijke regelingen. De accountant dient vanaf dat moment bij de controle naast het
gebruikelijke oordeel betreffende de getrouwheid ook een oordeel te geven over de
rechtmatigheid.
In artikel 2 van onze Controleverordening is bepaald dat het Algemeen Bestuur jaarlijks
voorafgaand aan de accountantscontrole de onderdelen van de jaarrekening vaststelt waaraan de
accountant bij zijn controle specifiek aandacht besteedt en welke rapporteringstoleranties hij
hierbij dient te hanteren. Dit wordt vastgelegd in het controleprotocol voor het betreffende jaar. Het
controleprotocol voor 2017 is geactualiseerd. Er zijn geen andere wijzigingen doorgevoerd.
Het controleprotocol is tevens de basis voor specifieke interne controles die door BBN, de GHOR
en het GMC worden gedaan om de werkprocessen en de genomen interne controlemaatregelen
te toetsen. De uitkomsten van deze controles worden door de accountant bij de
jaarrekeningcontrole betrokken.

Procesgang
Processtap
Contactambtenaren (advisering)
Financiële Commissie (advisering)

Datum
Woensdag 11 oktober 2017
Vrijdag 13 oktober 2017

Dagelijks Bestuur (instemming)

Donderdag 26 oktober 2017

Algemeen Bestuur (vaststelling)

Donderdag 09 november 2017
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Advies Contactambtenaren
De Contactambtenaren adviseren positief over het Controleprotocol 2017.

Advies Financiële Commissie
De Financiële Commissie adviseert positief over het Controleprotocol 2017.

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld het Controleprotocol Veiligheidsregio Brabant-Noord
2017 vast te stellen.

Akkoord

Ja

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Nee

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………
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Bijlage 1
CONTROLEPROTOCOL
VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING
VAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2017

1. Inleiding
Object van controle is de jaarrekening 2017 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar
2017 zoals uitgeoefend door of namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole moet het algemeen
bestuur een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen in dit controleprotocol plaatsvindt.

Doelstelling
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte
van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren
goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2017 van
Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Wettelijk kader
De Gemeentewet, art. 213 lid 2, schrijft voor dat het algemeen bestuur één of meer accountants
aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in art 197
GW (Gemeentewet) bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring
en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het algemeen bestuur nadere
aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de
opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke interne en externe wet- en
regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn.
Met dit controleprotocol stelt Veiligheidsregio Brabant-Noord nadere aanwijzingen vast die specifiek
van toepassing zijn voor het controlejaar 2017.

Procedure
Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek
(afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en het sectorhoofd bedrijfsvoering en eventueel
de portefeuillehouder financiën van het dagelijks bestuur.

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én
rechtmatigheid)
Zoals in art 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 GW bedoelde
jaarrekening, die wordt uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant, gericht
zijn op het afgeven van een oordeel over:
de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa
en passiva;
het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming
met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder interne
verordeningen;
de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze
een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

1

-

-

het in overeenstemming zijn van de door Gedeputeerde Staten opgestelde jaarrekening met
de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186
GW (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);
de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden
gesteld op grond van artikel 213, lid 6 GW (Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten)
alsmede de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (NIVRA) bepalend zijn voor de uit te voeren
werkzaamheden.
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole Provincies
en Gemeenten (BAPG) dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties
rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en met
de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder interne verordeningen ”.

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties
De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in.
De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle
zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en
de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële
beheerhandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie 1. De
accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op
risicoanalyse, vastgestelde toleranties en deelwaarnemingen en extrapolaties.
In het Besluit accountantscontrole Provincies en Gemeenten zijn minimumeisen voor de in de controle
te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Het algemeen bestuur mag de
goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet dan wel worden
vermeld in de accountantsverklaring. De minimumeisen zijn:

Goedkeuringstolerantie
Fouten in de jaarrekening (% lasten)
Onzekerheden in de
controle (% lasten)

Goedkeurend
≤ 1%
≤ 3%

Strekking accountantsverklaring:
Beperking
Oordeelonthouding
>1%<3%
>3%<10%

≥ 10%

Afkeurend
≥ 3%
-

Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren
(professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van
professional judgement.
De definitie van de goedkeuringstolerantie is:
De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in
de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de
bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden
beïnvloed.
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming over de strekking van de af te geven
accountantsverklaring.

1

Door de toepassing van een risicoanalyse kan het zo zijn dat niet alle transacties die groter zijn dan de
vastgestelde goedkeuringstolerantie individueel worden gecontroleerd. Ook kunnen andere gegevensgerichte
werkzaamheden dan deelwaarnemingen worden toegepast. Met name door toepassing van cijferanalyse
(verbandcontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt.
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Naast de goedkeuringstolerantie wordt onderkend de rapporteringstolerantie. Deze kan als volgt
worden gedefinieerd:
De rapporteringtolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit
de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag
van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De
rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het algemeen bestuur
specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.
De rapporteringtolerantie wordt door het algemeen bestuur vastgesteld, met inachtneming van
bovengenoemde minimumeisen. De accountant richt de controle in rekening houdend met de
rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit
bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.
In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringtolerantie(s)
opgenomen zoals door het algemeen bestuur vastgesteld voor het controlejaar 2017.
Goedkeuringstolerantie
Fouten in de jaarrekening (% lasten)
Onzekerheden in de
controle (% lasten)

Goedkeurend
≤ 1%

Beperking
>1%<3%

Oordeelonthouding
-

Afkeurend
≥ 3%

≤ 3%

>3%<10%

≥ 10%

-

Op basis van de begroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Noord betekenen bovengenoemde
percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa € 380.430 en een totaal van
onzekerheden van circa € 1.141.290 de goedkeurende strekking van de accountantsverklaring niet
zullen aantasten.
De rapporteringtolerantie stelt het algemeen bestuur vast op een percentage van 25% van de
goedkeuringstolerantie. Geconstateerde fouten en/of onzekerheden met betrekking tot (in het kader
van het dechargeproces) politiek gevoelige onderwerpen dienen, ongeacht de omvang, te worden
gerapporteerd.

4. Begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren
rechtmatigheidscriteria
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen 9 rechtmatigheidscriteria worden onderkend:
het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruikscriterium, het
calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het volledigheidscriterium, het
aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium.
In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze
criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer zal extra aandacht
besteed moeten worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria:
1. Het begrotingscriterium;
2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium);
3. Het voorwaardencriterium.
In de Audit Alert 15 van het NIVRA d.d. 29 maart 2005 is over deze rechtmatigheidscriteria onder
meer het volgende opgenomen.
Ad 1. Begrotingscriterium
Als blijkt dat gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde
bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is – voor zover het
begrotingsoverschrijdingen betreft – mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding
kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van het algemeen bestuur zoals geregeld in de
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Gemeentewet. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de
begrotingsoverschrijding past binnen het door het algemeen bestuur geformuleerde beleid en/of wordt
gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen óf respectievelijk
welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan het algemeen
bestuur.
Begrotingsoverschrijdingen welke uitgaven betreffen die binnen het door het algemeen bestuur
uitgezette beleid blijven dienen niet meegewogen te worden in het accountantsoordeel. Dergelijke
overschrijdingen kunnen achteraf via de vaststelling van de jaarrekening ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het algemeen bestuur. Als gevolg van artikel 28 Besluit Begroting en Verantwoording
dient in de programmarekening een toelichting betreffende de analyse van de afwijkingen tussen de
begroting na wijziging en de programmarekening te worden opgenomen.
Ad 2. M&O-criterium
Gemeenschappelijke regelingen zullen een beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en
oneigenlijk gebruik moeten hebben. In het jaarverslag en/of de toelichting op de jaarrekening
verantwoordt het dagelijks bestuur zich over de opzet, de uitvoering en de resultaten van het M&Obeleid.
Indien een gemeenschappelijke regeling geen toereikend M&O-beleid voert ten aanzien van een
regeling, is er geen sprake van een verantwoord financieel beheer ten aanzien van die regeling. De
accountant weet dan met zekerheid dat er een verhoogd risico ten aanzien van de rechtmatigheid
bestaat en dat de met de betreffende regeling samenhangende posten in de jaarrekening niet voldoen
aan de te stellen eisen. Op grond daarvan heeft de accountant een bedenking die veelal niet is te
kwantificeren, maar die, afhankelijk van de relatieve omvang van de desbetreffende posten wel mede
bepalend kan zijn voor de strekking van de af te geven verklaring. Ook een gebrekkige uitvoering door
de gemeenschappelijke regeling van het vastgestelde M&O-beleid kan leiden tot een bedenking.
Indien bij een toereikend M&O-beleid dat in voldoende mate is uitgevoerd toch een belangrijke
(materiële) onzekerheid – die inherent is aan de regeling – blijft bestaan met betrekking tot de
rechtmatigheid van de uitgaven of ontvangsten en deze niet verder kan worden gereduceerd, dient de
accountant te beoordelen of deze onzekerheid in de toelichting bij de jaarrekening adequaat wordt
weergegeven. De accountant dient te overwegen of hij in zijn verklaring, na zijn oordeel, een
toelichtende paragraaf opneemt waarin hij de gebruikers van de verantwoording nog eens nadrukkelijk
op de bestaande onzekerheid wijst. Indien de onzekerheid van materieel belang ten gevolge van de
M&O-problematiek niet toereikend in de toelichting op de jaarrekening is uiteengezet, dan heeft de
accountant een bedenking tegen de jaarrekening en is een goedkeurend getrouwheidsoordeel niet
toegestaan.
Ad 3. Voorwaardencriterium
Besteding en inning van gelden door een gemeenschappelijke regeling zijn aan bepaalde
voorwaarden verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen
vast in wet- en regelgeving (Algemene verbindende voorschriften van de Europese Unie, formele
wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, besluiten van het algemeen
bestuur, verordeningen, richtlijnen, protocollen en dergelijke met een wettelijke grondslag en
jurisprudentie).
De gestelde voorwaarden hebben betrekking op:








De omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project;
De heffings- en/of declaratiegrondslag;
Normbedragen (denk aan hoogte en duur);
De bevoegdheden;
Het voeren van een administratie;
Het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken;
Aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d.

De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening.
Voor alle geldstromen dient ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op van toepassing
zijn. De door hogere overheden gestelde voorwaarden liggen volledig vast. Dit geldt echter niet voor
de voorwaarden in de interne regelgeving. Omdat er (nog) geen generieke criteria zijn vastgesteld,
dient de accountant over zowel de generieke als de specifieke criteria in overleg te treden met het
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algemeen bestuur. Het algemeen bestuur is kadersteller en wordt geacht de norm te stellen waaraan
het beheer van het dagelijks bestuur moet worden getoetst. Het algemeen bestuur dient dan ook op
grond van een overzicht van alle voor de betreffende gemeenschappelijke regeling geldende wet- en
regelgeving het voorwaardencriterium te operationaliseren. Concreet betekent dit dat door het
algemeen bestuur limitatief moet zijn bepaald aan welke in wet- en regelgeving vastgelegde, voor de
gemeenschappelijke regeling relevante, voorwaarden de accountant moet toetsen. Het algemeen
bestuur stelt via dit protocol de reikwijdte van de accountantscontrole op rechtmatigheid vast binnen
de geldende wettelijke kaders zoals opgenomen in de GW en het BAPG.

5. Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidstoetsing
De accountantscontrole op rechtmatigheid voor het kalenderjaar 2017 is limitatief gericht op:
5.1

Externe wet- en regelgeving
De naleving van wettelijke kaders, zoals die in de kolom “Wetgeving extern” van de
“Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole” is opgenomen
(bijlage 1 van dit protocol). Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheerhandelingen
betreffen of kunnen betreffen;

5.2

Interne regelgeving
de naleving van de volgende kaders:
o
de begroting
o
de gemeenschappelijke regeling
o
de overige interne regelgeving, zoals opgenomen in de “Inventarisatie wet- en regelgeving
in het kader van de rechtmatigheidscontrole” (bijlage 1 van dit protocol).
Deze overige interne regelgeving voor zover van toepassing en uitsluitend voor zover deze
directe financiële beheerhandelingen betreffen of kunnen betreffen. Ten aanzien van het
voorwaardencriterium vindt voor de interne regelgeving uitsluitend een toets plaats naar de
hoogte, duur en doelgroep/object van financiële beheerhandelingen, tenzij tegen derden
aanvullende voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen.
Indien en voor zover bij de accountantscontrole materiële financiële onrechtmatige handelingen
worden geconstateerd worden deze in de rapportage en oordeelweging uitsluitend betrokken
indien en voor zover het door het algemeen bestuur in verordeningen vastgestelde (financiële)
regels of door hogere overheden vastgestelde (financiële) regels betreft. Met andere woorden:
interne regels van het algemeen bestuur naar ambtelijke organisatie c.q. besluiten van het
dagelijks bestuur vallen daar in principe buiten, tenzij de bestuursbesluiten een noodzakelijke
uitwerking zijn van door het Rijk of het algemeen bestuur vastgestelde regelgeving. 2

6.

Rapportering accountant

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort
weergegeven als volgt:
Verslag van bevindingen
Overeenkomstig de Gemeentewet wordt omtrent de controle van de jaarrekening een verslag van
bevindingen uitgebracht aan het algemeen bestuur en in afschrift aan het dagelijks bestuur.
In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële
beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige
verantwoording daarover waarborgen.

2

Hiermede wordt aangesloten de nadere verduidelijking van de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole zoals
opgenomen in de circulaire “Rechtmatigheidscontrole door de accountant” van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
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Uitgangspunten voor de rapportagevorm
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht en gespecificeerd naar de aard van het criterium
(begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). Fouten of onzekerheden die de
rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit controleprotocol overschrijden, worden
weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen.
Accountantsverklaring
In de accountantsverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven,
de uitkomst van de accountantscontrole van de jaarrekening weergegeven, zowel ten aanzien van de
getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze accountantsverklaring wordt verstrekt aan het algemeen
bestuur en is bedoeld voor openbaarmaking. De accountantsverklaring wordt verstrekt na vaststelling
van de jaarrekening door het algemeen bestuur.
Voorts zal de accountant aan het algemeen bestuur rapporteren indien omstandigheden als bedoeld
in de verordening artikel 213 dit vereisen.
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Bijlage 1. Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole
Processen
Organisatie

Brandweerzorg

Externe wet- en regelgeving en interne
regelgeving
Externe wet- en regelgeving
Wet veiligheidsregio’s
Aanpassingswet veiligheidsregio´s
Besluit veiligheidsregio´s
Interne regelgeving
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord
Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord
Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord
Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en
doeltreffendheid Veiligheidsregio Brabant-Noord
Organisatieplannen Brandweer en GHOR
Besluit inrichting veiligheidsbureau
Archiefverordening
NEN EN 15224 zorg en welzijn
Externe wet- en regelgeving
Wet milieubeheer
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Besluit risico's zware ongevallen
Vuurwerkbesluit
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Besluit personeel veiligheidsregio’s
Leidraad repressieve basisbrandweerzorg
Normenboek brandweer voor brandweerzorg,
rampenbestrijding en bedrijfsvoering
Leidraad Grootschalig Brandweeroptreden
Leidraad oefenen
Leidraad maatramp
Leidraad operationele prestaties
Leidraad ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen
Leidraad bestrijding waterongevallen
Leidraad inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief
optreden

Financieel of
niet

ICP

Financieel
Financieel
Financieel

Middelenbeheer
Middelenbeheer
Middelenbeheer

Financieel
Niet-financieel
Financieel
Financieel
Niet-financieel

Planning & Control/
Middelenbeheer
Planning & Control
Planning & Control
Planning & Control
Planning & Control

Financieel
Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel

Planning & Control
n.v.t.
n.v.t.
GHOR

Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Planning & Control

Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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Processen
Bevolkingzorg
Geneeskundige hulp

GMC/politie

Algemeen financieel
middelenbeheer

Rijksbijdragen

Treasury

Externe wet- en regelgeving en interne
regelgeving

Financieel of
niet

ICP

Wet veiligheidsregio’s
Besluit veiligheidsregio’s
Externe wet- en regelgeving
Wet publieke gezondheid
Tijdelijke wet ambulancezorg
Externe wet- en regelgeving
Politiewet 2012
Tijdelijke wet ambulancezorg
Externe wet- en regelgeving

Niet-financieel
Niet-financieel

n.v.t.
n.v.t

Niet-financieel
Niet-financieel

GHOR
GHOR

Financieel
Niet-financieel

GMC
GMC

Grondwet
Burgerlijk wetboek
Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Wet op het BTW compensatiefonds
Interne regelgeving
Begroting Veiligheidsregio Brabant-Noord
Technische uitgangspunten begroting centrumgemeente(n)
Mandaatregeling Brandweer Brabant Noord
Mandaatregeling (Nationale Politie)
Nota reserves en voorzieningen Veiligheidsregio BrabantNoord 2014
Nota Activabeleid
Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014
Financiële verordening GGD Hart voor Brabant 2008 (t/m
2015)
Overeenkomst kosten voor gemene rekening voor de GHOR
Externe wet- en regelgeving
Besluit veiligheidsregio’s
Brede DoelUitkering Rampenbestrijding
Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten
Circulaires ministerie BZK
Externe wet- en regelgeving
Wet financiering decentrale overheden (FIDO)
Interne regelgeving

Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel
Niet-financieel
Financieel
Financieel

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Planning & Control
Planning & Control
n.v.t.

Financieel
Financieel
Financieel
Financieel
Financieel

Planning & Control
Planning & Control
Inkopen/Personeel/Treasury
GMC
Planning & Control

Financieel

Planning & Control

Financieel

GHOR

Financieel

Planning & Control/GHOR

Financieel
Financieel
Financieel
Financieel

Middelenbeheer
Middelenbeheer
Middelenbeheer
Middelenbeheer

Financieel

Treasury
8

Processen

Arbeidsvoorwaarden en
personeelsbeleid

Inkopen en contractbeheer

Overig

Externe wet- en regelgeving en interne
regelgeving

Financieel of
niet

ICP

Treasurystatuut Brandweer Brabant-Noord
Treasurystatuut Nationale Politie
Treasurystatuut GGD Hart voor Brabant
Externe wet- en regelgeving

Financieel
Financieel
Financieel

Treasury/ Inkopen
GMC
GHOR

Ambtenarenwet
Fiscale wetgeving
Sociale verzekeringswetten
CAR/UWO
CAO/BARP (Besluit Algemene Rechtspositie Politie)
Wet kinderopvang
Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders (WRVR)
Interne regelgeving
Rechtspositieregeling Brandweer Brabant-Noord
Vervoersplan
Sociaal plan
Regeling honorering beschikbaarheidsdienst in het kader van
de regionale regeling operationele leiding
Externe wet- en regelgeving
Europese aanbestedingsrichtlijnen
Interne regelgeving
Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord
Inkoopbeleid Nationale politie3
Inkoop- en bestelprocedure
Externe wet- en regelgeving
Arbo-wet
Archiefwet

Niet-financieel
Financieel
Financieel
Financieel
Financieel
Financieel
Financieel

n.v.t.
Personeel
Personeel
Personeel
Personeel (GMC)
Personeel
Personeel

Financieel
Financieel
Financieel
Financieel

Personeel
Personeel
Personeel
Personeel

Financieel

Inkopen

Financieel
Financieel
Financieel

Inkopen
Inkopen (GMC)
Inkopen (GHOR)

Niet-financieel
Niet-financieel

n.v.t.
n.v.t.

3

Het GMC volgt het inkoopbeleid van de Nationale politie op onderdelen waar dit beleid voor handen is en in deze fase praktisch toepasbaar. Waar dit niet kan of het beleid nog niet voor handen is
(zoals in het geval van ICT-voorzieningen van meldkamers), wordt dezelfde weg gevolgd als in het verleden tot de aansluiting op de landelijke voorzieningen waarbij maximale afstemming en
samenwerking met VR Brabant Zuidoost wordt gezocht.
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Voorstel
AGP 10

Aan : Algemeen Bestuur
Steller : Erwin van Dorland

Datum : 9 november 2017

Bijlage : 1

Onderwerp : Toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer

Aanleiding
Sinds 2012 geldt de wet Interbestuurlijk Toezicht. Die regelt voor tal van beleidsterreinen hoe
overheidsorganen ‘horizontaal’ toezicht houden op de wijze waarop wetgeving wordt nageleefd.
Het uitgangspunt is dat de organisatie van een overheidsorgaan verantwoording aflegt over het
toepassen van wet- en regelgeving aan het bestuur, de gekozen vertegenwoordigers.
Een van die beleidsterreinen is het archief- en informatiebeheer. Dat strekt zich uit van het
moment dat informatie de organisatie binnenkomt of door medewerkers wordt gecreëerd tot het
moment waarop die moet worden vernietigd of overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Het
goed regelen van het archief- en informatiebeheer en het naleven van die afspraken zijn
essentieel voor het goed functioneren van een organisatie.
Conform de archiefverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 draagt het Dagelijks Bestuur
er zorg voor dat het archief- en informatiebeheer goed is ingericht is binnen VRBN. Ook dient het
Dagelijks Bestuur conform artikel 8 van deze verordening elke 2 jaar een verslag aan te bieden
aan het Algemeen Bestuur omtrent hetgeen het heeft verricht ter uitvoering van artikel 30 van de
Archiefwet.
In het kader van deze wet heeft in juni 2016 een toetsing plaatsgevonden door de aangewezen
toezichthouder, drs. R.C. Hage, gemeentearchivaris van de Gemeente ’s-Hertogenbosch.
Van deze toetsing is een verslag opgesteld d.d. 12 juli 2016.
Op 26 januari 2017 heeft de Provincie Noord-Brabant ons geïnformeerd over het volgende:
 Op 28 november 2016 is het Uitvoeringprogramma Interbestuurlijk Toezicht voor 2017
vastgesteld.
 U informeert uw Algemeen Bestuur over het archiefbeheer in 2016 en zendt
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant een afschrift daarvan voor 15 juli
2017.
Het verslag van de toezichthouder had tijdig in het Dagelijks Bestuur en in het Algemeen Bestuur
geagendeerd moeten zijn, zodat het toezichtsverslag vóór 15 juli jl. aan Gedeputeerde Staten van
de Provincie Noord-Brabant had kunnen worden aangeboden.
Echter door een omissie onzerzijds heeft dit niet plaatsgevonden. Hiervoor bieden wij u onze
welgemeende excuses aan.
In overleg met de heer Koch van de afdeling Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie NoordBrabant, is overeengekomen het toezichtsverslag zo snel mogelijk alsnog te agenderen en
aansluitend te zenden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant.
In het toezichtsverslag vindt u in Hoofdstuk 3 het verbeterplan voor de Veiligheidsregio/Brandweer
Brabant-Noord. Op 7 december a.s. zal het Dagelijks Bestuur een voorstel behandelen over de
wijze waarop de Veiligheidsregio Brabant-Noord de in het toezichtsverslag genoemde
verbeterpunten zal oppakken.
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Procesgang
Processtap

Datum

Aan Dagelijks Bestuur ter kennisname

26-10-2017

Aan Algemeen Bestuur ter kennisname

9-11-2017

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen het toezichtsverslag Archief- en
informatiebeheer d.d. 12 juli 2016 en dit verslag aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de
Provincie Noord-Brabant.

Akkoord

Ja

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Nee
Paraaf: ……………

Bijlage(s)
1.

Toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer
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Voorstel
AGP 11
Aan :
Steller :

Algemeen Bestuur
PBMJW de Vet

Datum :
Onderwerp :

9 november 2017

Bijlage :

1

Rapportage aanvaring stuw Grave

Algemene toelichting
Donderdag 29 december 2016 vond de aanvaring plaats tussen een binnenvaartschip, geladen
met benzeen, en de stuw bij Grave.
Namens de drie betrokken veiligheidsregio’s, drie waterschappen en Rijkswaterstaat is opdracht
gegeven aan Berenschot om de crisisbestrijding in de eerste 48 uur te onderzoeken en lessen te
identificeren. Bijgaand treft u de rapportage van Berenschot aan.
Naast het onderzoek van Berenschot is de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook een onderzoek
gestart. Dit onderzoek kent een bredere onderzoeksvraag, namelijk niet alleen het verloop van de
crisisbestrijding (oorzaak etc.).
In dit voorstel worden kort de relevante conclusies en aanbevelingen voor Brabant-Noord
beschreven uit het rapport van Berenschot. Daarbij wordt aangegeven op welke wijze invulling
gegeven zal worden aan de aanbevelingen.

Conclusies m.b.t. Brabant-Noord
De algemene conclusie is dat het incident onder zeer moeilijke omstandigheden heeft
plaatsgevonden, dat de coördinatie bijzonder lastig was omdat er 3 veiligheidsregio’s, 3
waterschappen en 2 Rijkswaterstaatregio’s betrokken waren. Dat er twee operationele
vraagstukken waren (aanwezigheid gevaarlijke stof benzeen en waterstandsdaling). Maar ook dat
er geen knelpunten zijn geweest in de crisisbeheersing door onvoldoende coördinatie tussen alle
betrokken organisaties.
Ten aanzien van de veiligheidsregio’s worden samengevat de volgende conclusies getrokken:
1. De opschaling binnen de veiligheidsregio’s heeft plaats gevonden op basis van overwegingen
binnen de eigen regio’s en niet gecoördineerd. Reden was met name het ontbreken van een
gezamenlijk totaal beeld.
2. De samenwerking tussen de regio’s was hoofdzakelijk op uitvoerend niveau en er is niet
gewerkt met een coördinerend ROT of coördinerend operationeel leider (de operationeel
leiders hebben wel een aantal malen contact met elkaar gehad).
3. Brabant-Noord heeft een coördinatieplan voor incidenten op de Maas. De gemaakte
afspraken in dit plan zijn niet voldoende gevolgd. Daarnaast wijkt dit plan af van het landelijke
Handboek Incidentbestrijding op het water uit 2015.
4. Er is te beperkt gebruik gemaakt van informatie van anderen dan de eigen crisisteams via het
Landelijke Crisis Managent Systeem (LCMS)
Tot slot wordt geconcludeerd dat de betrokken organisaties een ander beeld hebben over
coördinatie bij multidisciplinaire crises. Dat wil zeggen dat RWS en de waterschappen
veronderstellen dat veiligheidsregio’s bij elke crisis de coördinatie verzorgt en de veiligheidsregio’s
zelf zien hun rol beperkt tot crises waarbij de openbare orde en veiligheid in het geding is.
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Aanbevelingen voor Brabant-Noord
Uit de aanbevelingen van Berenschot kunnen specifiek de volgende aanbevelingen voor BrabantNoord worden gehaald:
1. Zorg dat de regionale plannen in lijn zijn met het landelijke handboek en waarbij het
eigenaarschap getoond wordt door zowel de veiligheidsregio als RWS. Beleg een
bewakingsrol voor planvorming ook binnen de operationele structuur zodat tijdens incident
opvolging wordt gegeven aan de afspraken in de plannen.
2. Organiseer na ieder incident een nabespreking met betrokken partijen.
3. Werk het principe van een coördinerend ROT uit in het regionale crisisplan.
4. Organiseer een calamiteitencoördinator op de meldkamer.
5. Het beeld van de coördinatie bij een multidisciplinaire crisis verschilt per organisatie en
leidt tot verschil in perceptie van verantwoordelijkheden bij de afhandeling van een crisis

Wat betekenen deze aanbevelingen voor Brabant-Noord?
Hieronder is per aanbeveling de voorgenomen opvolging die daaraan gegeven zal worden
benoemd.
ad 1. Planvorming
De constatering dat de planvorming regionaal en landelijk verschillen kent is juist. Het regionale
plan is opgeleverd voordat het landelijke handboek is verschenen. In 2018 zal het regionale plan,
conform meerjarenplanning, worden geactualiseerd en zal het afgestemd worden op het landelijke
handboek.
Voor een meer robuuste borging van planvorming in de operationele structuur, zal bekeken
worden in hoeverre die borging via het informatiemanagement verstevigd kan worden.
ad 2. Nabespreking van incidenten
Hieraan geven we al invulling. Sinds 2014 hebben we in Brabant-Noord een multidisciplinair
leeragentschap. Binnen dit leeragentschap worden alle multidisciplinaire incidenten geëvalueerd
via een vastgesteld evaluatieprotocol. Daarin heeft het nabespreken een prominente plaats. Ook
bij dit incident is direct daarna (januari jl.) een leerarena gehouden waarbij ook
vertegenwoordigers van het waterschap, RWS en de rederij aanwezig waren.
ad 3. Coördinerend ROT
Het regionaal crisisplan in Brabant-Noord voorziet al in de mogelijkheid van het werken met een
coördinerend ROT (GRIP 5 procedure). We zullen deze aanbeveling uit het rapport van
Berenschot vooral implementeren door deze mogelijkheid intensiever mee te nemen in de
trainingen van operationeel leiders en ROT’s. Tevens is er al informeel met Gelderland-Zuid
gesproken over de mogelijkheid om dergelijke trainingen of bijeenkomsten in samenwerking te
organiseren zodat operationeel leiders elkaar ook beter leren kennen en afspraken gemaakt
kunnen worden over hoe hier in de praktijk invulling aan gegeven kan worden.
ad 4. Organiseren calamiteitencoördinator (CaCo)
Reeds eerder hebben we het Dagelijks en Algemeen Bestuur geïnformeerd dat we momenteel
niet beschikken over een 24 uur gegarandeerde CaCo op de meldkamer. Recentelijk is, met het
oog op de samenvoeging van de meldkamers Zuidoost en Brabant-Noord in ’s-Hertogenbosch in
2018, een project opgestart, in samenwerking met de VR Brabant Zuidoost, om te komen tot een
duurzame CaCo-regeling in 2018.
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ad 5. Coördinatie bij multidisciplinaire crises
Een interessante conclusie is het verschil in beelden over wie de coördinatie heeft bij crises. Bij
crisisbeheersing zijn de verantwoordelijkheden zeer divers belegd. Bij crises in de “algemene
keten” (openbare orde en veiligheid) ligt deze primair bij de burgemeester (c.q. voorzitter van de
veiligheidsregio). Bij crises in “functionele ketens” kan dit bij diverse organisaties liggen.
Bijvoorbeeld bij de bestrijding van een nucleair A-incident is de minister van IenM coördinerend.
Water gerelateerde incidenten kunnen binnen de verantwoordelijkheid liggen van RWS of een
waterschap. Kortom, van “wie is het incident” is telkens weer de vraag wanneer niet (direct) de
openbare orde of veiligheid in het geding is.
Veiligheidsregio’s zijn oorspronkelijk ingericht om de coördinatie te verzorgen in lijn met de
verantwoordelijkheden van een burgemeester, dus binnen de algemene keten. En dan met name
ook nog binnen het domein van fysieke veiligheid en niet sociale veiligheid.
De vraag die dan ook opkomt is of veiligheidsregio’s een coördinerende of ondersteunende rol
zouden moeten hebben in crises in functionele ketens waarin geen sprake is van bedreiging van
de fysieke veiligheid. Dit is vooral een bestuurlijke (landelijke) discussie over de rol van de
veiligheidsregio’s in Nederland.
Bij dit incident speelde twee operationele vraagstukken. Te weten, een mogelijke lekkage van
benzeen waar coördinatie vanuit de veiligheidsregio geen discussie is, maar ook een waterdaling
waarin de vraag opkomt of de bestrijding van de gevolgen (en de crisiscommunicatie) een
coördinerende rol vraagt van de veiligheidsregio of primair een water gerelateerde problematiek is
waarbij niet de coördinatie bij de veiligheidsregio ligt maar bij de verantwoordelijken in de
functionele keten.
De afbakening van de veiligheidsregio zou een discussie kunnen zijn in de bestuursconferentie
van 2018 waarin over de toekomst van de veiligheidsregio gesproken gaat worden. Voorgesteld
wordt om het Dagelijks Bestuur te adviseren om dit voor de bestuursconferentie te agenderen.

Proces
Processtap

Datum

Veiligheidsdirectie (kennisname)

28 augustus 2017

Dagelijks Bestuur (kennisname)

26 oktober 2017

Algemeen Bestuur (kennisname)

9 november 2017

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de rapportage.
2. Kennis te nemen van de voorgenomen opvolging die gegeven wordt aan de aanbevelingen
binnen Brabant-Noord.
3. Om de discussie over coördinatie bij multidisciplinaire crises mee te nemen in de
bestuursconferentie van 2018.

Akkoord

Ja

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Nee

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………

Bijlage(s)
1. Rapport evaluatie crisisbeheersing stuw Grave.
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EVALUATIE
CRISISBEHEERSING
GRAVE
Crisisbeheersing in de
eerste 48 uur na de
aanvaring van de stuw
bij Grave

Peter van Zanten
Edith van der Reijden
Martin Slot
Marrit Kamphorst
Floris Duvekot

13 juli 2017

Aanvaring Stuw bij Grave
Inhoud
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1. Inleiding

1.1 Achtergrond
Op donderdagavond 29 december 2016 is bij mistig weer een binnenvaartschip, geladen met
benzeen, door de stuw op de Maas bij Grave gevaren. Als gevolg hiervan is het schip beschadigd
geraakt en is er een geringe hoeveelheid benzeen vrijgekomen. Daarnaast is de stuw zodanig
beschadigd geraakt dat deze niet meer kon worden afgesloten. De waterstand in zowel de Maas als
het Maas-Waalkanaal is gaan dalen met directe gevolgen voor de scheepvaart en voor de
woonboten binnen het stuwpand Grave – Sambeek - Heumen. Daarmee had de verlaging van de
waterstand effect in drie provincies, namelijk Brabant, Gelderland en Limburg. De verlaagde
waterstand heeft ook effect gehad op stabiliteit van kades en dijken, het peilbeheer en de ecologie
in de achterliggende gebieden.
1. De stuw bij Grave ligt samen met de bijbehorende sluis en de Thomsonbrug op de grens van de
veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Gelderland-Zuid en daarmee de provincies Noord-Brabant
en Gelderland. De grens ligt midden in de Maas.
Na de aanvaring hebben Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Gelderland-Zuid
als eerste maatregelen getroffen om de effecten van de aanvaring te beperken. Ook zijn de
Veiligheidsregio Limburg-Noord en de drie waterschappen Aa en Maas, Rivierenland en Peel en
Maasvallei1 bij het incident betrokken geraakt als gevolg van de dalende waterstand in de rivier en
de effecten hiervan.
Vanwege de effecten voor de omgeving en voor de waterstand in meerdere gemeenten en
provincies was bovenregionale samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk om de
juiste maatregelen te treffen.
1.2 Doel van de evaluatie
Gelet op de (interregionale) samenwerkingsaspecten bij de crisisbestrijding en de landelijke en
bestuurlijke aandacht hiervoor hebben Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de betrokken
Veiligheidsregio’s en de waterschappen gezamenlijk het doel van de evaluatie bepaald.
Het doel is om in algemene zin inzicht te geven in het gezamenlijk geleverde crisismanagement van
betrokken partijen in de eerste 48-uur vanaf het moment van het incident. Meer specifiek is het doel
om inzicht te krijgen welke leerpunten voor de (bovenregionale) samenwerking tussen de partijen te
onderkennen zijn, hoe de informatie- en communicatielijnen zijn verlopen, en hoe in het kader van

1

Per 1 januari 2017 is waterschap Peel en Maasvallei opgegaan in het waterschap Limburg. In deze

rapportage wordt waterschap Limburg gezien als één van de opdrachtgevers. Waterschap Peel en Maasvallei
is de handelende crisisactor.
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(bestuurlijke) verantwoordelijkheden dit gemeente-, regio- en provinciegrens overschrijdende
incident is opgepakt.
Tegen deze achtergrond is gevraagd om voor de periode van 29 december 19.30 uur tot en met 31
december 2016 19.30 uur te evalueren hoe het gezamenlijk geleverde crisismanagement van
bovenvermelde partijen is verlopen en daarbij te evalueren wat geleerd kan worden van de
(bovenregionale) samenwerking tussen de betrokken partijen en het verloop van de informatie- en
communicatielijnen. Hoe in het kader van (bestuurlijke) verantwoordelijkheden dit gemeente-, regioen provinciegrens overschrijdende incident is opgepakt is eveneens onderdeel van de evaluatie.
Binnen het Ministerie van IenM zijn de onderdelen RWS Zuid Nederland en Oost Nederland, DCC
I&M, RWS GPO, RWS Bestuursstaf, VWM, LAC Scheepvaart, DCO, DCC-IenM, DGRW en DGB
betrokken bij de evaluatie. Daarnaast zijn de veiligheidsregio’s Brabant-Noord, Gelderland-Zuid en
Limburg-Noord en de waterschappen Aa en Maas, Rivierenland en Peel en Maasvallei onderdeel
van de evaluatie. Om een goed beeld te krijgen is bij de evaluatie ook de (bestuurlijke)
samenwerking met de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Heumen, Mook en Middelaar,
Nijmegen en met de ondernemersvereniging Schuttevaer betrokken bij het onderzoek.
1.3 Onderzoeksvragen
Voor de evaluatie zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

Analyse van de feiten:



־

Hoe zijn de melding, alarmering en op- en afschaling van de crisisorganisatie (s) verlopen in
die eerste 48 uur; zowel bij de betrokken veiligheidsregio’s als bij de waterschappen en
Rijkswaterstaat als partijen binnen de crisisorganisatie (s) van de veiligheidsregio’s?

־

Hoe is de informatievoorziening en communicatie tussen de bovenvermelde partijen
verlopen en wat kan daarvan worden geleerd?

־

Hoe is de samenwerking en afstemming met/tussen de crisisorganisatie (s) van de
opgeschaalde veiligheidsregio’s verlopen?

Feed back op de operatie
־



Feed back op het bestuurlijk arrangement
־



Zijn de betrokken partijen adequaat voorbereid op incidenten op vaarwegen en zijn deze
voorbereidingen (zoals het coördinatieplan vaarwegen of andere planvorming)
ondersteunend geweest voor de geleverde inzet?

Zijn operationele, tactische of bestuurlijke belemmeringen ontstaan door de gemeente-,
regio- en provinciegrenzen die een rol hebben gespeeld bij het incident?

De leerpunten: aanbevelingen enerzijds voor het fysiek opereren/beter handelen, anderzijds op
aanpassen van de draaiboeken
־
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Wat kan worden geleerd van de inzet van bovenvermelde betrokken partijen op
operationeel, tactisch en bestuurlijk niveau?

2

־

Wat kan worden geleerd van dit incident op het gebied van het informeren van bestuurders
tijdens dit gezamenlijke optreden van meerdere regio’s?

־

Wat kan worden geleerd van de afstemming tussen de betrokken veiligheidsregio’s met
betrekking tot crisiscommunicatie?

1.4 Uitgangspunten van de evaluatie
1.4.1 We maken onderscheid tussen feiten, meningen en ons eigen oordeel
In situaties waarbij verschillende partijen met elkaar samenwerken, is vanzelfsprekend soms sprake
van uiteenlopende belangen. In een dergelijke context vinden wij het van belang om een scherp
onderscheid te maken tussen feiten en meningen. Een zinvolle discussie over ‘wat goed ging’ en
‘wat niet’ kan eigenlijk pas ontstaan als de onderliggende feiten niet meer ter discussie staan.
Tijdens de evaluatie besteden we daarom veel aandacht aan het boven water krijgen van relevante
feiten. We verzamelen feitelijke gegevens door relevante documentatie te bestuderen en verzoeken
daarnaast ook onze gesprekspartners om hun meningen zoveel mogelijk met feiten te staven. Op
basis van het verzamelde materiaal komen wij tot een onafhankelijk en onderbouwd oordeel over
het verloop van de incidentafhandeling en formuleren we aanbevelingen om deze te optimaliseren.
Ook in het eindrapport brengen we dit onderscheid tussen feiten, meningen en het oordeel van
Berenschot duidelijk aan.
1.4.2 We creëren overzicht dankzij een feitenrelaas
Om een goede analyse te kunnen maken van wat er gebeurd is en waarom dingen zijn gelopen
zoals ze zijn gelopen, is eerst een goed overzicht van de feiten nodig. Een feitenrelaas geeft een
opsomming van de gebeurtenissen en getroffen maatregelen. Onze uitgangspunten bij het opstellen
van een feitenrelaas zijn:





We nemen in eerste instantie alleen gedocumenteerde feiten op. Deze feiten vullen we
vervolgens aan op basis geverifieerde informatie uit interviews.
We treden niet teveel in detail maar beperken ons tot de meest relevante feiten.
We zorgen voor een gedragen weergave van de gebeurtenissen die tijdens het incident hebben
plaatsgevonden.

1.4.3 We doen recht aan het doel van evalueren: leren!
Bij de opzet van de evaluatie houden wij ten slotte goed in het vizier wat ermee beoogd wordt: leren
en verbeteren. Dat betekent dat we niet zozeer de schuldvraag onderzoeken – wat ging er fout en
wiens verantwoordelijkheid was dat? – maar actief op zoek gaan naar verbeterpunten voor de
toekomst; wat kan er geleerd worden van de dingen die goed en fout gingen? Bij het opstellen van
onze eindrapportage hanteren we om deze reden de principes van het blame free reporting: onze
bevindingen hebben betrekking op het systeem als geheel en zijn niet terug te voeren op
afzonderlijke individuen binnen de organisatie.

56500

3

1.5 Aanpak van de evaluatie
Bij het uitvoeren van het evaluatieonderzoek hebben wij zes fasen doorlopen:
In de eerste fase hebben wij ons ingelezen in relevante documentatie voor een dergelijk incident,
een evaluatiekader opgesteld en een startbijeenkomst gehouden met de begeleidingsgroep. In het
evaluatiekader hebben wij de onderzoeksvragen systematisch uitgewerkt en geoperationaliseerd.
Het vormde daarmee het ‘spoorboekje’ voor het onderzoek.
In de tweede fase hebben wij op basis van schriftelijke documentatie (onder andere gelogde
informatie, mailcorrespondentie en rapporten) een feitenrelaas opgesteld. Het feitenrelaas geeft een
opsomming van de gebeurtenissen en getroffen maatregelen bij de aanvaring van de stuw bij
Grave.
In de derde fase hebben wij een aantal verdiepende gesprekken gevoerd met mensen die direct
een rol hebben gehad bij de crisisbeheersing rondom aanvaring van de stuw bij Grave. Deze
gesprekken dienden enerzijds om het feitenrelaas te valideren en te verfijnen en anderzijds om de
mening van betrokkenen over de gang van zaken te inventariseren. In bijlage 2 staat het overzicht
van de gesprekspartners.
In de vierde fase hebben wij op basis van het verzamelde onderzoeksmateriaal een voorlopige
analyse uitgevoerd, waarbij observaties zijn opgesteld. Deze observaties zijn in het rapport
opgenomen.
In de vijfde fase hebben wij onze voorlopige analyse gepresenteerd en gevalideerd tijdens een
evaluatiebijeenkomst, waarvoor alle interne betrokkenen waren uitgenodigd. In bijlage 3 staan de
aanwezigen aan de evaluatiebijeenkomst vermeld.
In de zesde en laatste fase hebben wij het conclusies en aanbevelingen geformuleerd en dit
voorliggende eindrapport opgesteld.
1.6 Opbouw van dit rapport
De rapportage start in hoofdstuk 2 met een beschrijving van de gebeurtenissen, de reconstructie.
Vervolgens schetsen we in daaropvolgende hoofdstukken 3 tot en met 6 onze observaties over
melding en alarmering, opschaling, samenwerking en afstemming, informatievoorziening en
communicatie. Deze hoofdstukken kennen een gelijke opbouw met een inleiding, eventueel welke
procedures relevant geacht worden en tot slot onze observaties met een toelichting daarbij. In
hoofdstuk 7 komen onze conclusies en aanbevelingen aan bod.
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2. Reconstructie

Inleiding
Op donderdagavond vaart de Maria Valentine, een tankschip geladen met 2000 ton benzeen in zeer
dichte mist door de stuw van Grave. Door de aanvaring raakt de stuw zwaar beschadigd. Hierdoor
zakt het waterpeil bovenstrooms drie meter in 14 uur tijd. De stuurhut en een aantal appendages
zijn door de aanvaring zwaar beschadigd. Het mogelijk vrijkomen van benzeen en de daling van de
waterstand hebben geleid tot opschaling van Rijkswaterstaat, de veiligheidsregio’s Brabant-Noord,
Gelderland-Zuid en Limburg-Noord en opschaling of betrokkenheid van de waterschappen
Rivierenland, Peel en Maasvallei (nu waterschap Limburg) en Aa en Maas. Ook een aantal
gemeenten langs de Maas zijn betrokken bij de afhandeling.
De weersomstandigheden
Op donderdagavond 29 december 2016 is er zeer dichte mist. Het KNMI heeft op donderdagmiddag
code geel afgekondigd voor mist, die tot vrijdagochtend duurt. De KNMI -weerstations van Volkel en
Deelen geven aan, dat er zelfs sprake is van zeer dichte mist met zicht minder dan 100 meter. Alle
geïnterviewde geven aan, dat zij bij het aanrijden rekening hebben moeten houden met de mist. De
zeer dichte mist heeft aangehouden tot de volgende ochtend. De temperatuur is in de avond en
nacht onder het vriespunt gebleven.

Foto zeer dichte mist
Initiële melding en alarmering
Op 29 december 2016, om 19.34 uur belt de sluismeester Grave het Nautisch Centrum met de
mededeling dat hij een harde klap heeft gehoord en denkt dat een schip de stuw heeft geraakt. Het
zicht is extreem beperkt (minder dan 25 meter), omdat er sprake is van zeer dichte mist. Het
e
Nautisch Centrum informeert hierna direct de dienstdoende 1 OvD Water RWS met het verzoek om
de sluismeester in Grave te bellen, vanwege een vermoeden dat een schip tegen de stuw bij Grave
e
is gevaren. De 1 OvD Water RWS gaat meteen onderweg naar stuw- en sluizencomplex Grave.
Om 19.46 uur belt de sluismeester nogmaals met het Nautisch Centrum met de mededeling dat
spoed gevraagd is, omdat de mobiele verkeersleider op het patrouillevaartuig RWS 27 een schip
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heeft gezien in het stuwpand tussen Sambeek en Grave en de ballenlijn niet meer ziet liggen. Ook
wordt in dit gesprek voor het eerst de vermoedelijke naam van het desbetreffende schip genoemd,
e
de Maria Valentine, en wordt benoemd dat dit een kegelschip is. Terwijl de 1 OvD Water RWS
e
aanrijdend is, belt deze naar de sluismeester Grave. De 1 OvD water RWS begrijpt van hem dat de
e
RWS 27 ter plaatse is en op zoek gaat naar het schip. De 1 OvD Water RWS belt daarop met een
van de bemanningsleden van de RWS 27 die haar de informatie geeft dat de ballenlijn kapot is, er
sterke stroming staat en het stuwpand langzaam leeg loopt.
Om 20.00 uur licht het Nautisch Centrum de jachthavens in het pand Sambeek/Grave, de veerpont
Cuijk en andere belanghebbenden in. Hierbij wordt veerpont Cuijk ook gewaarschuwd voor het
zakkende waterpeil.
Alarmering RCT en veiligheidsregio Brabant Noord
e

Rond 20.00 uur informeert de 1 OvD Water RWS de voorzitter van het RCT RWS Zuid Nederland
over de situatie bij Grave en geeft aan dat de situatie nog niet goed ingeschat kan worden. Een
e
kwartier later belt de 1 OvD Water RWS nogmaals naar de voorzitter RCT, met het bericht dat het
e
incident groter kan worden. De 1 OvD Water RWS adviseert het RCT op te starten.
e

Nadat de voorzitter RCT is gealarmeerd door de 1 OvD Water RWS, belt hij rond 20.30 uur de
piketdirecteur van RWS ZN om hem te informeren over de situatie bij Grave en daarbij geeft hij aan
dat hij op het punt staat om het RCT bij elkaar te roepen. Na het gesprek zet de voorzitter RCT de
opschaling naar fase 2 in gang. Daarbij organiseert hij dat een nautisch adviseur Water en
scheepvaart van RWS als adviseur zitting neemt in het RCT.
e

Ook vraagt de 1 OvD Water RWS om 20.07 uur, via het servicenummer van de politie (0900-8844)
de politie van Grave te alarmeren in verband met een aanvaring met de Thomsonbrug bij Grave. De
politie wordt verzocht om veiligheidshalve de Thomsonbrug (de verkeersbrug over de stuw Grave)
af te sluiten voor alle wegverkeer. In de periode dat de OvD Water RWS aanrijdend is, heeft deze
nog geen informatie over het schip en eventuele gevaarlijke stoffen.
OvD Water RWS ter plaatse, verzoek om 2e OvD Water RWS en SMS bom
Als de piket teamleider van VWM om 20.21 uur op de hoogte wordt gesteld van deze situatie door
e
de aanrijdende 1 OvD Water RWS suggereert hij de sluis bij Heumen te sluiten in verband met
mogelijk waterverlies. Direct na het gesprek start de piket teamleider van VWM de informatieve
e
opschaling binnen VWM door de piket directeur te bellen. Ondertussen komt rond 20.30 uur de 1
OvD Water RWS ter plaatse. De OvD Water RWS hoort daar van de sluismeester dat het
desbetreffende schip 2000 ton benzeen vervoert, maar voor zover bekend niet lek is. Om 20.56 uur
e
doet de 1 OvD Water RWS het verzoek aan de senior operator die op dat moment op het Nautisch
Centrum in Maasbracht zit, om ervoor te zorgen dat een SMS bom wordt uitgestuurd om breed de
collega’s van RWS te attenderen op het incident en mogelijke oproepen. Daarnaast verzoekt de
e
OvD Water RWS om extra ondersteuning van een 2 OVD.
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Brandweer Brabant Noord gaat naar de stuw bij Grave
e

Om 20.29 uur belt de meldkamer brandweer Brabant-Noord naar de 1 OvD Water RWS naar
aanleiding van de eerste melding. Op aangeven van de meldkamer brandweer Brabant Noord,
e
verzoekt de 1 OvD Water RWS om ook de brandweer ter plaatse te sturen.
Om 20.35 uur wordt de brandweer Brabant-Noord gealarmeerd en verzocht om met een OvD en
een tankautospuit richting Grave te gaan. Zij krijgen de informatie mee, dat een schip in de
problemen was bij de sluis bij Grave en dat er waarschijnlijk 200 ton benzeen aan boord is. De
tankautospuit rijdt door naar de sluis en krijgt de informatie, dat het schip benedenstrooms zou
moeten liggen. De OVD Brandweer gaat lopend naar de andere kant van de brug. De OVD
Brandweer ziet op zijn tablet in het maritiem volgsysteem alleen de RWS27 liggen. Beide eenheden
keren terug naar de kant van Grave, de bemanning van de tankautospuit loopt vervolgens langs de
oever aan de zijde van Grave om het schip te zoeken. Om 20.36 uur neemt de meldkamer van
Brabant-Noord contact op met Gelderland-Zuid om de brug aan Gelderse zijde af te sluiten.
Sluiting naastgelegen sluizen en stuw, stremming scheepvaart
e

De 1 OvD Water RWS geeft na het gesprek met de piket teamleider van VWM direct opdracht om
de keersluizen bij Heumen en Cuijk te laten sluiten en ook de stuw bij Sambeek. Het Nautisch
Centrum zorgt ervoor dat een stremming voor de scheepvaart wordt uitgezet.
Om 21.12 uur wordt volgens protocol de stuw bij Sambeek dichtgezet. Het sluiten van de sluis bij
Heumen blijkt een stuk ingewikkelder. De sluis bij Heumen kent een keersluis en een schutsluis, die
e
beide ter plaatse moeten worden bediend. Wanneer de 1 OvD Water RWS via het Nautisch
Centrum (nogmaals) de opdracht geeft om de sluis te sluiten, blijkt dat dat niet meteen kan, omdat
de ebdeuren van de schutsluis met een ketting vastzitten. Een aannemer met een boot is nodig om
de kettingen los te maken zodat de ebdeuren gesloten kunnen worden. Om 22.13 uur geeft de
operator van de sluis bij Heumen aan de mobiel verkeersleider aan dat hij problemen heeft bij het
sluiten van de keersluis bij Heumen. De keersluis valt met regelmaat op storing. Daarnaast moet er
een aannemer komen om de ebdeuren te sluiten. Rond 22.00 uur is de aannemer hiervan al op de
hoogte gesteld. Hij is echter onbekend met de werking van de ebdeuren bij Heumen.
RWS constateert bij het schip geen uitstroom van benzeen, alarmering brandweer
Gelderland Zuid
e

Om 20.50 uur krijgt de 1 OvD Water RWS bevestiging van de mobiel verkeersleider op de RWS 27
dat er geen uitstroom is van benzeen en dat er geen noemenswaardige benzeengeur is. Ook geeft
de mobiel verkeersleider door dat de bovenkant van het schip is weggevaagd en dat het schip
e
benedenstrooms ligt. Vervolgens stapt de 1 OvD Water RWS op bij de RWS 27 en varen zij
e
rondom het schip. De 1 OvD Water RWS gaat na overleg met de kapitein aan boord van de Maria
Valentine om de schade te aanschouwen. De schipper en zijn bemanning maken het op dat
moment goed en zij willen aan boord blijven. De schade aan het schip is enorm.
Om 21.01 uur wordt ook de OvD brandweer Gelderland-Zuid via de meldkamer gealarmeerd
vanwege een aanvaring met de stuw in Grave, op verzoek van de OvD brandweer van BrabantNoord. Even later, om 21.19 uur neemt de calamiteitencoördinator van de meldkamer Gelderland-
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Zuid contact op met de meldkamer Brabant-Noord met het verzoek om op de hoogte gehouden te
worden aangaande informatie en opschaling. De calamiteitencoördinator krijgt bij de meldkamer
Brabant-Noord een politiecentralist te spreken, omdat daar op dat moment nog geen
calamiteitencoördinator aanwezig is.
De brandweer lokaliseert de Maria Valentine
De zoektocht van de bemanning van de tankautospuit van Grave heeft resultaat. Op hun aanroepen
komt antwoord. Het bericht van het schip is dat er geen lekkage is, niemand gewond en de
wooncabines in tact.
Om 21.36 uur geeft de OvD brandweer van Brabant-Noord aan de meldkamer door dat het schip
benedenstrooms voor anker ligt. De inschatting van de OvD brandweer is dat het schip ongeveer
500 meter van de brug af ligt en zo’n 60 meter van de wal aan Brabantse kant.
RCT voor het eerst bij elkaar met kernbezetting, DCC IenM informeert over de situatie
Vanwege de (weers)omstandigheden druppelen de leden van het RCT RWS Zuid Nederland
langzaam binnen op de bediencentrale in Maasbracht. Daar komen zij rond 21.30 uur voor de
eerste keer bij elkaar met de kernbezetting. Alleen de informatiecoördinator en de communicatie
adviseur zijn op dat moment nog niet aanwezig, de adviseur crisisbeheersing neemt zo lang de rol
van informatiecoördinator over·. Tijdens dit eerste RCT overleg zijn de leden vooral bezig geweest
met het vormen van een beeld en worden de eerste acties uitgezet.
Het DCC IenM is om 21.45 uur door de sms-bom van de Centrale Meldpost IJsselmeer gebied op
de hoogte gesteld van de situatie bij Grave. Een kwartier later informeert de crisismanager DCC
IenM de DG RWS, RWS Bestuursstaf (communicatie), de DG RW, de crisiscoördinator van DGB
Maritieme Zaken, DGB piket en DCO met het volgende bericht: “Zojuist meldt RWS-VWM (CMIJ)
een incident dat eerder vanavond heeft plaatsgevonden bij de Stuw bij Grave. Er heeft een
aanvaring plaatsgevonden waarbij de stuw beschadigd is geraakt en het zogeheten pand tussen
Grave-Sambeek-Weurt leeg loopt. Scheepvaart is gestremd en slachtoffers nog onbekend. RWSZN is opgeschaald naar fase 2 en komt in Maasbracht met het RCT bijeen. U wordt spoedig
geïnformeerd indien er meer informatie beschikbaar komt.”
Hiernaast neemt de crisismanager van het DCC IenM ook contact op met een woordvoerder van
DCO met het verzoek om een omgevingsanalyse te maken. De crisismanager geeft hierbij aan dat
de minister zal worden geïnformeerd.
Opschaling naar GRIP 1 en vrijwel direct daarna naar GRIP 2 bij veiligheidsregio’s Brabant
Noord en Gelderland Zuid
De OvD Brandweer Gelderland Zuid is na alarmering rond 21 uur om 21.19 uur bij de brug. Na een
eerste telefonisch contact bespreken de OvD Brandweer Brabant-Noord en de OvD Brandweer van
Gelderland-Zuid rond 21.45 uur de situatie aan Brabantse zijde. Zij bespreken dat er sprake is van
een lading van 2000 ton benzeen, maar dat de situatie stabiel is, dat de stuw kapot is en dat het
verval 2 à 3 meter is. De ligging van het schip is bekend, de bemanning is ongedeerd. Dit op basis
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van de informatie van de bemanning van de tankautospuit en de schipper van de Maria Valentine.
Dit bericht geeft de OvD Brabant-Noord door aan de meldkamer Brabant-Noord.
Bij de gang terug over de brug constateert de OvD Brandweer van Gelderland-Zuid, dat de ballenlijn
kapot is en dat er een luid watergeruis te horen is.
Ondertussen informeert de adviseur crisisbeheersing van het RCT RWS ZN om 21.56 uur, via de
meldkamer, de veiligheidsregio Brabant-Noord over de situatie. Hij wijst op het effectgebied van de
waterstandsdaling en vraagt de veiligheidsregio een en ander te coördineren met andere relevante
veiligheidsregio’s en op te schalen naar GRIP 2.
De OvD brandweer van Gelderland-Zuid heeft om 22.04 uur contact met de HOvD Brandweer
Gelderland-Zuid. Zij bespreken de situatie. VR Gelderland-Zuid stuurt de blusboot van Nijmegen
naar Grave. De HOvD besluit ter plaatse te gaan kijken. Om 22.20 ontmoet de OVD Brandweer
e
VRGZ op de brug de 1 OvD Water van RWS, die hem informeert over de situatie, namelijk dat het
schip door de stuw is gevaren, zwaar beschadigd is, de bemanning in orde is en er waarschijnlijk
geen lekkage van benzeen is.
Vervolgens arriveert rond 22.28 uur de 1e OvD Water van RWS bij de OvD Brandweer Brabante
Noord. De 1 OvD Water geeft aan, dat het schip door de stuw is gevaren en deelt foto’s van het
schip. De OvD Brandweer Brabant-Noord schaalt op naar GRIP 1, omdat er open contact is met
benzeen en de bovenkant van de boot er af is. Hij informeert de OvD van Gelderland-Zuid. Na
overleg tussen de OvD brandweer en de HOvD brandweer van Gelderland-Zuid schaalt de
veiligheidsregio om 22.38 uur op naar GRIP 1.
e

Inmiddels is de 2 OvD Water van RWS ter plaatse. Hij geeft aan, dat door de aanvaring de Maas
aan het leeg lopen is en hij adviseert aan de OvD Brandweer Brabant-Noord GRIP 2 te maken. Om
22.49 uur schaalt Veiligheidsregio Brabant-Noord op naar GRIP 2, op verzoek van de OvD
Brandweer.
Een aantal minuten later, om 22.53 uur, volgt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid met opschaling
naar GRIP 2 met als motivatie om in opschaling gelijk te lopen met Brabant-Noord en tevens om te
anticiperen op mogelijke ontwikkelingen rondom benzeen. Beide regio’s hebben inmiddels ook een
adviseur gevaarlijke stoffen gealarmeerd en deze adviseurs hebben onderling contact. De
woordvoerder CoPI van Gelderland-Zuid stuurt hierna direct een eerste tweet uit: “Hulpdiensten van
veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Gelderland-Zuid rukken uit naar scheepvaartongeval brug bij
Grave. Informatie volgt.”
Visuele inspectie van de Thomsonbrug
e

Na een oproep rond 20.45 uur van de 1 OvD Water RWS is om 22.18 uur een adviseur beheer en
onderhoud van PPO bij de brug en stuw aanwezig om een inschatting te maken van de draagkracht
van de brug. Hij wordt in eerste instantie echter door de politie tegengehouden voor de brug,
vanwege de mogelijke risico’s van benzeen, waardoor hij pas een half uur later kan beginnen met
zijn werk. Ter plaatse probeert de adviseur vanaf de bovenkant van de brug een beeld te krijgen van
de schade. Doordat het donker en erg mistig was, kan hij alleen zien dat de jukken met deuren
schuin staan en dat er veel water wegstroomt uit het stuwvak. Op basis van zijn eerste inspectie
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overlegt de adviseur beheer en onderhoud om 23.56 uur telefonisch met een collega van GPO die
meer verstand heeft van de brug en roept hij om 00.05 uur een adviseur constructieve veiligheid op
om ter plaatse te komen voor ondersteuning.
Het RCT RWS opnieuw bij elkaar in volledige bezetting
Om 22.45 uur komt het RCT van RWS ZN opnieuw bij elkaar in de bediencentrale in Maasbracht,
ditmaal in volledige bezetting. Tijdens dit overleg prioriteert het RCT de voorliggende problemen als
volgt: 1) veiligheid ter plaatse als gevolg van benzeen (met de notie dat als dit actueel is, het
waarschijnlijk zal worden overgenomen door de veiligheidsregio), 2) waterstand in het stuwpand, 3)
reparatie van de stuw en 4) kwaliteit van de dijken. Het RCT besluit een communicatietraject op te
zetten, het piket van WVL en waterschap Aa en Maas te benaderen om zicht te krijgen op de
gevolgen van de waterdaling voor de dijken. Daarnaast besluit het RCT om vooralsnog geen acties
uit te zetten voor het herstel van de stuw.
Direct na de vergadering neemt de adviseur crisisbeheersing van het RCT contact op met
waterschap Aa en Maas. Na ruggespraak met het cluster waterkering blijkt dat er in de huidige
situatie geen consequenties zijn voor de dijken. Wel moet worden gemonitord of er mogelijk
verontreiniging optreedt; in dat geval wil het waterschap direct geïnformeerd worden. De centrale
wacht van het waterschap informeert de voorzitter van het Waterschapsactieteam (WAT) en twee
aanliggende districten.
De eerste informatielijn naar de DG RWS, de Minister, het LOCC, de veiligheidsregio Brabant
Noord en de gemeenten
Bij het contact met de veiligheidsregio Brabant-Noord om 21.56 uur, vraagt de adviseur
crisisbeheersing van RWS ZN om multidisciplinair op te schalen, om zodoende ook de gemeenten
aangesloten te krijgen. De OvD Bevolkingszorg van VR Brabant Noord heeft om 22.35 uur contact
met de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Grave, die daarop zijn
burgemeester informeert. Om 23.30 uur belt de piketdirecteur RWS Zuid Nederland met de DG
RWS en informeert hem over de situatie in Grave. In overleg met de voorzitter RCT is afgesproken
dat de piketdirecteur RWS ZN functioneert als verbindingsschakel tussen de voorzitter RCT en DG
RWS / Minister. Om 23.51 uur logt het CoPI van Brabant-Noord in LCMS, dat alle gemeenten tot en
met Boxmeer zijn geïnformeerd.
Het DCC-IenM verstuurt om 22.52 uur een informatiebericht naar Minister, DBO, DCO, DG RWS,
DGB, DGRW, DGB (piket), de crisiscoördinator van DGB-Maritieme Zaken, Communicatie BSRWS, RWS ZN, ILT-binnenvaart, NCC en LOCC met feitelijke informatie over de aanvaring van de
stuw bij Grave. In het bericht wordt genoemd dat er geen uitstroom van benzeen is en dat het
waterpeil in het stuwpand Grave-Sambeek-Weurt al 40 cm is gedaald. Ook worden alle betrokken
partijen genoemd.
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Het LOCC start met informatie ophalen voor een landelijk beeld
Het LOCC wordt door het NCC gealerteerd om 22.45 uur, vanwege de opschaling naar GRIP 1 na
de aanvaring bij de stuw. Het LOCC haalt informatie op bij de politie eenheid Brabant. Nadat het
LOCC rond 23.30 uur verdere informatie heeft verkregen van het DCC IenM zoekt het LOCC
contact met de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, omdat zij in LCMS aan het loggen zijn. Nadat het
LOCC aangegeven heeft ondersteuning te kunnen bieden, neemt het LOCC rond 01.10 uur weer
contact op met het DCC IenM voor verdere informatiedeling. Vervolgens zoekt het LOCC rond direct
contact met het RCT RWS ZN om hulp aan te bieden en af te stemmen. Omdat het RCT RWS ZN
in overleg is, is dit een kort gesprek. RCT RWS ZN belt het LOCC niet terug, hoewel dit is
afgesproken.
Onduidelijkheid over status benzeen
Hoewel rond 21.00 uur door RWS is bevestigd dat er geen sprake was van uitstroom van benzeen
en er geen noemenswaardige benzeengeur was, ontstaat er richting het eind van de avond toch
weer onduidelijkheid over de status van benzeen. Rond 22.30 uur is gebleken uit foto’s en
informatie van de OVD Water RWS dat er door de schade aan de leidingen van het schip een open
verbinding met benzeen is ontstaan. Bij de veiligheidsregio Gelderland-Zuid komen even later twee
meldingen van stankoverlast binnen: de eerste vanuit Nederasselt en de tweede uit Balgoij.
Om 23.10 uur hebben de operationeel leider en de adviseur gevaarlijke stoffen van veiligheidsregio
Brabant-Noord telefonisch contact. Zij sluiten uit dat er een probleem is met benzeen en bespreken
dat GRIP 2 is afgekondigd vanwege het leeglopen en de stremming van de Maas. Rond 23.30 uur
geven meetresultaten van metingen van veiligheidsregio Brabant-Noord aan Brabantse kant aan dat
er geen concentraties benzeen zijn waargenomen. Ook aan Gelderse zijde zijn geen concentraties
benzeen waargenomen.
Rond 23.00u heeft de crisismanager van het DCC IenM contact met ILT. De inspecteur van het ILT
is op dat moment nog niet ter plaatse, maar heeft gesproken met mensen van de veiligheidsregio en
RWS ter plaatse. De inspecteur geeft aan de telefoon zijn expert judgement aan het DCC IenM: het
is koud en tankers kunnen tegen een stootje. Daarnaast geeft hij aan dat hij heeft gehoord dat er
geen sprake is van uitstroom. De crisismanager van het DCC IenM deelt dit bericht vervolgens ook
in zijn ‘normale’ gesprekken.
In het eerste motorkapoverleg in Brabant-Noord met leider CoPI, OvD brandweer, OvD
e
geneeskundig, OvD politie en de 2 OvD Water RWS rond 23.30 uur, wordt het volgende beeld
geschetst: er is geen visueel beeld, de aangerichte schade is onbekend, de OvD Water van RWS is
op het schip geweest, de kapitein geeft aan dat hij waarschijnlijk niet meer kan varen, maar dat er
verder niet veel aan de hand is. De OvD brandweer heeft met zijn evenknie in Gelderland-Zuid
besproken dat er vanaf de Gelderlandse kant meer mogelijkheden zijn om bij het schip te komen. In
het volgende CoPI van veiligheidsregio Brabant-Noord, om 23.51 uur, wordt besproken dat het
schip benzeen lekt en uitdampt. Anderzijds komt in het overleg ook naar voren dat er geen vloeistof
op het water of het dek ligt en dat tijdens de meting van 23.30 uur geen benzeen is waargenomen.
Het CoPI wordt onderbroken, omdat de kapitein van het schip onwel is geworden en hartkloppingen
heeft. Hij moet zo snel mogelijk van boord worden gehaald.
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Overweging inzet NL Alert
Het CoPI van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid komt om 23.30 uur voor de eerste keer bij elkaar.
Hierbij zijn de leider CoPI, de OvD brandweer, de OvD politie, een woordvoerder en iemand van
RWS aanwezig. Vlak voor dit overleg hebben de leider en woordvoerder CoPI al met elkaar
gesproken over de situatie en op basis van het beeld dat zij op dat moment hebben (stankklachten
en berichten op social media dat het luchtalarm in Brabant-Noord zou zijn afgegaan), geeft de leider
CoPI de opdracht om een NL Alert in te zetten ter bescherming van de bevolking in Balgoij. De
woordvoerder CoPI informeert hierna direct de Algemeen commandant Crisiscommunicatie over dit
besluit. Zij geeft aan eerst te willen overleggen met de operationeel leider. Ondertussen wordt de NL
Alert in het CoPI alvast voorbereid en toestemming gevraagd aan het ROT om dit in te zetten. Het
ROT besluit om NL alert niet in te zetten. Om 23.48 uur geeft de woordvoerder van het CoPI door
aan de calamiteitencoördinator van de meldkamer Gelderland-Zuid dat de voorbereide NL Alert niet
ten uitvoer moet worden gebracht, omdat ook duidelijk is geworden dat de stankklachten meevallen
en het luchtalarm niet is afgegaan. Dit bericht zet hij, via sms, ook direct door naar de Algemeen
commandant Crisiscommunicatie.
Berichtgeving over benzeen
Om 23.33 uur verspreidt ANP een nieuwsbericht over de aanvaring van de stuw bij Grave waarin
wordt gezegd dat het schip mogelijk gevaarlijke stoffen lekt. Uit een eerste onderzoek zou zijn
gebleken dat er geen benzeen vrij kwam, maar later zou toch een damp zijn gemeten boven het
schip. Ook wordt er gesproken over het luchtalarm dat in Grave zou zijn afgegaan. Ook op omroep
Gelderland wordt over het luchtalarm gesproken. De sirenes zijn echter niet geactiveerd.
Om 23.49 uur plaatst de gemeente Grave het volgende nieuwsbericht op de website:
“Thompsonbrug tussen Grave en Nederasselt is momenteel afgesloten i.v.m. aanvaring met een
binnenvaartschip. In verband met mogelijk vrijgekomen gevaarlijke stoffen, sluit ramen en deuren.”
Om ongeveer 1.30 uur trekt de gemeente Grave bericht in dat deuren en ramengesloten moeten
zijn. Omroep Gelderland en omroep Brabant nemen dit over.
In het informatiebericht van het DCC IenM van 23.46 staat het volgende over benzeen: Het schip zit
vastgevaren in de stuw. Het leidingwerk (en de stuurhut) van het schip is bij de aanvaring
beschadigd geraakt waardoor er een open verbinding is met de tank. Hierdoor is er in de omgeving
sprake van overlast door de geur van benzeen (soort benzinelucht). Bij de aanvaring zelf zijn er
voor zover bekend geen gewonden gevallen. Wel ontvangen wij signalen dat 5 personen aan boord
van het schip onwel zijn geworden, mogelijk als gevolg van vrijkomen dampen (nog niet
geverifieerd).
Doorlopende waterstandsdaling
Een piket medewerker handhaving van het waterschap Rivierenland wordt rond 23.00 uur gebeld
door de veiligheidsregio Gelderland-Zuid met een aantal vragen over de stabiliteit van de dijken ten
gevolge van de waterstandsdaling. De peilbeheerders van waterschap Rivierenland constateren ook
dat er iets raars aan de hand is met de peilvakken langs het Maaswaalkanaal en alarmeren daarop
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de teamleiders bij het waterschap. Zij besluiten de situatie aan te kijken en de volgende ochtend ter
plaatse te gaan.
Rond 23.00 uur geeft de adviseur Water en Scheepvaart van RWS aan de gemeente Gennep de
informatie over het dalende waterpeil vanwege de mogelijke gevolgen voor de Paesplas. De
gemeente zet acties in gang om de bewoners te ondersteunen met o.a. opvang en
schadebeperking. De brandweer ondersteunt daarbij. De meldkamer van Limburg Noord ontvangt
rond 00.00 uur dat het waterpeil ca. 2 meter zal zakken met risico’s voor gasleidingen en dergelijke.
Om 23.45 uur komt het RCT van RWS ZN voor de tweede keer bij elkaar. Het belangrijkste punt dat
tijdens de vergadering aan de orde komt is de doorlopende waterstandsdaling. Het peil is al 70 cm
gezakt tot +NAP 7.20 en kan nog verder zakken tot +NAP 5.00 (daling van 3 meter). Hierdoor is de
kwaliteit van de dijken een prioritair punt geworden. Het RCT besluit hierover advies te vragen aan
WVL en de veiligheidsregio Brabant-Noord te vragen om via de liaison de waterschappen
aangehaakt te houden. Ook besluit het RCT dat de communicatieadviseur met de veiligheidsregio’s
en intern bij RWS afstemt om bredere communicatie te coördineren. In het RCT wordt ook naar
voren gebracht dat een groot deel van de regie bij de veiligheidsregio’s is komen te liggen door hun
opschaling naar GRIP 2.
Waterschap Aa en Maas meldt om 00.12 uur bij het RCT RWS ZN dat de peildaling van de Maas
hinder zal opleveren voor de jachthaven in Boxmeer en dramatische gevolgen kan hebben voor de
woonboten op de Kraaijenbergse plassen in Cuijk.
Keersluis Heumen gesloten, sluiting ebdeuren van de schutsluis laat op zich wachten
Om 00.05 uur meldt de sluiswachter van Weurt aan het Nautisch Centrum dat de keersluis bij
Heumen, ondanks eerdere problemen met de bediening, door hem gesloten is. Mogelijk is daarbij
de keersluis beschadigd geraakt. De aannemer die de ebdeuren moet sluiten is nog niet ter plaatse.
De sluiswachter verzoekt om meer druk te zetten op de aannemer, want het water is al een meter
weggezakt. Binnen RWS zijn inmiddels ook alternatieven besproken om de ebdeuren te sluiten,
maar de blusboot van de brandweer, de RWS 27 en de boot van de onderaannemer blijken
allemaal geen optie te zijn.
Om 00.20 uur heeft het Nautisch centrum contact met de aannemer over het sluiten van de
ebdeuren bij Heumen. Er blijkt onduidelijkheid te zijn tussen de aannemer en de onderaannemer
over wie nu een boot moet organiseren, een boot is nog niet onderweg. Om 00.47 uur geeft de
calamiteitencoördinator van de onderaannemer aan, dat er een boot onderweg gaat naar Heumen
en dat deze binnen 30 tot 45 minuten aanwezig zal zijn.
ROT’s Gelderland Zuid en Brabant Noord actief, ook Limburg Noord raakt betrokken
De CoPI’s van Brabant-Noord en Gelderland-Zuid starten ieder rond 23.30 uur. Rond 23.55 uur
komen zowel het ROT van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid als van de veiligheidsregio BrabantNoord voor de eerste keer bij elkaar. In het ROT van Brabant-Noord is een liaison van RWS Zuid
Nederland aanwezig. Het ROT van Gelderland-Zuid besluit te wachten met verdere communicatie
totdat er meer bekend is over de metingen naar benzeen en besluit om RWS te verzoeken om een
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liaison af te vaardigen naar het ROT. Op tafel komt dat GRIP 2 is afgekondigd vanwege de
stremming van de Maas en dat de bemanning van boord is gehaald.
Ondertussen raakt ook Limburg-Noord betrokken bij het incident. Om 23.04 uur komt bij de
gemeente een bericht binnen van RWS, dat de Paesplas leegloopt. De gemeente neemt om 23.57
uur contact op met de meldkamer, waarna de OvD brandweer Limburg-Noord gealarmeerd wordt
voor de situatie bij de stuw bij Grave: als gevolg van de aanvaring loopt de Maas leeg, waardoor
problemen ontstaan op de Paesplas in Gennep. Het water dreigt daar 2 meter te zakken, waardoor
de woonboten ook zakken. Op basis van de melding om 00.35 uur stuurt de meldkamer de
brandweer van Gennep en een OvD Brandweer naar de Paesplas.
Om 00.00 uur wordt in het tweede CoPI van veiligheidsregio Gelderland-Zuid besloten dat het
probleem van de zakkende waterstand, waardoor (woon)boten aan de grond beginnen te raken,
wordt overgedragen aan het ROT. Binnen veiligheidsregio Gelderland-Zuid komt om 00.09 uur de
bevestiging van de algemeen commandant brandweer dat de sirenes in Grave niet zijn afgegaan en
dat uit de metingen vooralsnog geen alarmerende waarden komen.
Grensoverschrijdend karakter, afstemming tussen betrokken partijen
Omstreeks 00.20 uur komen de ROT’s van Brabant-Noord en Gelderland-Zuid opnieuw bij elkaar. In
het ROT van Brabant-Noord is een liaison van RWS ZN aanwezig. Ook het CoPI van Brabant
Noord komt op hetzelfde moment bij elkaar. In de overleggen is aandacht voor de afstemming
tussen de betrokken veiligheidsregio’s. Zo komt bijvoorbeeld de vraag op tafel of het nodig is om op
te schalen naar GRIP 5, omdat inmiddels Limburg-Noord ook betrokken is geraakt. In het ROT van
Gelderland-Zuid wordt besproken dat vanwege het grensoverschrijdende karakter is afgestemd dat
Brabant-Noord de coördinerende regio is en zich focust op de bron (schip/stuw/brug). GelderlandZuid focust zich op de effecten van eventuele benzeen dampen. Daarnaast wordt in het ROT van
Gelderland-Zuid besloten om contact te leggen met het NCC in verband met het bovenregionale
karakter (en de effecten van de waterstanden).
Om 00.38 uur ontvangt waterschap Aa en Maas het verzoek van de meldkamer Brabant-Noord om
deelname van het waterschap aan het ROT van Brabant-Noord. Het waterschap besluit iemand
vanuit de afdeling Handhaving af te vaardigen.
Rond 01.00 uur begrijpt de leider CoPI van Brabant-Noord van zijn OvD brandweer dat er in
Gelderland-Zuid ook een CoPI actief is. De leider CoPI en de OvD brandweer lopen vervolgens de
brug over en spreken daar kort met de leider CoPI Gelderland-Zuid over de benodigde afstemming
tussen beide CoPI ’s. De leider CoPI Brabant-Noord oppert hierbij om een koppeling te maken
tussen de incidenten in LCMS; uiteindelijk lukt dit niet door een technische oorzaak.
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Burgemeester Grave ter plaatse, gemeenten/burgemeesters regio Gelderland Zuid
geïnformeerd
Rond 00.20 uur is de burgemeester van Grave ter plaatse bij de stuw om zich op de hoogte te laten
stellen van de situatie. Ter plaatse zoekt de burgemeester contact met de brandweer van BrabantNoord. Verder wint hij na afloop van het overleg, informatie in bij het CoPI van Brabant-Noord en
bespreekt hij met de leider CoPI of er bestuurlijke vraagstukken aan de orde zijn en of moet worden
opgeschaald naar GRIP 5. In telefonisch contact tussen de gemeentesecretaris van Grave en de
algemeen commandant Bevolkingszorg van Brabant-Noord om 00.43 uur wordt besproken dat er
geen signalen zijn van onrust onder de bevolking.
De AC bevolkingszorg die aanwezig is in de sectie Bevolkingszorg van ROT Gelderland-Zuid heeft
voor 00.20 uur contact gehad met de ambtenaar openbare veiligheid van de gemeente Heumen. De
OvD Bevolkingszorg van Gelderland-Zuid informeert de burgemeester van Wijchen rond 23.00 uur.
De operationeel leider van Gelderland-Zuid informeert de burgemeesters van Wijchen (rond 00.00
uur) en Heumen (rond 01.00 uur) over de aanvaring bij de stuw bij Grave. De burgemeester van
Heumen was rond 22.30 uur echter al door één van zijn wethouders geattendeerd op het feit dat er
een schip tegen de stuw bij Grave was gevaren. De burgemeester is daarop naar de incidentlocatie
gegaan en heeft daar in het CoPI meegeluisterd. Als hij rond 01.00 wordt gebeld door de
operationeel leider van Gelderland Zuid geeft de burgemeester aan de informatielijn naar hem
slecht te vinden. De operationeel leider geeft aan dat er geen gevaar voor de bevolking is geweest,
waarop de burgemeester van Heumen reageert dat hij daar anders over denkt. Om 02.18 uur
ontvangt de burgemeester van Nijmegen van de operationeel leider Gelderland-Zuid een WhatsApp
over de opschaling en de situatie. De burgemeester van Nijmegen had geen directe rol in de
calamiteit in de Grave en stelt achteraf dat de calamiteit via de gebruikelijke operationele diensten
kon worden afgehandeld.
Veel media ter plaatse, afspraken over communicatie
Inmiddels is er veel media ter plaatse, waaronder de NOS, en heeft het Brabants Dagblad al de
precieze informatie over de lading van het schip. Uit omgevingsanalyses, uitgevoerd door de sectie
crisiscommunicatie van veiligheidsregio Gelderland-Zuid blijkt dat de gemeente Grave via haar
website adviseert om uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden. De Telegraaf en andere
media melden dat er volgens de woordvoerder van Gelderland-Zuid geen gevaarlijke stoffen zijn vrij
gekomen. Omroep Gelderland meldt dat er 5 ambulances ter plaatse komen. Op Twitter en
Facebook is het rustig. De verschillen in beelden in de media vanuit Gelderland-Zuid en BrabantNoord worden gesignaleerd in sectie communicatie van het ROT Gelderland-Zuid. Dit leidt rond
1.00 uur tot de afspraak tussen de veiligheidsregio’s dat de veiligheidsregio Brabant-Noord in de
lead is omdat zij brongebied voor benzeen zijn.
Rond 00.00 uur is er afstemming tussen de woordvoerder CoPI en de algemeen commandant
crisiscommunicatie van Gelderland-Zuid. De AC crisiscommunicatie besluit dat de sectie
crisiscommunicatie in het ROT van Gelderland-Zuid zal twitteren. Het CoPI behoudt de
woordvoeringstelefoon, het ROT bepaalt welke informatie naar buiten gebracht gaat worden,
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waarbij de woordvoeringslijn vanuit Gelderland terughoudend is totdat meetresultaten aan beide
kanten van de rivier binnen zijn.
In het ROT van Gelderland-Zuid om 00.20 uur wordt besloten dat er geen informatienummer wordt
ingericht en dat er afstemming wordt gezocht met veiligheidsregio Brabant Noord over de
communicatie. In het ROT van Brabant-Noord om 00.50 uur wordt besproken dat vanwege het
tijdstip vermoedelijk weinig mensen het nieuws zullen volgen; uit de omgevingsanalyse komt ook
geen nieuws. Daarnaast wordt besproken dat Brabant-Noord qua communicatie in de lead is en dat
alleen broninformatie (feiten) wordt gedeeld. Men gaat een korte boodschap formuleren (namens de
gemeente) met als kern: schip met benzeen tegen stuw, geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen,
stabiele situatie, onderzoek naar effecten daling waterstand. In Gelderland-Zuid wordt tijdens het
ROT van 01.02 uur bevestigd dat de communicatie en de perscontacten via Brabant-Noord lopen.
Dit bericht wordt door de algemeen commandant crisiscommunicatie vervolgens ook gedeeld met
de woordvoerder CoPI Gelderland-Zuid, die daarop ter plaatse afstemming zoekt met de
woordvoerder CoPI van Brabant-Noord.
Ontwikkelingen scenario benzeen
Om 00.12 uur krijgt waterschap Aa en Maas bericht van de informatiecoördinator van het RCT RWS
ZN dat er geen sprake is van lekkage van het schip.
In het tweede ROT van veiligheidsregio Brabant-Noord om 00.19 uur wordt besproken dat er geen
lekkage is, maar dat er wel appendages op het dek zijn afgebroken, waardoor sprake is van lichte
uitstroom van benzeen. Volgens hun informatie zijn meetploegen nog aanrijdend. Even later, om
00.34 uur logt de meetplanleider van de brandweer Brabant-Noord in LCMS dat er geen
benzeengeur is waargenomen aan de kant van Brabant-Noord, dat metingen met de PID-meter
geen positieve uitslag geven en dat er geen lekkage is aangetroffen in de dubbele wand van de
tanker.
In het derde ROT van veiligheidsregio Gelderland-Zuid om 01.02 uur komt op tafel dat de effecten
van de dampverspreiding in Gelderland-Zuid in kaart worden gebracht door meetploegen. Ook
wordt er aandacht gevraagd voor de watersystemen benedenstrooms. Tijdens de vergadering
worden drie scenario’s met betrekking tot benzeen benoemd: 1) geen lekkage, wel langdurige
stremming, 2) scheuren van (een gedeelte) van het schip en 3) De impact van het vuurwerk bij de
jaarwisseling indien het schip nog niet is leeggepompt.
Ontwikkelingen schade schip/brug/stuw
In de CoPI ‘s van Gelderland-Zuid en Brabant-Noord komt rond 00.00 uur vrijwel gelijktijdig het
bericht, dat het schip 50 tot 60 meter van de kant stuurloos voor anker ligt, 500 meter
benedenstrooms van de stuw aan de zijde van Brabant Noord.
In het CoPI van Brabant-Noord, dat om 00.21 uur bij elkaar komt, komen het veiligstellen van het
schip en de veiligheid van de stuw en brug aan de orde. Over het eerste wordt besloten dat
afspraken moeten worden gemaakt met RWS en de rederij, voor het tweede komt een
constructieteam ter plaatse. In het CoPI wordt afgesproken dat er voetgangers (hulverleners) over
de Thompsonbrug mogen, maar geen voertuigen. De rijbanen van de N324 over de Thompsonbrug
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zijn dan ook afgesloten door vier verkeersregelaars. Deze afsluiting blijft de hele nacht en wordt ook
gecommuniceerd via sociale media.
Om 00.30 uur komt ook het CoPI van Gelderland-Zuid weer bij elkaar. Zij bespreken dat er geen
totaalbeeld van de schade aan de brug en stuw kan worden gevormd door de mist, maar dat er wel
inspectie zal plaatsvinden in verband met het ambulanceverkeer. De calamiteitencoördinator van de
meldkamer politie Gelderland-Zuid neemt contact op met de landelijke eenheid van de politie voor
de inzet van een helikopter, maar dit is niet mogelijk vanwege het weer.
In het derde ROT van Brabant-Noord om 00.50 uur wordt het gevaar op het droogvallen van het
schip en het gevaar op het eventueel breken van het schip aan de orde gebracht met de volgende
scenario’s. Als het schip zou breken blijft er benzeen drijven op het water, kan er damp vrijkomen
(wat kan leiden tot misselijkheid en duizeligheid bij hoge concentraties) en bestaat er kans op een
explosie (door statische elektriciteit bij het vrijkomen van het schip). Op dit moment is bij het ROT
niet duidelijk waar het schip exact ligt.
In de vergadering van 01.30 uur van het RCT RWS Zuid Nederland wordt besproken dat het schip
niet vastligt in de stuw, maar voor anker ligt benedenstrooms van de stuw. Verslepen van het schip
is daarmee mogelijk. Men bespreekt dat acties pas de volgende ochtend zullen worden
ondernomen en dat de rederij is daarbij dan ook aanwezig.
Ontwikkelingen waterstandsdaling, effecten bij woonboten, informatievraag bij
veiligheidsregio’s
In het CoPI van Gelderland-Zuid om 00.30 uur wordt gesproken over de waterstandsdaling: de
keersluis in Heumen is gesloten, waardoor het peil van het Maaswaalkanaal niet verder zou moeten
zakken. Wel zakt de waterstand in de jachthavens sterk.
Tussen Sambeek en Grave is de Maas al 80 cm gezakt, waardoor woonarken schuin gaan hangen
met alle mogelijke gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de gasleidingen. De uiterste daling wordt
verwacht om 14.00 uur. Ook in het ROT van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid om 01.02 uur komt
aan de orde dat er input van RWS nodig is met betrekking tot de effecten van de waterstandsdaling
en dat RWS ook de omliggende objecten (sluizen etc.) benaderd over de effecten.
Bij de veiligheidsregio Limburg-Noord komen rond 01.00 uur de eerste meldingen binnen van
woonboten die scheefhangen, met mogelijk gevolgen voor de gasleidingen. Ook komt er om 01.11
uur en melding binnen bij de meldkamer brandweer van Brabant-Noord dat er een partyboot is
vastgelopen in Cuijk; de boot loopt aan de grond bij de kade. De boot ligt stabiel en er zijn geen
mensen op aanwezig, maar de eigenaar maakt zich wel zorgen.
In het ROT van veiligheidsregio Brabant-Noord om 01.35 uur worden vragen gesteld over de
bredere effecten van de waterstandsdaling: wat betekent het voor de kademuren (wegvallen
tegendruk), gasleidingen en olietanks in Katwijk? Waar liggen de risico’s? Ook wordt besproken dat
gemeenten en bedrijven moeten worden geïnformeerd over de aanstaande waterdaling en dat zij
vervolgens zelf moeten inschatten wat de gevolgen kunnen zijn. RWS zal hiervoor een inhoudelijke
boodschap opstellen (preventieve boodschap en handelingsperspectief voor noodscenario, die door
de gemeenten kan worden gecommuniceerd. Het ROT van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid
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neemt ongeveer tegelijkertijd het besluit om door de brandweer aanvullend (visueel) onderzoek te
laten uitvoeren naar het effectgebied van het dalende water langs de Gelderse oevers. Het is op dat
moment onbekend of er woonboten liggen in het effectgebied van Gelderland-Zuid.
In contact met de informatiemanager van het ROT van veiligheidsregio Gelderland-Zuid geeft
waterschap Rivierenland aan dat de impact van de waterstandsdaling op de dijken niet acuut aan
de orde is.
Eerste acties door veiligheidsregio Limburg Noord
Om 00.35 uur alarmeert de meldkamer van Veiligheidsregio Limburg-Noord, op verzoek van de
OvD ter plaatse in Gennep, de dienstdoende operationeel leider, met het verzoek contact op te
nemen met de OvD-brandweer. Zij bespreken de situatie. Om 00.52 uur wordt de
informatiemanager van de veiligheidsregio Limburg-Noord gealarmeerd over de situatie bij Grave
door de meldkamer Limburg Noord op verzoek van de operationeel leider. Hij belt daarna direct met
zijn operationeel leider. Ook neemt hij contact op met de meldkamers en informatiemanagers van
de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Gelderland-Zuid. Uit de gesprekken blijkt dat Brabant Noord
in de lead is met betrekking tot de effecten van de waterstandsdaling. Afgesproken wordt dat
Limburg Noord via LCMS op de hoogte wordt gehouden. Ook blijkt uit de gesprekken dat
Gelderland-Zuid gaat afschalen.
Even later, om 01.04 uur, wordt ook de OvD bevolkingszorg van veiligheidsregio Limburg-Noord
gealarmeerd door de meldkamer in verband met de opvang van de bewoners van woonboten. Dit
gebeurt op verzoek van de OvD brandweer.
Om 01.11 uur belt de informatiemanager van Limburg-Noord nogmaals met de operationeel leider.
Zij besluiten op basis van het beschikbare beeld om de volgende ochtend de situatie verder te
bezien. Het beeld van het ROT Gelderland-Zuid is dat de Maas tot Maasbracht leeg zal lopen, maar
het eigen beeld van Limburg-Noord is dat dit absoluut niet kan, omdat er bij Sambeek een sluis ligt.
Er is geen reden voor opschaling op dit moment.
De operationeel leider en de informatiemanager van veiligheidsregio Limburg-Noord besluiten
daarom om 01.27 uur om de situatie verder te monitoren via LCMS en om 08.00 uur contact te
zoeken met de operationeel leiders en de informatiemanagers van de andere veiligheidsregio’s.
Onduidelijkheid over de wijze van afsluiten van de Mookerplas
De adviseur water en scheepvaart van RWS belt om 00.20 uur met de informatielijn Watermeldpunt
van de gemeente Mook en Middelaar. Door het late tijdstip wordt er niet opgenomen en laat de
adviseur water en scheepvaart een bericht achter over de situatie bij de Mookerplas, welke
automatisch wordt omgezet in een emailbericht wat naar de gemeente Mook en Middelaar wordt
gestuurd.
Later wordt ook binnen de veiligheidsregio Limburg-Noord geconstateerd dat ook het peil in de
Mookerplas aan het dalen is. Om die reden wordt om 01.18 uur, op verzoek van de OvD brandweer,
door de meldkamer het Nautisch Centrum RWS verzocht om de Mookerplas af te sluiten. Er
ontstaat enige onduidelijkheid over hoe de keersluis Mookerplas gesloten kan worden. Volgens het
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Nautisch Centrum gaat dit via de gemeente, volgens de OvD brandweer via waterschap Peel en
Maasvallei. Om 01.30 uur heeft de meldkamer brandweer Limburg-Noord contact met waterschap
Peel en Maasvallei. Duidelijk wordt dat de sluis alleen gesloten kan worden met assistentie van een
duikteam en een 160 tons kraan. Het waterschap gaat bij RWS gaat achterhalen wat de huidige
situatie is en met welke prognose rekening gehouden moet worden.
Om 01.53 uur zoekt waterschap Peel en Maasvallei contact met het Nautisch Centrum RWS voor
een prognose van de waterdaling in de Mookerplas. Het waterschap moet namelijk een
noodvoorziening aanleggen met schotten om de keersluis te sluiten en vraagt zich af of dit praktisch
haalbaar is binnen de tijd dat er nog water in de Mookerplas ligt. De adviseur water en scheepvaart
geeft aan bij het waterschap dat de Mookerplas naar verwachting rond 12.00 uur droog zal vallen.
Met deze informatie gaat het waterschap uitzoeken wat zij kunnen doen.
Om 03.37 uur is er nogmaals contact tussen het waterschap en de adviseur water en scheepvaart,
waarin de laatste aangeeft dat er pas om 08.00 uur experts gaan kijken naar de stuw en dat de
verwachting is dat reparatie minimaal een week en mogelijk langer gaat duren. Het waterschap
geeft aan dat er peilafspraken zijn gemaakt en dat zij uitvoerder van laagwatermaatregelen is. Het
peil bij meetpunt Mook ligt inmiddels lager dan de peilafspraken, wat het noodzakelijk maakt dat het
waterschap maatregelen neemt. Op basis van deze informatie besluit de waterwachter van Peel en
Maasvallei het proces in gang te zetten om de keersluis bij Mook te sluiten. Het waterschap
organiseert een AT om de maatregelen te realiseren, met als streven om bij daglicht te starten.
De Thompsonbrug blijft tot de volgende ochtend afgesloten voor verkeer
De adviseur constructieve veiligheid van PPO, die door de adviseur beheer en onderhoud is
opgeroepen ter ondersteuning, is rond 01.30 uur ter plaatse. Samen komen de adviseurs vanwege
de nachtelijke situatie en het beperkte zicht tot het advies om de Thomsonbrug – met uitzondering
van lichte voertuigen van de hulpdiensten - afgesloten te houden en de volgende ochtend een
nadere beoordeling te doen van de precieze schade aan de brug. Wel is duidelijk dat de stuw
ernstig beschadigd is. Dit advies wordt rond 02.00 uur doorgegeven aan de 2e OvD Water RWS.
Uitsluitsel effecten benzeen
Rond 02.00 uur hebben de waterschappen Rivierenland en Peel en Maasvallei contact met
respectievelijk de informatiemanager ROT van veiligheidsregio Gelderland Zuid en het meldpunt
water van RWS. In beide gesprekken wordt gesproken over het risico op chemische vervuiling van
het water door benzeen. Waterschap Rivierenland geeft aan dat er momenteel geen water wordt
ingenomen vanuit de Maas en dat indien er sprake is van lekkage van benzeen in de Maas zij dit
direct willen weten. Rond 03.00 uur wijzen waarnemingen en metingen van veiligheidsregio
Brabant-Noord uit dat er geen uitstroom van benzeen is, maar wel benzeendampen boven het
schip. Er is geen benzeen op de Thomsonbrug aangetroffen. Ook metingen van de meetploegen
van veiligheidsregio Gelderland-Zuid geven geen resultaten op basis waarvan aanvullende acties
nodig zijn.
De ebdeuren van de schutsluis bij Heumen worden gesloten
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Uiteindelijk is er om 01.45 uur een duwboot aanwezig bij de sluis in Heumen. Om 02.30 uur worden
de ebdeuren met behulp van deze duwboot gesloten. Eén van de deuren is waarschijnlijk
beschadigd geraakt door de harde klap bij het dichtvallen. Op het moment van sluiten is de
waterstand op het Maaswaalkanaal ongeveer 1.10 meter gedaald.
Gemeenten/burgemeesters regio Limburg Noord worden geïnformeerd
De burgemeester van Mook en Middelaar wordt 01.15 uur ingelicht door de RUD Noord over de
problemen bij de Paesplas. Om 02.04 uur volgt de melding van de operationeel leider van LimburgNoord. De burgemeester van Bergen wordt rond dezelfde tijd geïnformeerd over het dalende water
en de effecten op de veerdiensten. Naast de woonboten in de Paesplas is er nog één woonboot in
de Mookerplas, die last heeft van de waterdaling. Even later, om 02.20 uur, informeert de
operationeel leider van Limburg-Noord ook de burgemeester van Gennep per sms, nadat hij hem
telefonisch niet heeft kunnen bereiken.
Om respectievelijk 02.32 uur en 02.42 uur is er contact tussen de operationeel leider van Brabant
Noord en de operationeel leiders van Gelderland-Zuid en Limburg-Noord. In deze contacten wordt
gesproken over het informeren van alle burgemeesters. De operationeel leider van Brabant-Noord
geeft aan, dat RWS een bericht opstelt waarin uitgelegd wordt wat er technisch aan de hand is, en
dat dit bericht via LCMS beschikbaar zal worden gesteld voor verspreiding naar de gemeenten.
De situatie op de Paesplas verergert, daling waterstand als maatgevend scenario in
Gelderland-Zuid
Inmiddels is het gas, water en licht van de woonboten die op de Paesplas liggen afgesloten. Een
aantal woonboten zit met één kant vast. Deze zijn niet los te maken en zullen mogelijk water gaan
maken. Het waterpeil zal verder zakken, in totaal met 3 meter.
In het vijfde ROT van veiligheidsregio Gelderland-Zuid om 02.50 uur is een liaison van RWS ON
aanwezig. De daling van de waterstand wordt aangewezen als maatgevend scenario. Hierbij wordt
aangegeven dat dit een impact zal hebben op het milieu over een lengte van 28 km rivier. Ook zal
RWS in dit kader een brief opstellen voor de gemeenten. Er worden ook een aantal scenario’s
besproken: 1) geen lekkage, wel langdurige stremming, 2) impact vuurwerk jaarwisseling indien
schip nog niet is leeggepompt (1 en 2 worden beide niet als zaak van Gelderland-Zuid gezien, maar
van RWS in samenwerking met Brabant-Noord) en 3) scheuren van gedeelte van schip (wordt niet
realistisch geacht, ook door Brabant-Noord bevestigd).
ILT komt ter plaatse
Rond 03.15 uur zijn twee experts van ILT ter plaatse, te weten een inspecteur gevaarlijke stoffen en
een inspecteur binnenvaart om te beoordelen of en onder welke condities het schip mag overladen
of vertrekken. Rond 04.00 uur is ook de rederij van de Maria Valentine ter plaatse aan Brabantse
kant. Afgesproken wordt, dat RWS, de brandweer, ILT, de rederij om 08.00 uur starten met het
maken van een bergingsplan.
Het LOCC adviseert: geen GRIP 5
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Rond 02.00 uur vraagt het ROT van Brabant-Noord advies aan het LOCC over de bestuurlijke
overweging om op te schalen naar GRIP 5. De ROT vergadering van 02.15 uur wordt geschorst in
verband met de overweging van GRIP 5. In de hervatte vergadering om 02.50 uur wordt duidelijk
dat het LOCC adviseert om niet op te schalen naar GRIP 5, omdat hiervoor geen aanleiding is
vanwege het ontbreken van bestuurlijke dilemma’s.
Om 02.39 uur start de informatiemanager van het LOCC een landelijk beeld in LCMS. Dit doet hij
nadat hij met het DCC IenM en de adviseur crisisbeheersing van het RCT RWS Zuid Nederland
heeft afgestemd dat er behoefte is aan een bovenregionale afstemming tussen de veiligheidsregio’s
met betrekking tot het beeld. Rond 03.00 uur komt het LOCC ook bij elkaar in Driebergen om het
landelijk beeld bij te houden.
Veiligheidsregio’s Brabant Noord en Gelderland schalen (deels) af
Om 02.15 uur (eerste deel voor schorsing) en om 02.50 uur (tweede deel na schorsing) wordt in het
vijfde ROT van veiligheidsregio Brabant-Noord besproken dat er vanaf dit moment sprake zal zijn
van een slapend ROT. Wanneer de omstandigheden wijzigen zal er opnieuw alarmering
plaatsvinden. Ook wordt de communicatielijn besproken: de OL stuurt de burgemeesters een sms
met statusinformatie, de gemeenten krijgen een brief over de gevolgen voor de kademuren en RWS
zal verder de communicatie over de daling van de waterstand op zich nemen.
Hierna komt het CoPI van veiligheidsregio Brabant-Noord in de nacht nog twee keer bij elkaar: om
02.30 uur en 03.30 uur. In het laatste CoPI worden de openstaande acties tot 08.00 uur besproken
en wordt besloten dat het CoPI de volgende dag in principe niet bij elkaar komt, maar altijd
oproepbaar is. Om 06.42 wordt het CoPI van Brabant-Noord formeel opgeheven.
Tijdens het overleg om 08.00 uur over het wegslepen van het schip, bespreken RWS en
veiligheidsregio Brabant-Noord dat de veiligheidsregio geen rol meer zal spelen en dat RWS vanaf
dit moment de verantwoordelijke partij is als beheerder van de vaarwegen voor waar het schip zich
bevindt. Hierop volgend, beëindigt Brabant-Noord om 08.46 uur GRIP 2.
Het CoPI en diverse veldeenheden van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid schalen af om 02.45
uur. Om 03.30 uur schaalt het ook het ROT gedeeltelijk af, maar een klein kernteam blijft nog actief.
In het ROT overleg van 03.45 uur wordt de overdracht aan RWS besproken. Even later om 03.52
uur schaalt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid formeel af.
De afschaling in de veiligheidsregio’s is niet gedeeld met het LOCC. Nadat het LOCC dit
constateert, beëindigen zij rond 06.00 uur hun activiteiten.
Waterschap Peel en Maasvallei schaalt op naar coördinatiefase 1, het WAT komt bij elkaar
In de ochtend van 29 december, om 06.00 uur, komt het waterschapsactieteam (WAT) van
waterschap Peel en Maasvallei voor de eerste keer bij elkaar. Zij nemen het pakket van
maatregelen door en stellen een werkplan op. Vanwege de opbouw van de waterdruk vanuit de
Mookerplas is inzet van de sluisdeuren niet mogelijk. Daarom zijn er schotbalken nodig om de
keersluis bij Mook af te sluiten. Om de schotbalken te plaatsen heeft het waterschap een duikteam
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en een telescoopkraan nodig. Naar verwachting zijn deze tussen 07.30 en 08.30 uur aanwezig.
Uiteindelijk worden de schotten om 11.30 uur geplaatst.
Overleg over het wegslepen van de Maria Valentine
Om 08.00 uur, vrijdag 30 december, hebben RWS, ILT, de rederij en de adviseur gevaarlijke stoffen
van veiligheidsregio Brabant-Noord overleg over het wegslepen van het schip. Zij bespreken of het
wel of niet verantwoord is om benzeen over te pompen en op welke wijze de Maria Valentine met de
juiste certificaten versleept kan worden. Tegelijkertijd doet de politie onderzoek naar de oorzaak.
Het RCT RWS ZN (in nieuwe samenstelling) maakt de balans op na de nacht
Om 07.24 uur belt de adviseur crisisbeheersing van het RCT RWS ZN met de crisismanager van
het DCC IenM. Hij geeft door dat het Calamiteitenteam Waterkeringen (CTW) beschikbaar is voor
het RCT voor inhoudelijke vragen, maar dat er vooralsnog geen reden is om te twijfelen aan de
stabiliteit van de kades. Er wordt weinig regen verwacht en er zal geen snelle stijging van de Maas
optreden. Daarnaast geeft de adviseur crisisbeheersing aan dat er op dit moment omvaarroutes
worden ingesteld. In de loop van de ochtend ontvangt het RCT suggesties voor de omvaarroutes
van de piketdirecteur VWM.
Om 08.00 uur vindt er een overdracht plaats van het RCT RWS ZN. Om 08.30 uur komt het RCT
voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar. In deze vergadering maakt men met elkaar de
balans op van de nacht en wordt vooruit gekeken naar de acties voor de komende uren.
In de RCT vergadering wordt besproken dat het schip door de stuw gevaren is en dus
benedenstrooms de stuw ligt en dat dit nieuwe informatie is voor het RCT. De waterstand is
inmiddels ongeveer 2 meter is gedaald (+NAP 5.90). De ebdeuren bij Heumen zijn gesloten en ook
de keersluis bij Mook zal deze ochtend gesloten worden. In Heijen worden woonboten verplaatst in
de haven, om te voorkomen dat deze droog komen te liggen door het lage waterpeil. De
bemanningsleden van de Maria Valentine zijn van boord gehaald. Het schip wordt gemonitord door
de politie en ILT. ILT maakt zich zorgen over de constructie van het schip, omdat deze na de
aanvaring met de stuw 3 meter naar beneden is gevallen. De verkeersbrug over de stuw is
opengesteld voor de hulpdiensten. Qua communicatie hebben de veiligheidsregio’s aan RWS
gevraagd om te ondersteunen bij de publieksvragen over de gevolgen van de waterstandsdaling.
Het RCT oordeelt dat de situatie begint te stabiliseren qua hectiek. Het is nog niet mogelijk om de
omvang van de schade van de stuw te bepalen, vanwege de weersomstandigheden en omdat het
beschadigde schip geladen met benzeen nog in de buurt ligt. Het waterpeil op het Maaswaalkanaal
kan op peil worden gebracht met pompen bij Weurt, dit moet mogelijk in gang worden gezet. Ook
concludeert het RCT op basis van terugmeldingen dat de veiligheidsregio’s niet altijd alle
gemeenten en daarmee dus bedrijven en aanwonenden hebben geïnformeerd. Daarnaast blijkt de
eenduidigheid in de communicatie vanuit de 3 betrokken veiligheidsregio’s een probleem te zijn. De
capaciteit binnen communicatie van RWS is een zorgpunt, omdat er veel vragen worden verwacht.
Om vanuit RWS de vragen over de gevolgen van de waterstand, zoals de stabiliteit van keringen,
kades, loswallen en dergelijke te kunnen beantwoorden is extra deskundigheid van inhoudelijk
adviseurs nodig.
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Het RCT zet acties uit om de communicatie af te stemmen met de veiligheidsregio’s en vraagt
ondersteuning van GPO om de vragen over de stabiliteit van kades et cetera te beantwoorden.
Verder gaat het RCT de afdeling Handhaving vragen om de ontstane situatie bij de stuw door
middel van een helikopter in beeld te brengen en om de kades, loswallen, et cetera in het stuwpand
in beeld te brengen aan de hand van het vergunningendossier. Ook zal het hele pand door RWS
worden afgevaren voor inspectie.
De aandacht voor het incident in de media neemt toe
Rond 09.00 uur komt het DCO met een update van de (social) media monitoring. Uit de monitoring
blijkt dat er inmiddels flink wat aandacht is voor het incident van landelijke, regionale en lokale
nieuwssites. De berichtgeving is vooral feitelijk en informatief van aard en focust zich op de
aanvaring, de schade aan de stuw, het (mogelijk) vrijkomen van benzeen, overige effecten voor de
omgeving, van het waterpeil op de Maas. Op social media is de aandacht voor het incident beperkt.
Vrijgave van de Thompsonbrug voor verkeer
De adviseurs beheer en onderhoud en constructieve veiligheid van PPO zijn om 08.09 uur weer ter
plaatse om opnieuw te kijken naar de schade aan brug en stuw. Zij concluderen rond 10.00 uur dat
de hoofddraagconstructie en andere onderdelen van de brug geen schade hebben opgelopen. De
schade aan de stuw is groot. Op basis van hun bevindingen komen zij tot het advies op de brug
e
open te stellen en verdere acties voor herstel in gang te zetten. Dit advies geven zij door aan de 2
OvD Water RWS en de voorzitter RCT RWS ZN. Op basis van dit advies wordt de Thompsonbrug
rond 13.30 uur weer opengesteld voor verkeer.
Gedurende vrijdagochtend GRIP 2 zonder CoPI in veiligheidsregio Limburg Noord
In de nacht is veiligheidsregio Limburg met verschillende teams actief geweest in Gennep en in
Mook en Middelaar. Om 08.30 uur wordt besloten om verder op te schalen naar GRIP 2 zonder
CoPI, onder andere vanwege de langdurige effecten en de verkeersstremming. Dit besluit wordt
genomen als de operationeel leider die gedurende de nacht actief is geweest en de operationeel
leider die het overneemt afstemmen over wat er binnen de regio moet gebeuren. Om 9.47 uur komt
het ROT voor het eerst bij elkaar en daarna nog één keer om 11.30 uur. Bij het tweede overleg zijn
een liaison van RWS en vertegenwoordigers van de gemeenten aanwezig. RWS meldt dat de
daling van het water niet te stoppen is en zal eindigen op +NAP 4.90, dus in totaal 3 meter zal
zakken. Ook wordt afgesproken dat RWS de regie op de communicatie heeft en dat de lokale
informatievoorziening via de gemeenten zal lopen.
Hierop volgend schaalt veiligheidsregio Limburg Noord om 12.36 uur af naar GRIP 0. Een kernteam
bestaande uit de operationeel leider, informatiemanager, communicatieadviseur, team
bevolkingszorg, RWS en het waterschap zal wel actief blijven om openstaande vragen te
beantwoorden.
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De gemeente Gennep ondersteunt de woonbootbewoners in de Paesplas
In de nacht heeft de OVD Bevolkingszorg van Limburg Noord onderdak geregeld voor een aantal
gezinnen. Vrijdagochtend komt het bericht dat een aantal woonboten water maken. De brandweer
geeft aan dat zij gaan ondersteunen bij het leegpompen van de woonboten. Zowel vrijdagochtend
als vrijdagmiddag organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten voor de bewoners van de
Paesplas. Met een WhatsApp-groep, waar ook de bewoners van de woonboot uit de Mookerplas
deel van uitmaken, zorgt de gemeente voor een snelle communicatielijn.

RWS slecht bereikbaar voor betrokken partijen
Op vrijdag komen er veel vragen binnen van woonbootbewoners en van verschillende
verzekeringsmaatschappijen. Zij zijn op zoek naar een aanspreekpunt binnen RWS. Daarnaast
krijgt RWS de klacht van gemeenten dat zij niet beschikbaar is voor informatie. In het vijfde RCT
van RWS Zuid Nederland om 12.15 uur komen de bereikbaarheid van RWS voor betrokken partijen
en de vraag wie voor wie aanspreekpunt is aan de orde. Binnen RWS wordt opgeschaald, om de
communicatie sterker neer te zetten.
Waterschap Rivierenland schaalt op
Op vrijdag, om 13.30 uur heeft waterschap Rivierenland de eerste vergadering van hun
Waterschapsactieteam (WAT). Zij bespreken de te nemen maatregelen om de effecten van het
teruglopen van water te beperken, waaronder ecologische schade en schade aan de peilvakken.
RWS denkt na over herstelmaatregelen stuw
Aan het begin van de middag wordt duidelijk dat het gat in de stuw te groot is voor tijdelijke
maatregelen. Tijdens het RCT overleg om 14.00 uur wordt besproken dat een denktank voor het
komen tot een oplossing voor het defect aan de stuw operationeel is.
Om 14.09 vraagt het DCC IenM aan het RCT wanneer men verwacht herstelscenario’s te hebben
en of het RCT een worst case en best case scenario kan geven voor het herstel van de stuw. Het
RCT wacht een oordeel van deze denktank af ten aanzien van mogelijke noodmaatregelen. De
denktank is echter ook afhankelijk van de onderwaterinspectie die pas de volgende dag kan
plaatsvinden. Naar verwachting zal er dus pas de volgende dag meer duidelijkheid zijn over de
omvang van de schade aan de stuw, op basis waarvan herstelscenario’s kunnen worden opgesteld.
Ondertussen is, op advies van GPO, om 13.30 uur de Thompsonbrug die over de stuw loopt weer
vrijgegeven voor verkeer en zijn grootschalige omvaarroutes ingesteld voor de scheepvaart. Aan het
eind van de middag wordt Schuttevaer geïnformeerd door de adviseur water en scheepvaart van
RWS ZN.
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RWS Zuid Nederland in de lead qua communicatie, VR Gelderland Zuid wil communicatie
verbeteren
In het RCT om 14.00 uur wordt besproken dat er steeds meer inhoudelijke vragen komen. Om die
reden wordt er een Q&A opgesteld voor pers, burgers en het 0800-nummer van RWS. Ook gaat er
eind van de middag een nieuw persbericht uit, dat op dat moment bij de Bestuursstaf ligt ter
beoordeling. RWS Oost Nederland springt bij, zodat er voldoende capaciteit is voor communicatie
vanuit RWS.
Ondanks de afspraak dat RWS in de lead is qua communicatie, besluit de veiligheidsregio
Gelderland Zuid rond 15.00 uur om de sectie communicatie op te starten vanwege de afschaling
van VR Brabant Noord, de minimale communicatie vanuit RWS en de vragen over het MaasWaalkanaal. Zij zullen de communicatielijn afstemmen met RWS en de gemeenten.
Om 15.13 uur blijkt uit een update van de (social) media monitoring van DCO dat de aandacht
verschuift van de effecten van benzeen naar de daling van het waterpeil op de Maas. Wel is de
berichtgeving nog steeds feitelijk van aard. Vanaf 15.30 uur is een woordvoerder vanuit RWS Oost
– Nederland ter plaatse om de media te woord te staan. Een perswoordvoerder van de Bestuursstaf
is rond die tijd live in de uitzending bij RTL Z om toelichting te geven op de situatie bij Grave. Deze
rolverdeling is onderling afgestemd binnen RWS.
Waterpeil op het Maaswaalkanaal vraagt maatregelen om het waterpeil te stabiliseren
In de loop van de vrijdagmiddag blijkt dat waterschap Rivierenland grote problemen heeft met het
peil in de polders met als gevolg leeglopende vijvers en dreigende vissterfte. Om deze reden geeft
de informatiecoördinator van het RCT RWS ZN aan bij het DCC IenM dat mogelijk ook de
noodpompen van het DCC IenM ingezet moeten worden.
In het RCT overleg om 21.30 uur komt aan de orde dat het peil op het Maaswaalkanaal inmiddels
zo’n 1,20 meter is gedaald, waardoor de haven van Nijmegen niet meer gebruikt kan worden en de
regio Nijmegen met de gevolgen van het lage water wordt geconfronteerd. Voor nu wordt de meest
urgente situatie opgevangen door het waterschap door het extra innemen van reserve water, maar
deze situatie is slechts houdbaar tot 1 januari. Het is mogelijk om het waterpeil te stabiliseren door
middel van noodpompen, de vraag is echter of er voldoende water aanwezig is in de rivieren om te
kunnen oppompen, deze vraag is intern gesteld.
Om 22.07 uur volgt een formeel verzoek van het RCT aan het DCC IenM voor de inzet van
noodpompen, waarbij wordt aangegeven dat de LCW adviseert om zoveel mogelijk water vanuit de
Waal in te pompen. Het RCT vraagt om inzet van de noodpompen vanaf 31 december.
Advies LCW/WVL over de lange termijn gevolgen van het lage waterpeil
In het RCT overleg om 21.30 uur vraagt het RCT zich af wat het lage waterpeil in het stuwpand
Grave-Sambeek op de lange termijn betekent voor het grondwaterpeil, de ecologie en economische
activiteiten. Het RCT besluit hierover advies te vragen aan LCW en WVL.

56500

25

De Maria Valentine vertrekt naar Moerdijk
Zaterdagochtend, om 08.30 uur vertrekt de Maria Valentine naar Moerdijk, nadat ILT op
vrijdagmiddag het schip heeft vrijgegeven om te verslepen met de benodigde certificering.
De gemeenten Gennep en Mook organiseren een gezamenlijke bijeenkomst voor bewoners
van de woonboten
Op zaterdagochtend om 10.30 uur is een bewonersbijeenkomst voor de woonbootbewoners van de
Paesplas, ook zijn er woonbootbewoners uit Mook en Middelaar gekomen.
RWS is tijdens de bewonersbijeenkomst vertegenwoordigd om toelichting te geven, vragen te
beantwoorden en afspraken te maken over de wijze van communiceren. Ook zijn de brandweer en
de burgemeesters van Mook en Middelaar en Grave aanwezig bij de bijeenkomst.
Gemeente Nijmegen verzoekt om een bestuurlijke bijeenkomst
Zaterdagochtend verzoekt de gemeente Nijmegen RWS om een bestuurlijke bijeenkomst te
beleggen om de gevolgen van het incident te bespreken. In overleg tussen het RCT en de HID’en
van Zuid Nederland en Oost Nederland wordt dit verzoek overwogen. De voorbereiding voor een
eventuele bijeenkomst wordt alvast gestart door de strategische adviseurs van de afdeling
Communicatie en Strategie van RWS Zuid - Nederland. Later die week heeft het formele overleg
plaatsgevonden.
Inzet noodpompen DCC IenM kan niet eerder dan 2 januari
In de loop van de zaterdagmiddag blijkt dat de inzet van de noodpompen van het DCC IenM niet
eerder dan 2 januari kan worden gestart. De aannemer geeft namelijk bij de pompenexperts van het
DCC IenM aan dat het transport van de pompen geen probleem is, maar dat de benodigde pontons
en kraan niet eerder gemobiliseerd kunnen worden.
Rond 17.00 uur is er contact tussen de voorzitter van het RCT RWS ZN en de coördinerend
adviseur van WVL. De laatste geeft aan verbaasd te zijn dat niet direct actie kan worden
ondernomen met betrekking tot het plaatsen van noodpompen en geeft mee aan de voorzitter dat bij
een acuut probleem eventueel ook het transport van de pompen door Defensie kan worden
verzorgd. De voorzitter legt deze suggestie voor aan het RCT, waar men tot de conclusie komt dat
er geen acuut gevaar is en dat de inzet van transportmiddelen van Defensie een te zwaar middel is
wat een beeld teweeg kan brengen bij de omgeving dat crisis zou verergeren. De voorzitter koppelt
deze uitkomst even later, om 17.48 uur, terug aan WVL.
Het RCT RWS ZN komt voor de 10e keer bij elkaar
e

Om 18.00 uur komt het RCT RWS ZN voor de 10 keer bij elkaar in dezelfde samenstelling als bij
de start. In het overleg wordt vooral gesproken over communicatie en het herstel van de stuw. Met
betrekking tot communicatie wordt besproken dat het tijd wordt om de regie op het actief
communiceren te nemen.
Voor het herstel van de stuw geldt dat inmiddels de eerste inspectieresultaten binnen zijn en
e
bekeken worden. De resultaten worden door de 2 OvD Water RWS besproken met GPO en het
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RCT heeft GPO gevraagd om er op aan te sturen dat er zo snel mogelijk een plan van aanpak ligt
voor het herstel van de stuw.
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3. Melding, alarmering en opschaling

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we in op het verloop van de melding, alarmering en opschaling. Daarbij kijken
we naar de wijze, waarop de melding is binnen gekomen, welke afwegingen zijn gemaakt en hoe
vervolgens de alarmering en opschaling in de tijd is verlopen binnen de crisisorganisaties van RWS,
IenM, VR Brabant-Noord, VR Gelderland-Zuid, VR Limburg-Noord, Waterschap Aa en Maas,
Waterschap Rivierenland, Waterschap Peel en Maasvallei en de betrokken gemeenten.
3.2 Plannen en procedures
Opschaling bij Veiligheidsregio’s: de GRIP-regeling
Voor de opschaling van Veiligheidsregio’s is een landelijk referentiekader GRIP beschikbaar. Dit
referentiekader kent regionale opschaling van GRIP 1 t/m GRIP 4. Daarnaast beschrijft dit
referentiekader GRIP 5, bedoeld voor bovenregionale opschaling. GRIP 5 is een expliciet besluit
van de voorzitters van de Veiligheidsregio’s en vraagt een bestuurlijke noodzaak. De uitwerking van
GRIP 5 beschrijft, dat één veiligheidsregio de bestuurlijke en operationele afhandeling coördineert
en spreekt verder over een coördinerend operationeel leider en de mogelijke vorming van een
interregionaal operationeel team en een interregionaal beleidsteam.
Opschaling bij Rijkswaterstaat: fase 1 tot en met 3
Voor de opschaling binnen RWS zijn 3 fases beschikbaar, met eigen criteria. Daarbij is het
uitgangspunt, dat bij relevante incidenten de Veiligheidsregio of RWS gelijkwaardig mee opschaalt.
Voor deze gelijkwaardige opschaling hanteert RWS onderstaand model:

Opschaling van de waterschappen
Het calamiteitenzorgsysteem van de waterschappen kent vier coördinatiefasen onderscheiden, elk
met eigen criteria. De opschaling is onafhankelijk van de opschaling van de veiligheidsregio. Wel
sluiten de coördinatiefasen van de waterbeheerders naadloos op GRIP 1 tot en met GRIP 4, maar
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de beide faseringen zijn niet één op één aan elkaar gekoppeld. Waterschap Limburg geeft aan, dat
het uitgangspunt is dat bij een GRIP-situatie waarbij een taak voor het waterschap is weggelegd,
het waterschap mee opschaalt tot gelijkwaardig niveau.
Coördinatieplan vaarwegen Veiligheidsregio Brabant-Noord
De meldkamer, die als eerste een melding ontvangt, behandelt de melding als een melding op het
grondgebied van deze regio. Indien uit de melding duidelijk is dat het incident zich afspeelt op de
oever van de andere regio wordt de melding doorgeleid naar deze regio zonder dat de regio die de
melding in eerste instantie heeft aangenomen tot inzet overgaat. Indien het incident zich uitstrekt
over meerdere regio’s, informeert de regio die de melding heeft aangenomen onmiddellijk de
betrokken buurregio.
Dit coördinatieplan beschrijft tevens de rol van het Nautisch Centrum van RWS ZN. Het NC is voor
de Veiligheidsregio de ingang als er sprake is van een incident op een vaarweg. Het NC zorgt voor
de doormelding aan de betreffende sleutelfunctionarissen van RWS. Bij het NC is veel informatie
beschikbaar. Als de naam van een schip bekend is kan het NC aangeven: afmeting, opvarenden,
lading
Incident Bestrijdingsplan vaarwegen Oost-Nederland
Het Incident Bestrijdingsplan vaarwegen Oost-Nederland, waar o.a. RWS Oost Nederland en
Gelderland-Zuid meegewerkt hebben aan de totstandkoming beschrijft dat de meldkamers en de
verkeersposten een cruciale rol hebben in het proces melding en alarmering. Zij fungeren als een
spin in het web die de eerste melding ontvangt en vervolgens op basis daarvan de benodigde
hulpverleningsdiensten alarmeren.

3.3 Observaties Melding en alarmering
Observatie 1. Door de dichte mist was gedurende de avond van het incident het zicht voor de
betrokkenen beperkt.
Op donderdagmiddag 29 december 2016 kondigt het KNMI code geel af voor mist. De mist houdt
aan tot vrijdagochtend. De KNMI-weerstations van Volkel en Deelen geven aan, dat er zelfs sprake
is van zeer dichte mist met zicht minder dan 100 meter.
Geïnterviewden geven dan ook aan dat zij bij het aanrijden hun verkeersgedrag hebben aangepast
aan de weersomstandigheden. Zij zijn met lage snelheid en vaak zonder optische- en
geluidssignalen aangereden. Daarnaast heeft de OvD Water van RWS zich op eigen initiatief laten
chauffeuren naar de stuw bij Grave. De leider CoPI en OvD Brandweer van Brabant-Noord zijn
achter respectievelijk de CoPI bak en de politie-eenheden aangereden om verantwoord ter plaatse
te komen.
Ook geven geïnterviewden aan dat zij ter plaatse de schade aan de stuw en de Maria Valentine niet
konden zien vanwege de dichte mist, zowel niet vanaf de brug als vanaf de walkant. Wel hoorden zij
een sterk watergeruis.
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Overzicht opschaling betrokken partijen Grave
In onderstaand overzicht is het verloop van de opschaling in de loop van de tijd weergegeven. In het
bovenste gedeelte staat de informatie over RWS en de waterschappen, in het middengedeelte de
informatie van de veiligheidsregio’s en in het onderste gedeelte de informatie over de gemeenten.
Bij de gemeenten is met kleur aangegeven welke crisispartner als eerste contact heeft gelegd met
de gemeente.

Observatie 2. Binnen een uur na de initiële melding zijn alle piketfunctionarissen van RWS
gealarmeerd.
De initiële melding is afkomstig van de sluismeester in Grave. Hij hoort een niet te plaatsen harde
klap en belt om 19.34 uur het Nautisch Centrum met het vermoeden dat een schip de stuw heeft
geraakt. Het Nautisch Centrum informeert daarop om 19.39 uur de OvD Water RWS, met het
verzoek om de sluismeester in Grave te bellen.
Terwijl de OvD Water RWS aanrijdend is, belt deze om 20.00 uur de voorzitter RCT RWS ZN om
hem te informeren over de situatie. Hierbij geeft de OvD Water RWS aan dat de situatie nog niet
goed kan worden ingeschat. Nog steeds aanrijdend belt de OvD Water RWS om 20.21 uur ook de
piketteamleider van VWM om hem op de hoogte te stellen van de situatie. De piketteamleider belt
drie minuten later op zijn beurt de piketdirecteur van VWM voor informatieve opschaling binnen
VWM.
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Om 20.30 uur belt de voorzitter RCT RWS ZN de piketdirecteur van RWS ZN om hem te informeren
over de situatie. Rond dezelfde tijd zorgt de voorzitter ook voor alarmering van een adviseur water
en scheepvaart van RWS ZN.
Observatie 3. De politiemeldkamer Brabant-Noord ontvangt de melding die via 0900-8844 is
binnengekomen, met de informatie dat de stuw in Grave mogelijk is aangevaren door een
schip. De politiemeldkamer zorgt daarop voor de eerste inzet van de hulpdiensten.
Om 20.07 uur belt de OvD Water RWS met 0900-8844 en komt uit bij de politiemeldkamer BrabantNoord. De OvD Water RWS vraagt om de politie in Grave te alarmeren in verband met een
mogelijke aanvaring met de stuw. Ondanks dat de OvD Water RWS nog niet precies weet hoe de
situatie ter plaatse is, verzoekt zij de politie uit voorzorg de Thompsonbrug (de verkeersbrug over de
stuw) af te sluiten. Om 20.29 uur belt de meldkamer politie Brabant-Noord de OvD Water RWS met
een aantal aanvullende vragen over de melding. De meldkamer vraagt of de brandweer ook ter
plaatse moet komen, waarop de OvD Water RWS aangeeft dat dit kan, maar dat onduidelijk is of
inzet van de brandweer daadwerkelijk nodig is. Om 20.35 uur worden de tankautospuit van Grave
en de OvD Brandweer van Brabant-Noord gealarmeerd, met de melding dat een schip in de
problemen is.
Om 20.39 uur geeft de meldkamer politie Brabant-Noord aan bij de OvD Water RWS dat aan beide
kanten van de verkeersbrug een politie eenheid komt te staan. In hetzelfde gesprek wordt in de
meldkamer Brabant-Noord bekend dat het desbetreffende schip 2000 ton benzeen aan boord heeft
en volgens de eerste berichten niet lek zou zijn.
Om 20.45 uur is de tankautospuit van Grave ter plaatse. De OvD Brandweer van VRBN komt later
ter plaatse. De Thompsonbrug is om 20.53 uur aan beiden zijden afgesloten.
Observatie 4. De meldkamer politie en de meldkamer brandweer van Brabant-Noord melden
afzonderlijk van elkaar en op andere tijdstippen het incident aan hun evenknie in
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
De gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid wordt voor het eerst op de hoogte gebracht
over het incident, als de gemeenschappelijke meldkamer Brabant-Noord om 20.36 uur verzoekt om
een politie-eenheid aan de Gelderse zijde van de brug neer te zetten om zo de brug af te sluiten.
Om 21.01 uur is ook de brandweer van Gelderland-Zuid op de hoogte van het incident, als de OvD
brandweer Gelderland-Zuid op verzoek van zijn evenknie in Brabant-Noord wordt gealarmeerd,
vanwege de aanvaring van een schip, geladen met 200 ton, met de stuw in Grave.
Observatie 5. Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt 3,5 uur na de aanvaring via de gemeente
Gennep gealarmeerd over de waterstandsdaling op de Maas.
Om 23.04 uur belt de adviseur water en Scheepvaart van RWS ZN met de gemeente Gennep met
informatie over het dalende waterpeil. De gemeente Gennep alarmeert hierop om 23.57 uur de
meldkamer Limburg-Noord met het bericht dat de Maas door een aanvaring bij de stuw bij Grave
leegloopt met gevolgen voor de woonboten bij de Paesplas in Gennep. Om deze reden stuurt de
meldkamer de brandweer van Gennep en de OvD Brandweer Limburg-Noord naar de Paesplas in
Gennep.
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Observatie 6. De waterschappen krijgen van verschillende organisaties, om verschillende
redenen en op verschillende tijdstippen melding van het incident.
Gedurende de eerste 48 uur na de aanvaring van de Stuw in Grave raken de waterschappen Aa en
Maas, Rivierenland en Peel en Maasvallei betrokken bij het incident.
Om 20.34 uur heeft de Mobiel Verkeersleider RWS contact gehad met een contactpersoon van het
Waterschap Aa en Maas inzake het sluiten van keersluis Cuijk. Daarnaast krijgt waterschap Aa en
Maas rond 23 uur van de adviseur crisisbeheersing van het RCT RWS ZN, dat door de aanvaring bij
de stuw in Grave het stuwpand tussen Grave en Boxmeer leegloopt en dat dit effecten kan hebben
voor de waterhuishouding. De piketfunctionaris van Aa en Maas informeert vervolgens de voorzitter
van het Waterschap Actieteam (WAT).
Rond 23.00 uur wordt een piketmedewerker handhaving van Rivierenland gebeld door de VR
Gelderland-Zuid met een aantal vragen over de stabiliteit van de dijken door waterpeildaling. Binnen
waterschap Rivierenland nemen peilbeheerders laat in de avond het dalende peil in het Maas Waalkanaal waar, waarop zij een interne alarmering uit doen naar de teamleiders. Pas op
vrijdagochtend, als medewerkers van het waterschap ter plaatse gaan, wordt binnen Rivierenland
bekend dat deze daling door de waterstandsdaling in de Maas komt.
Waterschap Peel en Maasvallei raakt betrokken als zij om 01.30 uur een melding krijgen om contact
op te nemen met de meldkamer brandweer van Limburg-Noord. Van VR Limburg-Noord krijgt het
waterschap het verzoek om de keersluis bij de Mookerplas dicht te zetten in verband met de
waterpeildaling van de Maas.
Observatie 7. Twee uur en 15 minuten na melding van het incident zijn alle betrokkenen
binnen het ministerie van IenM, inclusief de minister, geïnformeerd over het incident.
Om 20.56 uur verzoekt de OVD Water RWS het Nautisch Centrum om een sms–bom te versturen
om zo de interne RWS organisatie, inclusief het DCC IenM, te informeren. Het Nautisch centrum
neemt om 21.19 uur contact op met CMIJ, omdat zij ervoor kan zorgen dat de sms-bom uitgaat. Na
overleg tussen het Nautisch Centrum en CMIJ over de te hanteren tekst wordt de sms verstuurd om
21.45 uur.
Nadat het DCC IenM de sms-bom hebben ontvangen, sturen zij deze rond 22.00 uur door naar de
Minister en andere betrokkenen bij het ministerie van IenM. Ook neemt de crisismanager van het
DCC IenM naar aanleiding van de sms-bom contact op met de adviseur crisisbeheersing van het
RCT RWS ZN en verzoekt hij Directie Communicatie van RWS om een omgevingsanalyse op te
stellen.
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Observatie 8. Tussen drie en zes uur na de aanvaring worden de burgemeesters
geïnformeerd. De wijze waarop en door wie verschilt per gemeente.
Om 22.30 uur ontvangt de burgemeester van Heumen een bericht van een wethouder over het
e
incident. Hij gaat ter plaatse om polshoogte te nemen van het incident. Na het 1 CoPI van VR
Gelderland-Zuid om 23.50 uur is hij geïnformeerd over de gang van zaken. Vervolgens ontvangt de
burgemeester van Heumen om 01.00 uur telefonisch nog informatie over de situatie van de
operationeel leider van VR Gelderland-Zuid.
De burgemeester van Grave wordt rond 22.45 uur geïnformeerd door zijn ambtenaar Openbare
Orde en Veiligheid, die even daarvoor contact heeft gehad met de OvD Bevolkingszorg van de VR
Brabant-Noord.
De OvD Bevolkingszorg van VR Gelderland-Zuid informeert rond 23 uur de burgemeester van
Wijchen. Ongeveer een uur later wordt de burgemeester van Wijchen nogmaals gebeld door de
operationeel leider van VR Gelderland-Zuid.
Rond 01.30 uur wordt zowel de burgemeester van Mook en Middelaar, als de burgemeester van
Gennep geïnformeerd over het zakkende waterpeil. De burgemeester van Mook en Middelaar wordt
in eerste instantie gebeld door een medewerker van de gemeentelijke buitendienst en om 02.04 uur
ook nog door de operationeel leider van VR Limburg-Noord. De burgemeester van Gennep krijgt
van de OvD Bevolkingszorg van VR Limburg-Noord informatie over de situatie bij de Paesplas. De
operationeel leider van Limburg-Noord krijgt geen direct telefonisch contact, hij stuurt daarom een
sms naar de burgemeester.
De burgemeester van Bergen wordt om even na 2 uur geïnformeerd, als de VR Limburg-Noord
contact op neemt om de effecten van het incident op de veerdiensten te bespreken.
Observatie 9. Het LOCC wordt door het NCC gealarmeerd in verband met de betrokkenheid
van gevaarlijke stoffen, naar aanleiding van het opschalen van Brabant-Noord naar GRIP 1.
Om 22.45 uur neemt het NCC contact op met het LOCC, omdat de veiligheidsregio Brabant-Noord
opschaalt naar GRIP 1 in verband met de betrokkenheid van gevaarlijke stoffen. Even later ontvangt
het LOCC ook een informatiebericht van het DCC IenM, met feitelijke informatie over de aanvaring
van de stuw bij Grave.
Na deze meldingen start een piketmedewerker van het LOCC direct met het inwinnen van
informatie. Daarnaast stelt hij om 23.10 uur zijn piketploeg op de hoogte. Rond 01.30 uur is de
piketmedewerker aanwezig op het kantoor van het LOCC.
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3.4 Observaties Opschaling
Observatie 10. RWS schaalt de eigen organisatie op tot fase 2 met een RCT RWS ZN.

Om 19.39 uur belt het RWS Nautisch Centrum met de 1e OVD Water RWS, die direct ter plaatse
gaat. Daarmee schaalt RWS op naar fase 1. Om 20.00 informeert de OVD Water RWS de voorzitter
van het RCT van RWS ZN en belt deze enige tijd later weer met meer informatie.
Om 20.30 besluit de voorzitter RCT ZN, na overleg met de piketdirecteur RWS ZN en de adviseur
crisisbeheersing van RWS ZN, om op te schalen naar fase 2. Aan het RCT wordt direct een
adviseur water en scheepvaart als adviseur toegevoegd.
Om 21.30 uur komt het RCT RWS ZN voor het eerst in kernbezetting bij elkaar. De informatie
coördinator en de communicatie adviseur zijn nog niet aanwezig. De aanwezige leden zijn vooral
bezig met het vormen van een beeld en zetten de eerste acties uit. Om 22.45 uur komt het RCT in
volle bezetting opnieuw bij elkaar.
Observatie 11. Na informatiedeling door RWS schalen VR Brabant-Noord en VR GelderlandZuid onafhankelijk van elkaar op naar GRIP 1.
Om 22.25 uur heeft de OvD Brandweer VR Brabant-Noord overleg gehad met de OvD Brandweer
VR Gelderland-Zuid. De OvD VR Brabant-Noord geeft aan de meldkamer Brabant-Noord de
informatie door en geeft aan dat de zaak stabiel is. Hij wil graag bij het vervolg weer in kennis
gesteld worden. Om 22.28 uur ontvangt de OvD VR Brabant-Noord van de 1e OvD Water van RWS
nieuwe informatie over het incident dat het schip door de stuw heen is gevaren. Op basis van deze
informatie schaalt hij op naar GRIP 1: Er is open contact met benzeen en de bovenkant van de boot
is er af. De OvD Brandweer VR Brabant-Noord deelt dit besluit en motivatie met de OvD Brandweer
VR Gelderland.
Om 22.38 uur besluit de HOvD van VR Gelderland-Zuid na overleg met de OvD Brandweer VR
Gelderland-Zuid om mee te gaan in de opschaling naar GRIP 1. De calamiteitencoördinator van de
meldkamer VR Gelderland-Zuid koppelt dit besluit terug naar de meldkamer VR Brabant – Noord.
Om 23.30 uur is het CoPI Gelderland-Zuid operationeel. Tegelijkertijd heeft het CoPI Brabant een
eerste motorkapoverleg met de leider CoPI, waar de OVD Brabant-Noord bij aanwezig is. Om 23.51
uur heeft het CoPI Brabant Noord het eerste formele overleg.
Observatie 12. Veiligheidsregio Brabant-Noord en Gelderland-Zuid schalen om verschillende
redenen en zonder voorafgaand overleg op naar GRIP 2.
e

Om 22.48 uur is de 2 OvD Water RWS ter plaatse aan de Brabantse kant. Deze adviseert de OvD
Brandweer Brabant Noord op te schalen naar GRIP 2 vanwege de dalende waterstand. VR Brabant
Noord schaalt direct op naar GRIP 2 op verzoek van de OvD Brandweer.
Enige minuten later schaalt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid eveneens op naar GRIP 2 op
verzoek van de HOvD Brandweer om zo in opschaling gelijk te lopen met Brabant-Noord en om te
kunnen anticiperen op een mogelijk scenario met benzeen.
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Om 23.55 uur hebben het ROT Brabant-Noord en Gelderland-Zuid op het zelfde moment hun eerste
ROT overleg.
Observatie 13. VR Brabant-Noord maakt de afweging dat er geen interregionale bestuurlijke
dilemma’s zijn en GRIP 5 daarmee niet aan de orde is.
Rond 00.30 uur vraagt de burgemeester van Grave aan het CoPI Brabant-Noord wat het gewenste
niveau van opschaling is. Daarbij komt aan de orde dat er op dat moment geen bestuurlijke
dilemma’s zijn, maar wel meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn. Vanuit deze vraag komt in het
CoPI van Brabant-Noord aan de orde of opschaling naar GRIP 5 aan de orde is. Het CoPI legt de
vraag voor aan het ROT Brabant-Noord.
Om 02.15 uur vraagt de OL Brabant-Noord aan het LOCC om mee te denken over het GRIP niveau,
omdat op dat moment twee veiligheidsregio’s zijn opgeschaald naar GRIP 2 en ook de VR LimburgNoord te maken heeft met de effecten van de aanvaring. De OL Brabant-Noord geeft bij het LOCC
aan dat er geen bestuurlijke dilemma’s zijn, alleen nog operationele dilemma’s en dat deze ook
redelijk onder controle lijken. Hierop raadpleegt het LOCC de GRIP-regeling en vergelijkt het door
de OL geschetste beeld met de GRIP-regeling. De GRIP-regeling vermeld “Opschaling naar GRIP 5
gebeurt uitsluitend als daartoe bestuurlijke noodzaak aanwezig is”. Het LOCC deelt deze bevinding
met de OL. Op basis van deze informatie besluit de OL van Brabant-Noord om niet op te schalen en
deelt deze bevinding met de OL van Gelderland-Zuid en Limburg-Noord.
Observatie 14. VR Limburg-Noord schaalt vrijdagochtend, 30 december, op naar GRIP 2
vanwege de lange termijn effecten van de waterstandsdaling
Om 00.52 uur wordt de informatiemanager van het ROT Limburg-Noord gealarmeerd over de
situatie bij Grave door de meldkamer Limburg-Noord, waarna hij informatie ophaalt bij de
meldkamers en informatiemanagers van de ROT’s van Brabant-Noord en Gelderland-Zuid. De
operationeel leider en de informatiemanager van het ROT van veiligheidsregio Limburg-Noord
besluiten daarna rond half 2 om de situatie verder te monitoren via LCMS en om 08.00 uur contact
te zoeken met de operationeel leiders en de informatiemanagers van de andere veiligheidsregio’s.
Om 08.30 uur besluit de OL van Limburg-Noord om op te schalen naar GRIP 2 zonder CoPI, onder
andere vanwege de langdurige effecten en de verkeersstremming op de Maas. Het ROT van
Limburg-Noord komt om kwart voor 10 voor de eerste keer bij elkaar met liaisons van RWS en
vertegenwoordigers van de gemeenten.
Observatie 15. Op verschillende momenten zijn er liaisons van RWS in de crisisteams van de
veiligheidsregio’s aanwezig.
e

Bij opschaling naar GRIP 1 bij Brabant-Noord rond half 11 is de 2 OvD RWS ter plaatse en neemt
e
hij zitting in het CoPI Brabant-Noord. Hij heeft contact met het RCT RWS ZN en de 1 OvD Water
RWS. Bij opschaling naar GRIP 1 in Gelderland-Zuid neemt een medewerker van RWS VWM, op
persoonlijke titel zitting in het CoPI van Gelderland – Zuid. Het RCT RWS ZN is hiervan niet op de
hoogte.
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Zodra VR Brabant-Noord opschaalt naar GRIP 2 alarmeert het RCT ZN de liaison ROT ZN. Bij de
eerste zitting van het ROT Brabant-Noord, rond 12 uur ‘s nachts, is een liaison van RWS ZN
aanwezig.
Op dezelfde tijd heeft het ROT Gelderland-Zuid de eerste zitting. Zij verzoeken daarna om een
liaison van RWS. Het RCT RWS ZN verzoekt RWS Oost Nederland om een liaison te leveren voor
het ROT Gelderland-Zuid. De liaison RWS ON is rond 2 uur in het ROT Gelderland-Zuid.
Op vrijdag 30 december om kwart voor 10 heeft het ROT Limburg-Noord het eerste overleg. Een
liaison van RWS ZN is bij de tweede en laatste ROT-vergadering om half 12 aanwezig.
Observatie 16. De waterschappen Peel en Maasvallei en Rivierenland schalen onafhankelijk
van elkaar op naar coördinatiefase 1. Waterschap Aa en Maas schaalt alleen informatief op.
Om 20.34 uur heeft de Mobiel Verkeersleider RWS contact gehad met een contactpersoon van het
Waterschap Aa en Maas inzake het sluiten van keersluis Cuijk. Het Waterschap Aa en Maas is
daarna enkel informatief opgeschaald, omdat bij hen het Waterschap Actieteam (WAT) een meer
adviserende rol heeft.
De volgende ochtend is het Waterschap Rivierenland, nadat zij ter plaatse zijn gegaan,
opgeschaald naar coördinatiefase 1. Ook het Waterschap Peel en Maasvallei schaalt op naar
coördinatiefase 1, vanwege de problematiek bij de Mookerplas
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4. Samenwerking en afstemming

4.1 Inleiding
Bij samenwerking en afstemming is van belang welke verhouding tussen de verschillende
crisisteams hebben bestaan en in hoeverre dit heeft aangesloten bij de (bestuurlijke)
verantwoordelijkheden van de verschillende actoren. Van belang is verder hoe het contact met de
crisisteams van andere organisaties en stakeholders geborgd werd en hoe crisisteams hebben
samengewerkt. De bestuurlijke afstemming (met gemeenten) en de samenwerking met private
partijen is ook onderdeel van de beschouwing over samenwerking en afstemming, evenals de wijze
van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming van de crisisteams.

4.2 Plannen en procedures
Hieronder staat uitgewerkt, welke voor samenwerkingen afstemming relevante informatie in de
diversie crisisplannen staat beschreven.
GRIP-regeling
De uitwerking van GRIP 5 beschrijft, dat één veiligheidsregio de bestuurlijke en operationele
afhandeling coördineert en spreekt verder over een coördinerend operationeel leider en de
mogelijke vorming van een interregionaal operationeel team en een interregionaal beleidsteam.
Coördinatieplan Vaarwegen Brabant-Noord
In het coördinatieplan Vaarwegen Brabant-Noord staat aangegeven, dat bij een incident dat
plaatsvindt op de oever van een andere regio waarbij de hulpverlening aldaar reeds is opgestart de
eenheden/functionarissen aangekomen op de oever van de buurregio niet eerder naar de plaats
van het incident gaan dan na overleg met de leidinggevende ter plaatse die de inzet tot dan toe
coördineert. Beide leidinggevenden maken afspraken over de verdere wijze waarop het CoPI wordt
ingevuld en het incident wordt bestreden. De operationeel leider van de regio waar de calamiteit is
ontstaan, coördineert het optreden in het CoPI van de bronregio. De operationeel leider van de
regio waar de calamiteit is ontstaan vervult tevens de taak van coördinerend operationeel leider.
Incidentbestrijdingsplan Vaarwegen Oost-Nederland
Als de incidentlocatie duidelijk is wordt het ROT en RBT waar het incident (de bron) gesitueerd is
het Coördinerend ROT (C-ROT) en Coördinerend RBT (C-RBT). Vanwege de onderlinge
communicatie heeft het de voorkeur dat de coördinerende GMK zich in dezelfde regio bevindt als de
het C-ROT. Het C-ROT is verantwoordelijk voor een bovenregionale afstemming van de
incidentbestrijding op het water. Het C-ROT dient de praktische voorwaarden te scheppen voor de
uitvoering, in nauw overleg met de betrokken waterpartijen.
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4.3 Observaties Samenwerking en afstemming
Observaties over samenwerking en afstemming tussen de crisisorganisaties
Observatie 17. VR Gelderland-Zuid besluit naast het CoPI van Brabant-Noord een eigen CoPI
op te zetten aan de Gelderse zijde van de brug.
Na overleg tussen de OvD Brandweer en de leider CoPI Gelderland-Zuid besluit de leider CoPI net
als Brabant-Noord op te schalen naar GRIP 1. Daarbij kiest Gelderland-Zuid een locatie aan de
Gelderse zijde van de Thomsonbrug, Brabant-Noord staat aan Brabantse zijde, op 10 minuten
loopafstand van elkaar. Rond 01.00 uur wordt in het CoPI van Brabant-Noord bekend dat
Gelderland-Zuid ook een CoPI heeft, waarop de leider CoPI en OvD Brandweer van Brabant-Noord
besluiten naar het CoPI Gelderland-Zuid te gaan voor afstemming. De leiders CoPI spreken met
elkaar af voor de afstemming LCMS te koppelen. Geïnterviewden geven aan dat dit niet lukt
vanwege technische problemen. Daarnaast geven diverse geïnterviewden geven aan dat het
moeilijk is om hun counterpart in het andere CoPI telefonisch te bereiken. Sommige geïnterviewden
gaven aan met hun counterpart in het andere CoPI midden op de brug af te spreken om af te
stemmen. Het gebruik van een multidisciplinaire gespreksgroep tussen beide CoPI’s is beperkt
gebleven.

Observatie 18. RWS ZN beoordeelt de waterstandsdaling dusdanig ernstig, dat zij de
veiligheidsregio’s adviseren om op te schalen en coördinatie te organiseren.
De voorzitter RCT van RWS ZN schaalt op naar fase 2 vanwege de waterstandsdaling. Voordat het
RCT bij elkaar komt, kijkt de adviseur crisisbeheersing naar de omvang van het effectgebied van de
waterstandsdaling. Het effectgebied raakt meerdere veiligheidsregio’s. Op basis van deze bevinding
neemt de adviseur crisisbeheersing contact op met de meldkamer van Brabant-Noord en adviseert
de veiligheidsregio om op te schalen naar GRIP 2. Ook verzoekt hij Brabant-Noord om de
coördinatie op zich te nemen. De meldkamer geeft aan dat dit ter plaatse moet worden besloten,
e
waarop de adviseur crisisbeheersing antwoordt dat de 2 OvD Water dit zal inbrengen ter plaatse.
Ter plaatse neemt de Brandweer Brabant-Noord het advies over en schaalt op naar GRIP 2
vanwege de waterstandsdaling. Er zijn geen aanwijzingen dat hierbij over de coördinatie is
gesproken.
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Observatie 19. Het verzoek van het RCT RWS ZN aan VR Brabant-Noord om de coördinatie
tussen de veiligheidsregio’s te organiseren is niet bekend bij VR Brabant-Noord.
Om 21.56 uur informeert de adviseur crisisbeheersing van het RCT RWS ZN de veiligheidsregio
Brabant-Noord via de meldkamer over de situatie. Hij wijst op het effectgebied van de
waterstandsdaling en vraagt de veiligheidsregio een en ander te coördineren met andere relevante
veiligheidsregio’s en op te schalen naar GRIP 2. De meldkamer van de VR Brabant-Noord verwijst
voor de opschaling terug naar de OVD brandweer ter plekke. Geïnterviewden van het RCT RWS ZN
geven aan, dat zij ervanuit zijn gegaan dat de coördinatie vanaf dat moment bij de VR BrabantNoord lag. Geïnterviewden van het ROT en CoPI Brabant-Noord geven aan het verzoek niet te
kennen.
Het ROT Brabant-Noord is om 23.55 uur operationeel en gedurende de opschalingsperiode van het
ROT Brabant-Noord is er geen contact geweest tussen de OL ROT VR Brabant-Noord en de
voorzitter RCT RWS ZN.
Observatie 20. Nadat een gezamenlijk beeld is gevormd door de OvD-en ter plaatse, gaan de
veiligheidsregio’s en RWS ieder verder met eigen beeldvorming.
De OvD Water RWS, OvD brandweer Brabant-Noord en OvD brandweer Gelderland-Zuid hebben
rond 22.30 uur met elkaar de beschikbare informatie over de situatie met het schip en de stuw
gedeeld en besproken. Op basis van dit beeld schalen de beide veiligheidsregio’s verder op naar
GRIP 2. De daar ontstane en gedeelde beelden hebben echter niet geleid tot eenzelfde beeld in de
crisisteams (CoPI / ROT). Op tactisch niveau is er wel contact geweest tussen de OL VRGZ en OL
VRBN om het beeld over de inzet van NL-alert te toetsen. Op het niveau van crisisteams wordt het
beeld van andere crisisteams niet expliciet gedeeld of verwerkt. De leiders CoPI Brabant-Noord en
Gelderland-Zuid spreken af om LCMS te koppelen. Door een technische oorzaak lukt dit vanuit de
CoPI’s op dat moment niet.
Observatie 21. Het thema benzeen is in de eerste uren na de aanvaring dominant in de
scenario’s van de veiligheidsregio’s, daarna is dat de waterstandsdaling. Bij RWS ligt de
focus vanaf het begin op de waterstandsdaling.
Om 22.45 uur wordt in de vergadering van het RCT RWS ZN besproken dat de afhandeling van een
mogelijk benzeen scenario de taak is van de veiligheidsregio’s. Daardoor ligt in de uitgezette acties
de focus op de effecten van de waterstandsdaling.
Bij het ROT Brabant-Noord is vanaf 23.10 uur bekend dat GRIP 2 is afgekondigd vanwege de
waterstandsdaling van de Maas en niet vanwege de betrokken gevaarlijke stof benzeen. Gedurende
de eerste ROT vergaderingen lag de focus wel op beeldvorming en het uitsluiten van het scenario
benzeen. Bij de aanvang van het derde ROT van Brabant-Noord om 00.50 uur was bekend wat het
scenario laag waterpeil zou kunnen betekenen voor de dijken, waarna de aandacht vanaf dat
moment verschuift naar de effecten van de waterstandsdaling voor de eigen veiligheidsregio.
Om 01.02 uur komt in het ROT Gelderland-Zuid aan de orde, dat onbekend is of er woonboten zijn
in het stuwpand. Pas om 02.00 komt de waterstandsdaling wat meer op de voorgrond, omdat
Gelderland-Zuid nog afwachtend was van een liaison van RWS.
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Observatie 22. Zeven uur na het incident, oordelen de VR Brabant-Noord en VR GelderlandZuid dat uitstroom van benzeen geen relevant scenario meer is.
De aanvaring van de stuw door de Maria Valentine vindt plaats even voor 19.34 uur. Bij de
e
Veiligheidsregio’s is rond 20.30 uur bekend dat er benzeen betrokken is, waarna om 21.00 uur de 1
OVD water van RWS bevestigd dat er geen uitstroom van benzeen is. De OVD is op het schip
geweest. Om 22.28 uur komt aan de orde dat er wel open contact is met benzeen, vanwege
afgebroken appendages op het schip. Als rond 23.30 de melding komt dat de schipper onwel is
geworden, hebben de CoPI’s de vraag of er een relatie met benzeen is.
Rond 23.30 uur is bekend dat er enkele stankklachten zijn aan de zijde van Gelderland-Zuid. Zowel
het ROT Brabant-Noord als Gelderland-Zuid geven in hun rapportages aan dat zij rond 00.30 uur
en rond 01.00 uur in afwachting zijn van de meetresultaten. Rond 03.00 uur komt in beide ROT’s
aan de orde, dat er geen positief resultaat is bij de metingen van benzeen.
Observatie 23. VR Brabant-Noord en VR Gelderland-Zuid spreken af dat Brabant-Noord de
bronregio is, Gelderland-Zuid gaat over de effecten.
Rond 00.20 uur bespreekt het ROT van Gelderland-Zuid dat het vanwege het grensoverschrijdend
karakter wenselijk is om een coördinerende regio en daarmee coördinerende OL te hebben. De OL
van Gelderland-Zuid en Brabant-Noord stemmen af, waarbij zij afspreken dat Brabant-Noord de
coördinerende regio is en zich focust op de bron (schip/stuw/brug). Gelderland-Zuid focust zich op
de effecten van eventuele benzeendampen. Rond 00.50 uur komt in het ROT van Brabant-Noord
aan de orde, dat Brabant-Noord leading is in de communicatie. Daarna logt om 01.34 uur het ROT
Gelderland-Zuid dat Brabant-Noord leading is vanwege het grensoverschrijdend karakter. Tussen
beide veiligheidsregio’s wordt het verrichten van metingen naar benzeen afgestemd. Daarnaast
hebben de OL van Brabant-Noord en de OL van Gelderland-Zuid regelmatig contact met elkaar. De
geïnterviewden geven aan dat er over de waterstandsdaling geen coördinerende afspraken zijn
gemaakt.
Observatie 24. De liaisons van RWS vormden de formele schakel tussen het RCT RWS ZN en
de veiligheidsregio’s.
Het RCT RWS ZN heeft verslagen van de RCT-overleggen gedeeld met de liaisons in het CoPI BN
en in de ROT’s van BN en GZ, zodra de liaisons actief waren. De liaisons van RWS zijn mondeling
gebriefd door de informatiecoördinator of de adviseur crisisbeheersing van het RCT RWS ZN,
voordat zij het ROT in gingen. Geïnterviewden van de veiligheidsregio’s geven aan, dat de liaisons
op diverse vragen van het ROT geen antwoord konden geven. De verslagen van het RCT ZN zijn
niet gedeeld met de diverse ROT’s.
Het ROT Gelderland-Zuid geeft rond 01.45 uur in LCMS aan, dat zij pas verder kunnen als de
liaison RWS aanwezig is, dit duurt vervolgens een half uur. Daarnaast is er geen direct telefonisch
contact tussen de OL van ROT Brabant-Noord of Gelderland-Zuid en de voorzitter RCT ZN.
Geïnterviewden van het RCT ZN geven aan, dat zij beperkt gebruik hebben gemaakt van de
mogelijkheid om in LCMS te kijken.
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Observatie 25. Waterschappen hebben onafhankelijk van elkaar contact gehad met de
veiligheidsregio’s en RWS over de effecten van de waterstandsdaling.
De adviseur crisisbeheersing van het RCT neemt tussen 23.04 uur en 23.59 uur contact op met
waterschap Aa en Maas over de mogelijke gevolgen van de dijken. Daarna meldt Waterschap Aa
en Maas om 00.12 uur bij het RCT RWS ZN dat de peildaling van de Maas gevolgen heeft voor de
jachthaven in Boxmeer en voor de woonboten op de Kraaijenbergse plassen in Cuijk.
Het ROT Brabant-Noord logt om 01.35 uur, dat volgens het waterschap Aa en Maas de
waterstandsdaling geen effect heeft op de dijken.
Rond 02.00 uur heeft het waterschap Rivierenland contact met de informatiemanager ROT van
veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waarop het waterschap aangeeft dat de impact van de
waterstandsdaling op de dijken niet acuut aan de orde is.
Observatie 26. Het LOCC heeft contacten met alle opgeschaalde crisisorganisaties.

Het LOCC neemt actief contact op met de veiligheidsregio’s om informatie op te halen. Tevens
vraagt het LOCC of ondersteuning nodig is. Na de alarmering haalt het LOCC eerst informatie op bij
de OVD-I van de politie Landelijke Eenheid. Vervolgens neemt het LOCC contact op met het DCC
IenM om informatie in te winnen en verwachte scenario’s op te halen. Het DCC IenM deelt hun
beeld en verzoekt om voor de te verwachten scenario’s contact op te nemen met het RCT RWS ZN.
Geïnterviewden van het DCC IenM en van het RCT ZN geven aan, dat zij de behoefte aan een
landelijk beeld die nacht hebben gesignaleerd.
Het LOCC biedt bij VR Brabant-Noord aan om in de bovenregionale en interdepartementale
informatievoorziening te voorzien. De OL VR Brabant-Noord gaat op dit aanbod in. Om 02.39 uur
publiceert de informatiemanager van het LOCC een landelijk beeld in LCMS. Via een LCMS
activiteit bij de Paesplas komt de veiligheidsregio Limburg-Noord in beeld. Het LOCC heeft contact
opgenomen om assistentie aan te bieden, dit was niet nodig.
Rond 05.00 uur is de afschaling van de veiligheidsregio’s gedeeld met het LOCC. Hierna heeft het
LOCC hun activiteiten beëindigd rond 06.00 uur
Observatie 27. In gezamenlijkheid besluiten de Reder, RWS en ILT over het transport van de
Maria Valentine naar Moerdijk onder verantwoordelijkheid van RWS.
Op vrijdag 30 december om 08.00 uur hebben RWS, ILT, de rederij en de adviseur gevaarlijke
stoffen van veiligheidsregio Brabant-Noord overleg gevoerd over het wegslepen van het schip. In dit
overleg wordt besloten dat RWS de verantwoordelijkheid voor het verslepen op zich neemt en de
Veiligheidsregio hier geen rol meer in heeft.
Om 15.00 uur geeft ILT de Maria Valentine vrij om te verslepen met een certificaat. RWS heeft
afgestemd met ILT en met de rederij met betrekking tot certificering van de duw- en sleepboot.
Afgesproken is, dat beide schepen zich gedragen als een ADN-schip. ILT geeft aan dat er geen
ontheffing nodig is vanuit de vaarwegbeheerder (RWS regio Zuid Nederland).
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Nadat ILT op vrijdagmiddag het schip heeft vrijgegeven om te verslepen met de benodigde
certificering, vertrekt de Maria Valentine op zaterdagochtend om 08.30 uur naar Moerdijk.
Samenwerking van RWS met externe partijen
Observatie 28. Voor het sluiten van de ebdeuren van de schutsluis in Heumen is RWS
afhankelijk van private partijen. Zeven uur na de aanvaring zijn de ebdeuren gesloten
Rond 20.30 uur geeft de Mobiel Verkeersleider RWS intern opdracht om de keersluis en de
ebdeuren bij Heumen te sluiten. Rond 22.30 uur is bekend dat voor het sluiten van de ebdeuren een
boot nodig is. RWS heeft deze niet beschikbaar. Rond 21.45 uur bevestigt de OVD Water aan het
Nautisch Centrum, dat de ebdeuren bij Heumen ook gesloten moeten worden. Even na 22 uur belt
het Nautisch Centrum de aannemer over het sluiten van de ebdeuren. Om 23 uur neemt het
Nautisch Centrum weer contact op met de aannemer of zij de opdracht hebben gekregen om de
ebdeuren van de sluis bij Heumen dicht te zetten. De aannemer geeft aan deze niet te hebben
verkregen, waarna het Nautisch centrum benadrukt dat het met spoed moet gebeuren. De opdracht
naar de aannemer wordt vervolgens verstuurd. Anderhalf uur later komt het bericht, dat de
benodigde boot om de ebdeuren te sluiten nog niet onderweg is. Om kwart voor 1 geeft de
aannemer aan dat de boot van de onderaannemer binnen 30-45 minuten bij de sluis bij Heumen
aanwezig zal zijn om de ebdeuren dicht te zetten. Uiteindelijk is de benodigde duwboot om kwart
voor 2 ter plaatse bij sluis Heumen, waarna om half 3 het bericht komt dat de ebdeuren gesloten
zijn.
De tijdlijn van het sluiten van de ebdeuren in Heumen is in detail weergegeven in bijlage 5.
Observatie 29. Voor het transport van de noodpompen is RWS afhankelijk van derden.

De adviseur crisisbeheersing van het RCT RWS ZN geeft bij het DCC IenM aan dat mogelijk
noodpompen van het DCC IenM nodig zijn. Op vrijdag 30 december om 22.07 uur doet het RCT
een formeel verzoek aan het DCC IenM voor de inzet van noodpompen vanaf 31 december.
In de middag van 31 december wordt duidelijk dat de inzet van de noodpompen van het DCC IenM
niet eerder dan 2 januari kan starten.
De aannemer geeft aan bij de pompenexperts van het DCC IenM dat het transport van de pompen
geen probleem is, maar dat de benodigde pontons en kraan niet eerder gemobiliseerd kunnen
worden.
Zaterdag 31 december, rond 17.00 uur is er contact tussen de voorzitter van het RCT RWS ZN en
de coördinerend adviseur van WVL. De coördinerend adviseur van WVL geeft aan verbaasd te zijn
dat niet direct actie kan plaatsvinden rondom de noodpompen. Ook deelt hij aan bij de voorzitter van
het RCT mee dat transport van de pompen door Defensie kan worden verzorgd. De voorzitter RCT
legt deze suggestie voor aan het RCT. Het RCT besluit dat er geen acuut gevaar is en dat de inzet
van Defensie om die reden een te zwaar middel is.
Observatie 30. Schuttevaer legt op vrijdagmiddag contact met RWS.
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Op vrijdagmiddag 30 december belt Schuttevaer Rijkswaterstaat Zuid – Nederland om te
overleggen over het incident en de nazorgfase. Daarbij wordt afgesproken dat RWS terugbelt als er
meer informatie is, die relevant is voor Schuttevaer.
Op zaterdagmiddag heeft Rijkswaterstaat met meer informatie teruggebeld en is er onderling
afgesproken dat Schuttevaer en Rijkswaterstaat op maandag 2 januari 14.30 uur een overleg
houden.

56500

43

5. Informatievoorziening

5.1 Inleiding
Bij informatievoorziening kijken we of de adviezen en besluiten tijdig en duidelijk doorgegeven zijn
aan de betrokken niveaus en partijen bij de crisisbeheersing. De vraag daarbij is of zeker is gesteld
dat de betrokken niveaus en partijen de adviezen en besluiten daadwerkelijk tot zich hebben
genomen.
5.2 Observaties informatievoorziening
Observatie 31. Binnen 60 minuten na de aanvaring was binnen de RWS organisatie bekend
dat de ballenlijn door was, het stuwpand leeg liep, er sprake was van sterke stroming en een
schip met benzeen betrokken was.
Omdat de sluismeester een niet te plaatsen harde klap hoorde belt hij om 19.34 uur het Nautisch
Centrum met het vermoeden dat een schip de stuw heeft geraakt. Om 19.46 uur belt de
sluismeester nogmaals met het Nautisch Centrum met de mededeling dat spoed gevraagd is, omdat
op het patrouillevaartuig RWS 27 een schip is gezien in het stuwpand tussen Sambeek en Grave en
de ballenlijn niet meer ziet liggen. Dit is de Maria Valentine, een kegelschip.
Vanuit de auto belt de OVD Water RWS de sluismeester Grave. Uit dat gesprek blijkt dat de RWS
27 ter plaatse is en op zoek gaat naar het schip. Zij heeft contact met de bemanning van de RWS
27 die haar de informatie geeft dat de ballenlijn kapot is, er sterke stroming staat en het stuwpand
leeg loopt.
Ter plaatse hoort de OVD Water RWS om 20.29 uur van de sluismeester dat het desbetreffende
schip 2000 ton benzeen vervoert.
Observatie 32. Onafhankelijk van elkaar lokaliseren de VR Brabant-Noord en RWS de Maria
Valentine. RWS weet eerder dan de brandweer zowel de locatie als de staat van het schip.
Rond het tijdstip van de aanvaring vaart de RWS 27 in het stuwpand Grave Sambeek met aan
boord een mobiel verkeersleider. Nadat er contact is geweest tussen de sluismeester van Grave en
de RWS 27, gaat de RWS 27 op onderzoek naar wat er gebeurd kan zijn. De RWS 27 constateert
dat de ballenlijn weg is en een eerder gesignaleerd schip wordt bovenstrooms niet meer
waargenomen. Hierop besluit de RWS 27 besluit om benedenstrooms van de stuw het schip te
zoeken. De RWS 27 gaat daarvoor door de sluis naar de andere kant van de stuw.
Rond 20.50 uur krijgt de OvD Water RWS te horen van de RWS 27 wat de exacte locatie van het
schip is en dat de bovenzijde van het schip eraf gevaren is. Hierna is zij aan boord gegaan van de
RWS 27 en de Maria Valentine om dit zelf te aanschouwen. Deze informatie deelt de OvD Water
RWS met de voorzitter RCT ZN.
Nadat de brandweer Brabant-Noord van de sluismeester informatie krijgt dat een schip tegen de
stuw is aangevaren, gaan zij zelf op zoek naar het schip. Geïnterviewden van de brandweer
Brabant-Noord geven aan, dat zij het schip gevonden hebben door langs de oever te lopen en te
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roepen. Om 21.36 uur geeft brandweer Brabant-Noord aan de meldkamer door, dat zij het schip
gelokaliseerd hebben en dat de schipper aangeeft dat alles in orde is.
Observatie 33. De OvD Water RWS en de OvD-en brandweer VR Brabant-Noord en VR
Gelderland-Zuid voorzien elkaar ter plaatse van de beschikbare informatie.
e

Rond 20.30 uur is de 1 OvD Water RWS ter plaatse, waarna zij om 20.53 uur aan boord stapt van
de RWS 27 om de schade van de Maria Valentine op te nemen.
De OvD Brandweer VRBN is om 20.45 uur ter plaatse en de OvD Brandweer VRGZ om 21.19 uur.
Om 21.33 uur belt de OvD Brandweer VRGZ de OvD Brandweer VRBN en spreken af dat zij elkaar
treffen aan Brabantse zijde om te overleggen. Zij treffen elkaar om 21:45 ter hoogte van het gemaal
van Sassen en delen de volgende informatie: geen gewonden, lading 2000 ton benzeen, geen
lekkage, schip voor anker, locatie schip is bekend maar geen visueel contact alleen op afroep.
Om 22:20 uur treft de OvD Brandweer VRGZ de OvD Water RWS en zij delen het beeld van de
situatie. Zware beschadigingen aan dek, stuurhut verdwenen, 5 bemanningsleden, Schip ligt +- 500
meter van de brug stroomafwaarts van de brug, stuw zwaar beschadigd en RWS is opgeschaald.
Vervolgens arriveert rond 22.28 uur de 1e OvD Water van RWS bij de OvD Brandweer VRBN. De
e
1 OvD Water RWS geeft aan, dat het schip door de stuw is gevaren en deelt foto’s van het schip.
De OvD Brandweer VRBN schaalt op naar GRIP 1, omdat er open contact is met benzeen en de
bovenkant van de boot eraf is.
Observatie 34. Ruim drie uur nadat voor het eerst gesproken wordt over de
waterstandsdaling van de Maas, is bij alle betrokkenen duidelijk dat de effecten drie
veiligheidsregio’s raken.
Bij het RCT RWS ZN is om 21.30 uur bekend dat de waterstandsdaling effecten heeft voor de
veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Gelderland-Zuid.
e

De Veiligheidsregio Brabant-Noord is door de informatie van de 2 OvD Water om 22.49 uur op de
hoogte dat de waterstand zal dalen, het effectgebied is dan nog niet bekend. De waterstandsdaling
komt in het ROT Brabant-Noord aan de orde, het stuwpand Sambeek- Grave wordt om 00.20 uur
genoemd.
De zakkende waterstand komt in het CoPI Gelderland-Zuid aan de orde om 00.00 uur. In het ROT
Gelderland-Zuid om 00.20 uur wordt besproken dat men input nodig heeft van RWS om de effecten
van de waterstandsdaling helder te krijgen.
De gemeenten in Limburg-Noord zijn door tussenkomst van RWS geïnformeerd over de
waterstandsdaling. Om 23.04 uur belt de adviseur water en scheepvaart RWS de gemeente
Gennep inzake de situatie in Grave. Om 00.20 belt de adviseur water en scheepvaart RWS met de
informatielijn Watermeldpunt van de gemeente Mook en Middelaar.
Via de gemeente Gennep komt de brandweer Limburg-Noord op de hoogte van de
waterstandsdaling. Om 23.56 uur logt de GMK VR Limburg-Noord dat de waterstandsdaling op de
Maas problemen oplevert (voor de woonboten) op de Paesplas.
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Observatie 35. LCMS en het LOCC zijn gebruikt door alle veiligheidsregio’s, de mate waarin
verschilt. Het RCT RWS ZN heeft alleen een inzage mogelijkheid in LCMS.
De leiders CoPI van Gelderland-Zuid en Brabant-Noord spreken af LCMS te koppelen. Door een
technische storing lukt dat niet direct ter plaatse.
Het CoPI Brabant-Noord en het ROT Brabant-Noord starten ieder een eigen incident in LCMS,
daarna worden de incidenten gekoppeld. Geïnterviewden uit het CoPI Brabant-Noord geven aan dat
zij de indruk hebben dat hun informatie onvoldoende zichtbaar was bij het ROT Brabant-Noord.
Daarnaast geven geïnterviewden aan, dat door de snelheid in vergaderingen en de hoeveelheid
informatie het lastig was om LCMS op een goede manier te vullen en tegelijkertijd te kijken naar de
aanvullingen van anderen.
Geïnterviewden van het RCT RWS ZN geven aan, dat zij pas later in de nacht gebruik hebben
gemaakt van de inzage mogelijkheid in LCMS. Ook VR Limburg-Noord logt informatie in LCMS.
Rond half 3 start het LOCC met het opstellen van een totaalbeeld in LCMS. Omdat de
veiligheidsregio’s snel afschalen komt dit beperkt tot stand.
Observatie 36. Dat het schip door de stuw is gevaren en benedenstrooms ligt is in de
ochtend zichtbaar in het beeld van het RCT RWS ZN en het DCC IenM.
e

Rond 20.45 uur is bekend bij de 1 OvD Water RWS, dat het schip niet vast ligt in de stuw, maar
e
e
benedenstrooms voor anker ligt. Dit bericht deelt de 1 OvD Water RWS met de 2 OvD Water RWS
en de voorzitter RCT ZN.
Om 22.40 uur geeft de adviseur crisisbeheersing aan het DCC IenM door, dat het schip vast ligt in
de stuw. Ook in het RCT van 22.45 uur komt aan de orde dat het schip vast ligt in de stuw. Het DCC
IenM verspreidt vervolgens een informatiebericht om 23.46 uur, waarbij aangegeven wordt dat het
schip vastligt in de stuw.
Pas de volgende ochtend rond 08.00 uur wordt bij het DCC IenM duidelijk, dat het schip niet vastligt
in de stuw.
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6. Crisiscommunicatie

6.1 Inleiding
Voor de crisiscommunicatie is het van belang, dat bekend is welke rol en taakverdeling is
gehanteerd voor crisiscommunicatie door de actoren en dat dit onderling is afgestemd tussen de
crisispartners. Daarbij is relevant in hoeverre hier aandacht besteed is aan de toon van de
boodschap, de momenten van communiceren en de wijze waarop de boodschap wordt verspreid.
6.2 Plannen en procedures
Coördinatieplan Vaarwegen Brabant-Noord
In dit plan staat beschreven, dat bij opschaling naar GRIP burgemeester dan wel voorzitter VR het
bevoegd gezag is (ook ten aanzien van communicatie). Bij een incident op of rond de vaarwegen
valt een adviseur communicatie van RWS onder deze verantwoordelijkheid en zal deze als liaison
contact leggen met het (regionaal) actiecentrum voorlichting. Indien de waterschappen vanuit hun
verantwoordelijkheid betrokken zijn, geldt dit ook voor de communicatieadviseur(s) van de
waterschappen. De communicatie adviseurs van het Regionaal actiecentrum communicatie
verzorgen mede namens RWS en waterschappen de communicatie over het incident.
Communicatieadviseurs van verschillende partijen stemmen de activiteiten op elkaar af.

6.3 Observaties Crisiscommunicatie
Observatie 37. De nadruk van de communicatie ligt in het begin op het brongebied bij de
stuw, waarbij de waterstandsdaling in loop van de nacht aan de orde komt.
De media melden zich gedurende het incident met name bij de voorlichters van de
Veiligheidsregio’s ter plaatse bij de stuw.
In de eerste berichtgeving van de media komt tot 01.30 uur naar voren, dat de stuw is aangevaren,
mogelijk gevaarlijke stoffen vrijkomen (benzeen), dat de bemanning van het schip van boord is
gehaald en dat de stuw kapot is. Rond 01.30 uur wordt daarna vanuit het CoPI Brabant-Noord
gecommuniceerd dat het onduidelijk is wat de effecten van de waterstandsdaling zijn.
Om 01.54 uur plaatst Rijkswaterstaat eerste bericht over de aanvaring van de stuw, waarbij
aangegeven wordt dat er water weglekt uit het stuwpand en dat RWS maatregelen neemt om het
leeglopen van het stuwpand tegen te gaan.
Als rond 02.00 uur bekend is dat er geen effecten van benzeen zijn stopt de berichtgeving van de
media tot de volgende ochtend.
Om 02.42 uur stelt RWS op verzoek van Veiligheidsregio Brabant-Noord een bericht op waarin een
toelichting wordt gegeven op de aanvaring van de stuw en de effecten voor de waterstand. De
Veiligheidsregio Brabant-Noord zal dit bericht via LCMS beschikbaar stellen.
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Observatie 38. In de eerste uren is er onduidelijkheid in de berichtgeving over de gevaren
van benzeen voor de bevolking.
In de eerste uren overheersen er berichten over de gevaren van benzeen in de media, waarbij er
onduidelijkheid is wat de gevaren en gevolgen zijn voor de bevolking naar aanleiding van de
aanvaring.
Om 22.55 uur tweet de (politie)voorlichter van Brabant-Noord dat er mogelijk gevaarlijke stoffen zijn
vrijgekomen n.a.v. een vaarincident bij de Thomsonbrug. Omroep Brabant meldt even later om
23.23 uur dat het luchtalarm is afgegaan. Dit gerucht wordt bevestigd door het ANP dat een
nieuwsbericht verspreidt over de aanvaring van de stuw bij Grave, waarbij het schip mogelijk
gevaarlijke stoffen zou lekken. Op de website van de gemeente Grave verschijnt om 23.49 uur het
volgende bericht: Thompsonbrug tussen Grave en Nederasselt is momenteel afgesloten i.v.m.
aanvaring met een binnenvaartschip. In verband met mogelijk vrijgekomen gevaarlijke stoffen, sluit
ramen en deuren.”
Om 23.44 uur verschijnt op het liveblog van ‘de Gelderlander’ een eerste bericht dat in tegenstelling
tot eerdere berichten het luchtalarm toch niet is afgegaan. Daarna meldt het liveblog om 23.51 uur
van ‘de Gelderlander’ dat er volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in
de wijde omgeving geen concentraties benzeen worden gemeten. Of er benzeen is vrijgekomen kan
de woordvoerder nog niet zeggen.
De gemeente Grave trekt uiteindelijk om 01.30 uur het bericht terug dat de deuren en ramen
gesloten moet blijven. Omroep Gelderland en Omroep Brabant nemen dit over.
Observatie 39. De veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid en Brabant-Noord hebben hun
communicatie op elkaar afgestemd.
Na de opschaling naar GRIP 2 is zowel aan de Brabantse kant als aan de Gelderse kant een
persvoorlichter aanwezig. Geïnterviewden geven aan, dat zij geprobeerd hebben om af te stemmen
maar dat dit door het vele telefoonwerk maar beperkt mogelijk was.
Rond 00.20 uur spreken de operationeel leiders af dat VRBN de coördinerende regio is en leading
is in de communicatie. De basis communicatieafspraken verschillen: in Brabant-Noord twittert de
veiligheidsregio bij incidenten op het twitterkanaal van de desbetreffende gemeente. VRGZ twittert
op het kanaal van de veiligheidsregio overeenkomstig ‘Bevolkingszorg op orde’. De afspraak is dat
VRGZ de berichten van VRBN retweet. Het ROT VRBN neemt in de overwegingen mee, dat gezien
het tijdstip het niet zinvol is om te twitteren. In de praktijk verstuurt VRBN na 00.20 uur één
twitterbericht, VRGZ retweet dit bericht volgens afspraak. De lijn van VRBN, afgesproken in het
ROT, is om pas berichtgeving te doen als bekend is wat aan de hand is met benzeen.
Geïnterviewden van VRGZ geven aan, dat zij na het maken van de afspraak geen woordvoering
hebben verricht, omdat VRBN de coördinerende regio is.
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Observatie 40. RWS organiseert vanaf vrijdagmiddag 30 december de communicatie naar
gemeenten en externe partijen
Nadat de gemeente Gennep rond 23.04 uur op donderdag 29 december is geïnformeerd door RWS
over de waterstandsdaling in de Paesplas organiseert de gemeente zelf de opvang van
woonbootbewoners.
Vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur is RWS ZN in de lead rondom de communicatie naar gemeenten en
externe partijen in overeenstemming met Bestuursstaf, VWM en RWS Oost – Nederland. Op
vrijdagmiddag 30 december doet de burgemeester van Gennep een verzoek aan het RCT RWS om
op zaterdagochtend 31 december een bijeenkomst te organiseren voor bewoners van de Paesplas.
Bij dit overleg waren de burgemeester, bewoners, de piketdirecteur RWS ZN en een juridisch
adviseur RWS aanwezig.
Op vrijdagmiddag vindt er ook telefonisch overleg plaats tussen de Gemeente Nijmegen en de HID
RWS ON, waarna besloten wordt dat er een bestuurlijk overleg plaats zal vinden om de nazorgfase
van de gevolgen van het incident te bespreken. Dit overleg heeft op 5 januari plaatsgevonden om
13.00 uur in het gemeentehuis van Grave.
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7. Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies
Op basis van de observaties trekken wij onderstaande conclusies.
7.1.1 Algemeen
1) Het incident heeft plaatsgevonden onder unieke en zeer moeilijke omstandigheden, waarbij
alle betrokkenen zich tot het uiterste hebben ingespannen voor een goede crisisbeheersing.
a. De locatie en de aard van het incident zijn uniek, gegeven het aantal grenzen op
provinciaal-, regionaal- en organisatorisch niveau. Hierbij was afstemming nodig
tussen drie provincies, drie veiligheidsregio’s, twee RWS-regio’s en drie
waterschappen.
b. De weersomstandigheden, met zeer dichte mist, hebben het verloop van de
afhandeling van de crisis in de eerste 3 uur na de aanvaring van de stuw bij Grave
ernstig beïnvloed.
7.1.2 Melding, alarmering en opschaling
2) De melding is met beperkte urgentie behandeld.
a. RWS heeft de initiële melding richting de veiligheidsregio gedaan via het
servicenummer van de politie (0900-8844).
b. De initiële melding was gericht op het afsluiten van de Thompsonbrug. Verdere
aspecten van het incident kwamen niet aan de orde.
c. Pas in latere contacten tussen RWS, de veiligheidsregio’s en waterschappen komt
aan de orde dat er benzeen betrokken is en dat het stuwpand tussen Grave en
Sambeek leegloopt.
3) Bij de melding en alarmering is onvoldoende geanticipeerd op de interregionale effecten.
a. De betrokken organisaties zijn om verschillende redenen, via verschillende wegen
en op verschillende momenten gealarmeerd over de situatie. Dit geldt ook voor de
burgemeesters van de betrokken gemeenten.
4) De opschaling van de betrokken organisaties is niet integraal afgestemd.
a. RWS, de veiligheidsregio’s en de waterschappen hebben, op basis van eigen
overwegingen, hun crisisorganisatie opgeschaald tot het door hen juist geachte
niveau.
b. Door het ontbreken van een gedeeld totaalbeeld was gecoördineerde opschaling
niet mogelijk.
c. Het incident kende twee operationele vraagstukken (benzeen en
waterstandsdaling), die echter niet leidden tot bestuurlijke knelpunten.
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7.1.3 Samenwerking en afstemming
5) Het coördinatieplan vaarwegen Brabant-Noord en het Incidentbestrijdingsplan vaarwegen
Oost-Nederland zijn ‘papieren tijgers’.
a. Deze planvorming is niet consistent ten opzichte van elkaar; er zitten inhoudelijke
verschillen in de plannen.
b. De betrokken organisaties hebben onvoldoende gebruik gemaakt van de
handvatten die deze planvorming biedt voor multidisciplinaire en regio overstijgende
incidenten.
c. Bij de veiligheidsregio’s is er onvoldoende verbinding tussen de planvorming en de
operationele uitvoering in de crisisteams. Er is in de crisisteams geen aparte rol
belegd voor het bewaken van de plannen en procedures.
6) De coördinatie op tactisch niveau is onvoldoende tot stand gekomen.
a. Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Gelderland-Zuid hebben onderling
afgesproken dat Brabant-Noord de coördinerende veiligheidsregio zou zijn. Aan
deze afspraak is beperkt uitvoering gegeven.
b. RWS bleek niet in staat tijdig alle benodigde liaisons te leveren.
c. De betrokken organisaties hebben voornamelijk op uitvoerend niveau
samengewerkt.
d. Er is geen gebruik gemaakt van een coördinerend ROT en coördinerend
operationeel leider; het coördinatieplan vaarwegen Brabant-Noord en het
Incidentbestrijdingsplan vaarwegen Oost-Nederland bieden hiervoor wel
mogelijkheden.
e. GRIP 5 biedt geen handvatten voor tactische opschaling, maar uitsluitend
bestuurlijk-strategisch.
f. Doordat het incident zich uitstrekte over meerdere regio’s en disciplines, was er
noodzaak tot tactische coördinatie.
7) Het beeld van de coördinatie bij een multidisciplinaire crisis verschilt per organisatie.
a. De veiligheidsregio’s zien zichzelf niet als de coördinerende crisisorganisatie bij
elke multidisciplinaire crisis; zij voelen zich verantwoordelijk voor (de effecten op)
de openbare orde en veiligheid.
b. RWS, de waterschappen en gemeenten hebben de verwachting dat de
veiligheidsregio’s de coördinerende rol bij elke multidisciplinaire crisis op zich
nemen.
7.1.4 Informatievoorziening
8) In de eerste twee uur na de aanvaring van de stuw bij Grave verliep de uitwisseling van de
beschikbare, operationele informatie ter plaatse effectief.
a. De fysieke informatie-uitwisseling tussen de OvD’en van RWS, VRGZ en VRBN
over de situatie heeft bijgedragen aan een gezamenlijke beeldvorming.
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9) Een gezamenlijk beeld had sneller tot stand kunnen komen; een eerste gedeeld totaalbeeld
was 12 uur na de aanvaring van de stuw bij Grave beschikbaar bij de betrokken partijen.
a. Al om 22.30 uur was op operationeel niveau sprake van een compleet beeld bij
RWS en de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Gelderland-Zuid, maar dit beeld is
niet breed gedeeld en aangevuld binnen de eigen organisaties en overige externe
partijen.
b. Op tactisch niveau ligt de focus qua beeldvorming bij RWS en de waterschappen
op de waterstandsdaling, bij de veiligheidsregio’s op benzeen.
c. LOCC neemt in de loop van de nacht op eigen initiatief de rol op zich om tot een
bovenregionaal beeld te komen.
10) Het gebruik van LCMS heeft onvoldoende bijgedragen aan effectieve informatievoorziening.
a. Door een technische oorzaak lukt het in eerste instantie niet om de incidenten in
LCMS van Brabant-Noord te koppelen met de incidentregistratie van GelderlandZuid. In de loop van de avond wordt dit pas opgelost.
b. De verschillende crisisteams hebben hun eigen informatie gelogd in LCMS, maar
LCMS onvoldoende gebruikt om informatie van andere crisisteams op te halen.
c. Na het delen van informatie in LCMS door verschillende crisisteams is er weinig tot
geen telefonische toelichting op de informatie gegeven. Hierdoor is onvoldoende
aandacht besteed aan de duiding van de situatie.
7.1.5 Crisiscommunicatie
11) In de acute fase was er geen sprake van op elkaar afgestemde crisiscommunicatie.
a. De crisiscommunicatie was in de acute fase zeer beperkt. Ruim 3 uur na de
aanvaring werd het eerste twitterbericht geplaatst.
b. De gemaakte afspraken in het Coördinatieplan vaarwegen Brabant-Noord over de
crisiscommunicatie zijn niet gevolgd.
c. De veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Gelderland-Zuid spreken rond 00.30 uur af
dat Brabant-Noord in de lead is voor crisiscommunicatie, maar aan deze afspraak is
beperkt uitvoering gegeven.
d. De voorbereide communicatie van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en
Gelderland-Zuid sloten niet op elkaar aan en daarmee de uitvoering ook niet.
e. Bij de overgang naar een slapend ROT bij veiligheidsregio Brabant-Noord, is de
verantwoordelijkheid over de communicatie over de waterstandsdaling
overgedragen aan Rijkswaterstaat.
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7.2 Aanbevelingen
Onderstaande aanbevelingen zijn gericht op het verbeteren van de robuustheid van de organisatie
van de crisisbeheersing. Bij het formuleren van de aanbevelingen zijn de verbeteringen die logisch
voortvloeien uit voorgaande conclusies niet apart benoemd.

7.2.1 Aanbevelingen voor RWS en de veiligheidsregio’s
1) Er is een Handboek Incidentbestrijding op het Water, vastgesteld in 2015. Zorg dat de
regionale plannen aansluiten op dit plan, waarbij RWS en de Veiligheidsregio’s
eigenaarschap tonen.
a. Organiseer de operationele invulling van het plan per regio;
b. met aandacht voor een afgestemde en aansluitende crisiscommunicatiestrategie,
c. met aandacht voor de rol van de meldkamers en het Nautisch centrum bij melding
en alarmering,
d. afgestemd met andere relevante partners, zoals de waterschappen en
drinkwaterbedrijven.
e. Organiseer dat de betrokken crisisorganisaties deze plannen kennen en doorleven.
2) Overweeg om direct na een crisis een nabespreking te beleggen met alle betrokkenen van
de betrokken partijen met aandacht voor het uitwisselen en leren van ervaringen.
7.2.2 Aanbeveling voor RWS
3) Tref maatregelen om de crisisorganisatie van RWS robuuster te maken.
a. Beschouw bij het uitbesteden van taken expliciet de consequenties voor de
crisisbeheersing.
b. Houd bij de invulling van de crisisteams rekening met de opkomsttijd van de
teamleden.
c. Organiseer dat de monitoring van maatregelen beter geborgd wordt binnen de
crisisorganisatie.
7.2.3 Aanbevelingen voor de veiligheidsregio’s
4) Organiseer op uitvoerend niveau de operationele-, en tactische interregionale
incidentbestrijding waarbij één veiligheidsregio de afhandeling coördineert.
a. Werk het principe van een coördinerend ROT en een coördinerend operationeel
leider uit.
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5) Tref maatregelen om de multidisciplinaire crisisorganisatie robuuster te maken.
a. Borg kennis van de beschikbare planvorming en de verbinding tussen de plannen
en de praktijk in de crisisorganisatie. Overweeg hiervoor een aparte crisisrol te
beleggen in de crisisorganisatie.
b. Borg in Brabant-Noord, net als in Gelderland-Zuid, een permanente aanwezigheid
van een Calamiteitencoördinator op de meldkamer. Deze kan bij complexe
incidenten direct beter gecoördineerd de alarmering, opschaling en
informatievoorziening ter hand nemen.

6) Vraag landelijk aandacht voor het vraagstuk over de rol van de veiligheidsregio als
coördinerende organisatie ten behoeve van alle crisisorganisaties bij ieder type
multidisciplinaire crisis.
a. Het beeld van de coördinatie bij een multidisciplinaire crisis verschilt per organisatie
en leidt tot verschil in perceptie van verantwoordelijkheden bij de afhandeling van
een crisis.

56500

54

Bijlagen
1. Afkortingen
2. Ontvangen documenten
3. Tijdlijn sluiten van de ebdeuren bij Heumen
4. Feitenrelaas
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Bijlage 1. Afkortingen

Afkortingen

Betekenis

BN

Brabant-Noord

CMIJ

Centrale Meldpost IJsselmeergebied

CoPI

Commandoteam plaats Incident

DCC

Departementaal Coördinatiecentrum

DCO

Directie Communicatie

GPO

Grote Projecten en Onderhoud

GRIP

Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure

GZ

Gelderland-Zuid

HOvD

Hoofdofficier van Dienst

IenM

Infrastructuur en Milieu

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

KNMI

Koninklijk Meteorologisch Instituut

LCMS

Landelijk CrisisManagement Systeem

LOCC

Landelijk Operationeel CoördinatieCentrum

NC

Nautisch Centrum

NCC

Nationaal CoördinatieCentrum

OL

Operationeel Leider

ON

Oost Nederland

OvD

Officier van Dienst

PPO

Programma’s Projecten en Onderhoud

ROT

Regionaal Operationeel Team

RWS

Rijkswaterstaat

V&J

Veiligheid en Justitie

VR

Veiligheidsregio

VWM

Verkeer-en WaterManagement

WAT

WaterschapsActieTeam

ZN

Zuid Nederland

56500

2

Bijlage 2. Ontvangen documenten

Beleidskader Crisisorganisatie Rijkswaterstaat, 2013
Bestuursnota Slagvaardig crisismanagent, RWS, 2013
Calamiteitenplan Waterschap Aa en Maas, 2012
Calamiteitenplan Waterschap Limburg, 2017
Calamiteitenplan Waterschap Rivierenland, 2016
Coördinatieplan Vaarwegen Brabant-Noord, 2013
GRIP-regeling, IFV, oktober 2014
Handboek Crisisbeheersing IenM, 2016
Handboek Crisisbeheersing Verkeer-en wegmanagement, IenM, juni 2013
Incidentbestrijdingsplan Vaarwegen Oost Nederland, 2010
Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord, 2012
Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 2014
Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord, 2015
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Bijlage 3. Tijdlijn Sluiten van de ebdeuren bij Heumen

In deze bijlage staat de uitgebreide reconstructie van het sluiten van de ebdeuren van Heumen.

De OVD Water RWS vraagt aan de Mobiel Verkeersleider de opdracht voor het sluiten van de
sluizen bij Heumen en Cuijck uit te zetten.
Om 20.25 uur geeft de Mobiel Verkeersleider opdracht om mensen te regelen voor het sluiten van
de keersluis en de ebdeuren bij Heumen.
Om 20.30 uur belt de operator sluis Weurt een operator die vanuit het verleden de meeste kennis
heeft van de sluis Heumen. Deze operator staat paraat om te komen indien nodig. De ebdeuren zijn
voor het laatst gesloten in 1997.
Om 21.41 uur belt het NC de operator Weurt met de vraag of ze op de hoogte zijn van het incident
Grave. De operator antwoordt bevestigend en stelt dat er een operator stand-by staat om de
keersluis bij Heumen te laten sluiten. Ze wachten beide op bevestiging van de OVD Water RWS
voor het sluiten van de keersluis bij Heumen.
Om 21.41 uur belt de OVD Water RWS (toevallig) het NC met de vraag of hij de VRGZ preventief
kan inlichten. Het NC verifieert gelijk of de sluis bij Heumen dicht moet worden gezet. Dit moet
gebeuren.
Om 21.43 uur belt het NC de operator Weurt met de vraag of Heumen gelijk kan worden dichtgezet.
De operator Weurt geeft aan dat dat niet direct kan, omdat er een aannemer moet komen die de
ketting los moet maken met een boot.
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Om 21.49 uur belt de OVD – Water het NC met het verzoek om de onderaannemer ter plaatse te
laten komen.
Om 22.08 uur belt het NC de aannemer met de vraag of er een calamiteiten coördinator met spoed
naar de sluis bij Grave kan gaan i.v.m. de weggevaren 6 jukken.
Om 22.54 laat de operator Weurt het NC weten dat ze in Heumen zijn gearriveerd en dat
geprobeerd wordt om de keersluis te laten zakken, want in eerste instantie zakt de deur scheef.
Hierdoor valt de deur in storing. Een aannemer met een boot moet de ebdeuren dicht maken. Het
NC gaat achter de aannemer aanbellen om ervoor te zorgen dat met een boot ook de ebdeuren
gaan sluiten.
Om 22.58 vraagt het NC de aannemer of zij de opdracht hebben gekregen om de ebdeuren van de
sluis bij Heumen dicht te zetten. Die hebben ze niet gekregen en dus wordt verzocht om dit alsnog
zo snel mogelijk te regelen en contact op te nemen met de man ter plaatse. Er wordt beklemtoond
dat het met spoed moet gebeuren.
Om 23.01 stuurt het NC een technisch journaal aan de aannemer dat de ebdeuren van de sluis bij
Heumen zo snel mogelijk moeten worden gesloten. Daarnaast wordt de aannemer telefonisch
gevraagd of de calamiteiten coördinator van de aannemer zo snel mogelijk contact kan opnemen
met de OVD Water - RWS ter plaatse.
Om 23.02 bevestigt het NC aan de operator Heumen dat de aannemer onderweg naar Heumen is.
Om 00.05 laat de operator Heumen het NC weten dat dat de sluisdeuren bij Heumen door hem zijn
gesloten, maar de aannemer die de ebdeuren moet sluiten nog niet aanwezig is. De operator
verzoekt om meer druk op de aannemer te zetten, omdat het water al een meter is weggezakt.
Om 00.16 belt de operator in Heumen naar het Nautisch Centrum om te vragen waar de aannemer
toch blijft.
Om 00.20 vraagt het NC de aannemer waar de onderaannemer blijft in Heumen. De aannemer stelt
dat hij de onderaannemer heeft gebeld, maar het ook niet weet. De onderaannemer stelt dat zij
geen boot aansturen, maar dat de monteur ter plaatse dat moet regelen. Ze willen navragen bij de
calamiteiten coördinator van de aannemer wie de boot moet regelen. Het telefoonnummer wordt
uitgewisseld.
Om 00.25 geeft het NC de operator Heumen de informatie van het gesprek met de aannemer door.
De operator geeft in felle bewoordingen aan dat het misgaat als er niet snel een boot komt, omdat
er wel een monteur van onderaannemer in Heumen op de kant staat, maar dat ze die niet kan
aansturen omdat hij geen boot heeft. Het NC geeft aan dat zij direct de calamiteiten coördinator van
de onderaannemer gaat bellen.
Om 00.27 uur hoort het NC van de aannemer, dat er wel een monteur onderweg is, maar dat er nog
geen boot geregeld is. Het NC besluit om dan zelf de calamiteiten coördinator van de
onderaannemer te bellen.
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Om 00.28 heeft de operator Heumen contact gehad met de aannemer met de vraag wie nu voor
een boot zorgt. De aannemer geeft aan dat de monteur van onderaannemer hiervoor zorgt, omdat
de aannemer zelf geen schepen bezit.
Om 00.33 belt het NC de calamiteitencoördinator van de onderaannemer en spreekt de voicemail in
met het verzoek om zo spoedig mogelijk terug te bellen.
Om 00.39 belt de CaCo van onderaannemer het NC terug en zegt dat de CaCo direct een onderonderaannemer gebeld heeft die met een boot naar de sluis kan komen. De CaCo dacht dat de
blusboot brandweer zou meehelpen bij de sluis Heumen, maar die moesten meteen door naar de
stuw bij Grave.
Om 00.47 uur belt een vertegenwoordiger van de aannemer het Nautisch Centrum terug met de
mededeling dat de boot van de onder-onderaannemer binnen 30-45 minuten bij de sluis bij Heumen
aanwezig zal zijn om de sluisdeuren dicht te zetten.
Om 01.45 uur is de benodigde duwboot ter plaatse bij sluis Heumen.
Om 02.30 uur worden de ebdeuren met behulp van de duwboot gesloten.
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Bijlage 4. Feitenrelaas
Het feitenrelaas is vanwege de omvang een aparte bijlage.
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Voorstel
AGP 12
Aan :

Steller :

Algemeen Bestuur
K. Arts & I. Welschen

Datum :

Onderwerp :

9 november 2017

Bijlage :

Voorbereiding op crises door zorginstellingen

Algemene toelichting
Bij een crisis of ramp kan geneeskundige hulp noodzakelijk zijn. Om slachtoffers dan zo goed en
snel mogelijk te helpen, komt deze geneeskundige hulp tot stand in een samenspel van veel
organisaties uit de geneeskundige keten.
Cure-organisaties
Zo hebben de ambulancedienst, ziekenhuizen, GGD, huisartsen en het Rode Kruis een directe rol
in de zorg voor slachtoffers. Deze organisaties vatten we samen onder de noemer cureorganisaties, en zijn dus een belangrijke partner voor de veiligheidsregio’s. Met ieder van deze
organisaties heeft de Veiligheidsregio (GHOR) afspraken vastgelegd door middel van
overeenkomsten en convenanten.
Op grond van artikel 33, lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s dienen deze cure-organisaties
informatie te verstrekken aan het bestuur van de Veiligheidsregio over hun inzet tijdens
crisisomstandigheden en hoe ze hierop zijn voorbereid. In dit voorstel geven we daar invulling aan
op die punten waarover contractueel afspraken zijn vastgelegd met deze cure-organisaties.
Care-organisaties
Ook wordt er door de Veiligheidsregio (GHOR) samengewerkt met andere zorginstellingen:
verpleeg- en verzorgingsinstellingen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke
gezondheidszorg. Deze hebben geen rol in de acute patiëntenzorg zoals de cure-organisaties,
maar zijn extra kwetsbaar bij incidenten gezien hun cliëntenpopulatie. Deze groep
zorgorganisaties duiden we onder de noemer care-organisaties.
Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn ook de care-organisaties
verplicht om goede en veilige zorg te leveren. Met het merendeel van deze organisaties heeft de
Veiligheidsregio (GHOR) samenwerkingsafspraken om ook bij (grootschalige) incidenten
continuïteit van zorg te kunnen bieden. Voor de care-organisaties geldt geen wettelijke
informatieplicht richting de besturen van de veiligheidsregio’s, maar we vinden van belang om ook
over deze groep te rapporteren in dit voorstel aangezien zij kwetsbaar zijn en mede daarom als
prioritaire risico’s zijn benoemd in het Regionale Risicoprofiel van de Veiligheidsregio. Voor deze
doelgroep heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de bestuurlijke taskforce Veiligheid
in Zorg en Industrie opgericht.
Voor het in dit voorstel gepresenteerde beeld van de cure- als care-instellingen geldt dat dit tot
stand is gekomen door- en (wordt) besproken met de betreffende zorginstellingen (o.a. met de
bestuurders van cure-instellingen).

Voorbereiding op crisisrol door Cure-organisaties
Ziekenhuizen
In de met de ziekenhuizen afgesloten overeenkomst ziekenhuiszorg bij rampen en crises in
Brabant zijn de volgende verantwoordelijkheden benoemd voor de ziekenhuizen: het ontwikkelen
en in standhouden van een crisisplan, deze te beoefenen, de GHOR te informeren over interne
gebeurtenissen die kunnen leiden tot een crisis met gevolgen buiten het ziekenhuis en/of een
situatie waarbij ondersteuning van de GHOR gewenst is, informatie te verstrekken aan de GHOR
over slachtoffers van een crisis die zijn opgevangen in het ziekenhuis (SIS).
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Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
In de Wet veiligheidsregio's en de Tijdelijke Wet ambulancezorg wordt voor de RAV
verantwoordelijkheid voor de eigen voorbereiding op rampen, crises en incidenten. Deze plicht is
nader uitgewerkt in een regionale overeenkomst met de ambulancedienst. Hierin zijn afspraken
vastgelegd over het crisisplan en de crisisorganisatie van de RAV, waarin in ook de volgende
taakverantwoordelijken zijn belegd: command & contol, triage, treatment, transport,
gewondenregistratie en informatiemanagement. Deze taken zijn van toepassing binnen het proces
acute gezondheidszorg.
GGD
De GGD is conform het convenant Publieke Gezondheid bij Rampen en Crises verantwoordelijk
voor het leveren van de volgende producten: Medische Milieukunde, Psychosociale Hulpverlening,
Infectieziekte bestrijding en Gezondheidsonderzoek na rampen.
Huisartsenzorg
De huisartsenzorg heeft geen verplichte aanvullende rol bij (dreigende) rampen en crises anders
dan voortzetting van de reguliere zorgverlening. Conform het convenant Huisartsenzorg / GHOR /
GGD Noord-Brabant en Zeeland zijn daarom de volgende verantwoordelijkheden benoemd: o.a.
de verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden op bijzondere situaties die gevolgen kunnen
hebben voor de continuïteit van de reguliere huisartsenzorg, de inrichting van een eigen
crisisorganisatie en dat de bekostiging van de patiëntenzorg ook tijdens crisissituaties valt onder
de reguliere afspraken met de zorgverzekeraars.
Rode Kruis
Het Rode Kruis is verantwoordelijk voor en levert het “noodhulpteam” conform de met hen
kortgesloten overeenkomst over Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Het Rode Kruis zorgt
daarvoor o.a. dat er 24/7 de beschikking is over een noodhulpteam, bemand door 8 vrijwilligers,
dat ter plaatse bij een incident een verzorglocatie voor lichtgewonde (T3) slachtoffers in kan
richten.

Naleving van de afspraken door de Cure-organisaties
Alle cure-organisaties hebben zich aantoonbaar voorbereid op een grootschalige inzet conform de
onderling gemaakte afspraken met de GHOR. Dit blijkt uit tal van gesprekken, oefeningen en
incidenten. Dat beeld komt ook overeen met het door het ROAZ1 opgestelde ketenbeeld n.a.v. de
visitatietrajecten op die punten waarover de GHOR met deze partners afspraken heeft.
De Directeur Publieke Gezondheid adviseert het bestuur van de Veiligheidsregio dan ook om géén
actie te ondernemen conform artikel 34 van de Wet veiligheidsregio’s. Op grond van dit wetsartikel
zou het bestuur van de Veiligheidsregio in overleg kunnen treden met een zorgaanbieder (cureorganisatie) indien deze naar het oordeel van het bestuur Veiligheidsregio te kort zou schieten.
Ook worden verdere mogelijkheden voor escalatie aangereikt in dit wetsartikel; in het 2e lid wordt
de mogelijkheid tot een schriftelijke aanwijzing geboden, en op basis van het 3e lid zou het bestuur
van de Veiligheidsregio de Minister van VWS kunnen verzoeken de nodige maatregelen te treffen
in de richting van de zorginstelling.
Wel is er enige zorg over de reguliere drukte in de acute zorg en de consequenties die dat kan
hebben voor de opgeschaalde zorg (bij crises). Vraag en aanbod lopen dagelijks uiteen, waardoor
niet alleen wachttijden ontstaan, maar ook de continuïteit van zorg onder druk komt te staan. Deze
zorgen worden ook door het ROAZ uitgesproken, en zijn niet alleen regionaal van aard maar
landelijk. Hoewel deze problematiek valt in de functionele keten van de gezondheidszorg (VWS),
wordt de regionale aanpak ervan gevolgd door de GHOR. Mocht het noodzakelijk blijken, dan zal
het bestuur van de Veiligheidsregio (opnieuw) worden geïnformeerd over de ontwikkelingen.

1

Het ROAZ betreft het Regionaal Overleg Acute Zorg waarin aanbieders van zorginstellingen op bestuurlijk
niveau afspraken maken over het acute zorgaanbod in de regio.
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Voorbereiding op crises door Care-organisaties
Met de care-organisaties zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over:
 Interne crisisorganisatie van de zorginstelling
 Zorgcontinuïteitsplan
 Het beoefenen van het zorgcontinuïteitsplan
 Informatiedeling en onderlinge bereikbaarheid bij crises
Op basis van gesprekken die de GHOR periodiek voert met de care-organisaties is per organisatie
een beeld geschetst op bovengenoemde onderwerpen. Dit beeld vormt input voor de huidige
gespreksronde.

Naleving van de afspraken door de Care-organisaties
Interne crisisorganisatie
De meeste care-organisaties hebben hun interne crisisorganisatie op orde of zijn ermee bezig.
Zorgcontinuïteitsplan
Onderwerpen zoals de interne crisisorganisatie en de voorbereiding op verschillende disbalansen
die kunnen ontstaan bij calamiteiten zijn bij de meeste organisaties beschreven in een
zorgcontinuïteitsplan of ander plan. De ene organisatie is hier actiever mee bezig dan de andere,
maar de basis is bij vrijwel iedereen op orde. Organisaties waarbij het nog niet op orde is worden
door de GHOR extra bezocht en krijgen ondersteuning aangeboden.
Het beoefenen van het zorgcontinuïteitsplan
De meeste oefen- of trainingsactiviteiten die instellingen zelf initiëren zijn gericht op
bedrijfshulpverlening, soms is hierbij ook aandacht voor zorgcontinuïteit maar vaak ook niet. De
GHOR biedt zelf een aantal activiteiten aan waaronder een doorlooptraining voor het crisisteam
(circa 10 per jaar), daarnaast adviseert de GHOR de care-instellingen bij hun opleidingsplan.
Informatiedeling en bereikbaarheid
Voor informatiedeling wordt het landelijke systeem GHOR4all gebruikt. In dit systeem plaatsten
zorginstellingen zelf hun capaciteits- en crisisbereikbaarheidsgegevens. Het systeem is in de
laatste jaren steeds beter gevuld door de zorginstellingen, maar niet dekkend voor de gehele
keten. Jaarlijks doen alle care-organisaties mee aan een bereikbaarheidsoefening op basis van de
gegevens in GHOR4all.

Voorbereiding op crises door zorginstellingen in de toekomst
De zorg is continue in beweging; zorginstellingen hebben te maken met fusies, groot
personeelsverloop en een veranderend zorgaanbod. Hierdoor kan de aandacht en prioriteit voor
de genoemde veiligheidsonderwerpen onder druk komen te staan. De GHOR biedt handreikingen
maar het vraagt van zowel de zorginstellingen als de GHOR blijvende aandacht.
Naast de ’klassieke’ care-organisaties ontstaan er ook vele varianten op zelfstandig wonen met
zorg. Deze speciale woonvormen vragen om maatwerk: wat wil je met elkaar minimaal geregeld
hebben als het gaat om het voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en wat niet?
De GHOR zal dan ook blijven investeren in de samenwerking met de zorginstellingen om, samen
met de andere hulpdiensten zoals de brandweer, deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden
(onder andere door een multidisciplinaire aanpak voor het risico brand in een gebouw met
verminderd zelfredzamen).
In 2019 zullen we u opnieuw informeren over de voorbereiding op crisis door zorginstellingen.
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Procesgang
Processtap

Datum

Dagelijks Bestuur (kennisname)

26-10-2017

Algemeen Bestuur (kennisname)

9-11-2017

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:
1.
2.
3.

Kennis te nemen van de mate van voorbereiding door cure-organisaties op hun rol bij crises.
Kennis te nemen dat gelet op de kwaliteit van deze voorbereiding het niet noodzakelijk is
actie te ondernemen in de richting van de cure-instellingen.
Kennis te nemen van de mate van voorbereiding op crises door care-organisaties gelet op
hun kwetsbaarheid.

Akkoord

Ja

Nee

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Paraaf: ……………

Bijlage(s)
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Voorstel
AGP 13
Aan :
Steller :

Algemeen Bestuur
J. van Hest

Datum :
Onderwerp :

9 november 2017

Bijlage(n) :

-

Voortgang bestuursconferentie

Aanleiding
N.a.v. de bestuursconferentie van 7 juli jl. zijn er 4 deelprojecten onderkend die zijn ondergebracht
in een overkoepelend programma “doorontwikkeling veiligheidsregio”:
1. een plan van aanpak ter afwikkeling van de gesignaleerde knelpunten bij de Brandweer
voor de periode 2017-2019, zogenaamde “tranche 1”;
2. de voorbereiding van een 2e bestuursconferentie (maart/april 2018); deze gaat over de
beleidsplanperiode 2020-2023, zogenaamde “tranche 2”;
3. communicatie over het geheel (tranche 1 + 2) naar de gemeenteraden om hen te
betrekken;
4. het voorbereiden en bewaken van de benodigde formele besluitvorming

Ad 1. Plan ter afwikkeling acute knelpunten brandweer
De gesignaleerde knelpunten zullen door de regionaal commandant brandweer per 1 december
2017 zijn vertaald naar concrete projectvoorstellen opdat gestuurd kan worden op tijdige en juiste
aanpak ervan. Beoogd wordt om de acute knelpunten per 1 januari 2020 te hebben weggenomen.
De financiële vertaling van het oplossen van de knelpunten vindt zijn weerslag in de gewijzigde
programmabegroting 2017, de gewijzigde programmabegroting 2018 en het beleidskader 2019.

Ad 2. Bestuursconferentie 2018
Het Algemeen Bestuur heeft tijdens de conferentie van juli 2017 de wens uitgesproken om in het
2e kwartaal van 2018 een tweedaagse conferentie te houden. Dit ter voorbereiding op de
totstandkoming van het beleidsplan 2020-2023.
Deze wens heeft inmiddels een vertaling gekregen in een doel en opzet voor de conferentie.

Doel conferentie 2018
Doel van de conferentie in het voorjaar 2018 is om een gedragen antwoord te vinden op de vraag
“wat voor veiligheidsregio wil veiligheidsregio Brabant-Noord zijn, vanuit welke
verantwoordelijkheid en met welke breedte?”
Meer simpel verwoord gaat het over het helder hebben waar de veiligheidsregio Brabant-Noord
van is en weten wat veiligheidsregio Brabant-Noord nodig heeft om ervan te kunnen zijn.
Het resultaat van de conferentie is een helder kader waarin duidelijk is verwoord wat tot het
domein van veiligheidsregio Brabant-Noord behoort en wat het beoogde niveau van veiligheid is.
Op basis van dit kader wordt een takenpakket voor de veiligheidsregio gedefinieerd, inclusief
afspraken betreffende de besturing van de taken (governance) en de uitvoering van de taken.
Thema’s die hierbij onder meer aan bod zullen komen zijn: invulling van de regierol op fysieke
veiligheid door de veiligheidsregio, organisatie van vrijwillige brandweerzorg en organisatie van
bevolkingszorg. Er zijn nog tal van andere inhoudelijke thema’s die aan bod zullen komen, maar
waarvan het te ver voert om deze op voorhand uitputtend te benoemen.
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Opzet
De tweedaagse bestuursconferentie vindt plaats op 12 en 13 april 2018.
Er zal een onafhankelijk beeld worden geschetst van de rol van de veiligheidsregio vanaf 2020. Dit
zal gebeuren aan de hand van vergelijkend onderzoek naar andere veiligheidsregio’s, door
analyse van verwachtingen van ketenpartners van de veiligheidsregio en door analyse van de
diverse (landelijke) agenda’s die invloed hebben op veiligheidsregio Brabant-Noord.
Mogelijk kan een spreker aan het woord komen om een beschouwing te geven vanuit zijn/haar
perspectief over de wenselijke breedte van de rol en takenpakket van de veiligheidsregio.
Op basis van deze achtergrond zal het bestuur onderling scherpte zoeken middels dilemma’s en
stellingen met betrekking op taakopvatting en wijze van taakuitvoering.
Keuzemogelijkheden zullen worden gepresenteerd aan de hand van scenario’s, elk met een eigen
reikwijdte. Denk hierbij aan een “bronzen, zilveren of gouden” scenario.

Voorbereiding
De voorbereiding van de bestuursconferentie is in handen van het Dagelijks Bestuur. Zij komen
maandelijks bijeen om sturing te geven aan het voorbereidingstraject. De voorbereiding zelf is
belegd bij een projectorganisatie die ressorteert onder de directeur veiligheidsregio. Er wordt
gebruik gemaakt van een extern procesbegeleider, de heer Ad de Kroon.

Ad 3. Betrokkenheid gemeenteraden
Het Algemeen Bestuur heeft d.d. 7 juli jl. opgeroepen om zorg te dragen voor goede afstemming
met de gemeenteraden. Hierbij is de wens geuit om de gemeenteraden te informeren over de
acute versteviging van de brandweer (tranche 1) en de doorontwikkeling veiligheidsregio als
geheel (tranche 2).
Deze oproep komt tot uiting in de voorgenomen procesgang (zie ad 4). De communicatie en
betrokkenheid van de gemeenteraden staat tevens als vast onderwerp op de agenda van het
Dagelijks Bestuur.

Ad 4. Procesvoorstel besluitvorming op hoofdlijnen
Het procesvoorstel om de bestuurlijke keuzes op juiste wijze te verankeren in besluitvorming is
geënt op de reguliere procesgang. Op een enkel punt wordt hiervan afgeweken. De voorgestelde
besluitvorming is onderstaand uitgewerkt voor zowel de acute versteviging brandweer n.a.v.
bestuursconferentie 2017 (tranche 1) als voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio n.a.v.
bestuursconferentie 2018 (tranche 2).

Tranche 1: besluit over knelpunten BBN
(input: bestuursconferentie juli 2017)
a. Bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 2017 (DB 26/10 en AB 9/11)
Betreft:
 Dekking knelpunten 2017 € 378.000 BBN uit lopende begroting;
 Gedeeltelijke dekking € 1,5 mln. knelpunten 2018 BBN uit reserves, middels herallocatie van
middelen. De vorming van een bestemmingsreserve ‘Versteviging Brandweerorganisatie’.
Voorgenomen procesgang:
 Het Dagelijks Bestuur zal op 7 december a.s. bezien hoe en wanneer ze de raden het best
kan informeren over deze begrotingswijziging.
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b. P&C-cyclus 2018, begrotingswijziging 2018
Betreft:
 Dekking € 2,5 mln. resterende knelpunten 2018/2019 BBN uit reserves, middels herallocatie
van middelen.
Voorgenomen procesgang:
 Voorstel begrotingswijziging (DB januari 2018 / en AB*] januari 2018)
 Zienswijzeverzoek raden begrotingswijziging
 Vaststellen begrotingswijziging (AB 12 april 2018)
*] In afwijking van de reguliere procesgang is ervoor gekozen om het concept beleidskader, de
begrotingswijziging 2018 en het zienswijzeverzoek inhoudelijk met het Algemeen Bestuur af te
stemmen.
c. Beleidskader en Programmabegroting 2019 (AB juli 2018)
Betreft:
 Structurele financiering opgeloste knelpunten middels verhoging inwonersbijdrage
veiligheidsregio m.i.v. 2019
Voorgenomen procesgang:
Beleidskader 2019
 Voorstel Beleidskader (DB januari 2018 / en AB januari 2018)
 Zienswijzeverzoek raden beleidskader
 Vaststellen beleidskader (AB april 2018)
Programmabegroting 2019
 Voorstel Programmabegroting (DB april 2018)
 Zienswijzeverzoek raden Programmabegroting
 Vaststellen Programmabegroting (AB juli 2018)

Tranche 2: besluit over extra middelen; overige knelpunten en ambitie veiligheidsregio
(Input: Bestuursconferentie 12 en 13 april 2018)
d. Beleidskader en Programmabegroting 2020 (AB juli 2019)
Betreft:
 Structurele financiering van eventuele nieuwe taken of verstevigde taakuitvoering middels
verhoging inwonersbijdrage veiligheidsregio m.i.v. 2020
Voorgenomen procesgang:
Beleidskader 2020
 Voorstel Beleidskader (DB januari 2019)
 Zienswijzeverzoek raden beleidskader
 Vaststellen beleidskader (AB april 2019)
Programmabegroting 2020
 Voorstel Programmabegroting (DB april 2019)
 Zienswijzeverzoek raden Programmabegroting
 Vaststellen Programmabegroting (AB juli 2019)
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e. Regionaal Beleidsplan 2020-2023
Betreft:
 Vaststellen van het Regionaal Beleidsplan veiligheidsregio Brabant-Noord 2020-2023
Voorgenomen procesgang:
 Voorstel Regionaal Beleidsplan (DB april 2019)
 Zienswijzeverzoek raden Regionaal Beleidsplan
 Vaststellen Regionaal Beleidsplan (AB juli 2019)

Procesgang
Dit voorstel heeft de volgende processtappen doorlopen:
Processtap

Datum

Veiligheidsdirectie

11 oktober 2017

Dagelijks Bestuur

26 oktober 2017

Algemeen Bestuur

9 november 2017

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van:
1. de n.a.v. de bestuursconferentie van 7 juli jl. onderscheiden deelprojecten:
a. een plan van aanpak ter afwikkeling van de gesignaleerde knelpunten bij de
Brandweer voor de periode 2017-2019, zogenaamde “tranche 1”;
b. de voorbereiding van een 2e bestuursconferentie (maart/april 2018); deze gaat
over de beleidsplanperiode 2020-2023, zogenaamde “tranche 2”;
c. communicatie over het geheel (tranche 1 + 2) naar de gemeenteraden om hen te
betrekken;
d. het voorbereiden en bewaken van de benodigde formele besluitvorming.
en,
2. hoe op hoofdlijnen met de realisatie van deze vier deelprojecten, ‘de doorontwikkeling
veiligheidsregio’ tot stand komt.

Akkoord

Ja

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Nee

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………

Bijlage(n)
-
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