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Concept VERSLAG
Van de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio d.d. 3 april 2019, Raadszaal
Gemeentehuis Bernheze, De Misse 6, 5384 BZ HEESCH
Aanwezig
drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), mw. drs. M.A.H. Moorman, P.M.J.H. Bos, F. Naterop, Y. de Boer, mw. drs. W. van Hees,
M.C. Bakermans, ir. C.H.C. van Rooij, A. Walraven, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, mw. M.L.P. Sijbers, drs. H.A.G.
Hellegers, drs. L.H.J. Verheijen, mr. H.J.M. Timmermans, mw. drs. M.J.H. van Schaijk, mw. mr. D. van Gammeren,
Luitenant-kolonel N. van der Leegte, mw. drs. K. van Esch, mr. drs. J. Knopper en C.Q. Boot MSM
Afwezig (met bericht van verhindering)
mr. W.A.G. Hillenaar, mr. J.C.M. Pommer, K.W.Th. van Soest, A.M.H. Roolvink MSc, R.J. van de Mortel en mr. J.J. Smilde

1.

Opening

Met een woord van welkom, in het bijzonder voor de heer de Boer, waarnemend burgemeester van Haaren, die vandaag
voor het eerst aan een vergadering van het Algemeen Bestuur deelneemt, opent de voorzitter de vergadering.
Luitenant-kolonel Van der Leegte vervangt kolonel Van den Broek. Mevrouw Van Gammeren, districtschef ’s-Hertogenbosch
vertegenwoordigt de eenheidsleiding Oost-Brabant van de Nationale Politie. De heer Pommer is helaas verhinderd om deze
voor hem laatste vergadering van het Algemeen Bestuur bij te wonen. Tijdens de afscheidsreceptie in Sint Michielsgestel zal
de voorzitter stilstaan bij de betekenis die de heer Pommer voor de Veiligheidsregio Brabant-Moord heeft gehad.
Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heren Hillenaar, Pommer, Van Soest, Roolvink, Van de Mortel en Smilde.
2.

Ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor kennisgeving aan.
2a.a Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 5 december 2018.
2a.b Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 6 februari 2019.
Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de besluitenlijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op 5 december
2018 en 6 februari 2019 voor kennisgeving aan.
b. Politie
Mevrouw Van Gammeren vertelt dat Wilbert Paulissen op 1 april 2019 in functie is getreden als politiechef van de eenheid
Oost-Brabant. Naar aanleiding van de aanslag in Utrecht op 18 maart 2019 is in de eenheid Oost-Brabant van 11.30 tot
22.00 uur de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden opgestart en zijn maatregelen doorgevoerd ter observatie en
bewaking. De bestuurlijke informatievoorziening uit Utrecht is laat op gang gekomen. Op 9 april 2019 zullen de thans in het
politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven geco-lokeerde meldkamers van de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en
Brabant-Zuidoost naar de Meldkamer Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch verhuizen.
De voorzitter stelt voor om een volgende vergadering in het gebouw van de Meldkamer Oost-Brabant te houden.
2c. Hoofdofficier van Justitie
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Niet aanwezig. Geen mededelingen.
2d. Brandweer
Geen mededelingen.
2e. GHOR
Mevrouw Van Esch laat weten dat op de link https://www.brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan de Brabantse
Omgevingsscan kan worden geraadpleegd. Per gekozen gemeente of gebied in een gemeente kan ten opzichte van het
algemene beeld binnen de GGD Hart voor Brabant specifieke hinder op 13 factoren zichtbaar worden gemaakt. De
Brabantse Omgevingsscan is door de Brabantse GGD-en, de Brabantse waterschappen en Kenniscentrum duurzame
ontwikkeling Telos van de Universiteit Tilburg ontwikkeld.
2f. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Geen mededelingen.
2g. Bevolkingszorg
Geen mededelingen.
2h. Waterschap Aan en Maas
Geen mededelingen.
2i. Defensie
Luitenant-kolonel Van der Leegte deelt mee dat Kolonel Van den Broek wegens ziekte langdurig verhinderd is om zijn
functie te vervullen. Luitenant-kolonel Den Ouden zal Kolonel van den Broek gedurende zijn afwezigheid vervangen.
3.

Verslag

3a. Concept-verslag Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 16 januari 2019
Besluit: Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van de vergadering op 16 januari 2019 overeenkomstig het voorgelegde
concept vast.
TER INFORMATIE
4.

Nooddistributie en opslag van jodiumtabletten

Besluit:
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om kennis te nemen van de rol en
verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio in het kader van de distributie van jodiumtabletten.
TER BESLUITVORMING
5.

Zienswijzen integraal zienswijzeverzoek Veiligheidsregio Brabant-Noord

De voorzitter verwijst naar de nagezonden “Nota van zienswijzen integraal zienswijzeverzoek Veiligheidsregio BrabantNoord”. Daarin staan uitsluitend de door de gemeenteraden uitgebrachte zienswijzen met betrekking tot het conceptbeleidskader 2020. Voor de gemeenten Boxtel, Haaren en Landerd, waarvan de zienswijzen van de gemeenteraden op 1
april 2019 nog niet waren ontvangen, is gebruik gemaakt van de raadsvoorstellen zoals die op internet zijn aangetroffen. De
zienswijzen met betrekking tot de actualisering van het risicoprofiel en gemeentelijke voorstellen voor door de
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veiligheidsregio in de periode 2020 – 2023 te voeren beleid kunnen tot 1 mei 2019 worden ingediend en zullen in de
vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019 worden besproken. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de
leden van het Algemeen Bestuur om de zienswijzen van hun gemeenteraden toe te lichten.
De heer De Boer complimenteert de directeur veiligheidsregio voor haar heldere toelichting die ze in de raadsvergadering
van Haaren heeft gegeven. De gemeenteraad van Haaren ondersteunt het concept-beleidskader 2020 en heeft een viertal
vragen gesteld zoals aangegeven in de Nota van zienswijzen.
Mevrouw Moorman complimenteert de heren Van Santvoort en Knoppers die namens de veiligheidsregio toelichtingen in de
gemeenteraad hebben verzorgd en vragen beantwoord. De gemeenteraad van Bernheze was enthousiast over de
verbeelding van het voorgestelde beleid voor de periode 2020 – 2023. De gemeenteraad ondersteunt het conceptbeleidskader 2020 maar heeft wel een vijftal vragen gesteld zoals verwoord in de Nota van zienswijzen.
De heer Bos merkt op dat de gemeenteraad van Boekel het concept-beleidskader 2020 ondersteunt doch wel vijf vragen
heeft gesteld zoals verwoord in de Nota van zienswijzen. Graag ontvangt hij nog eens een toelichting op de verschillende
opties bij overdracht van brandweerkazernes en de grond waarop deze gebouwd zijn.
Mevrouw Van Hees merkt op dat de gemeenteraad van Heusden het concept-beleidskader 2020 onderschrijft, maar wel drie
kanttekeningen heeft geplaatst zoals verwoord in de Nota van zienswijzen. Zo vraagt de gemeenteraad om voor de
brandweerkazerne Drunen maatwerk te leveren. Omdat het achterstallig onderhoud inmiddels is uitgevoerd moet de bijdrage
hieraan door de Gemeente Heusden worden herzien. Het voorstel huisvesting was qua onderhoud nog gebaseerd opeen
inventarisatie van 2016. Mevrouw Van Hees vraagt zich af hoe na overdracht van de brandweerkazernes aan de
veiligheidsregio het gebouwenbeheer in het bestuur kan worden geborgd?
Mevrouw Buijs-Glaudemans refereert aan de succesvol verlopen regionale raadsinformatiebijeenkomst van 6 februari
2019. Ze pleit ervoor om de regionale raadsinformatiebijeenkomsten te blijven benutten om aandacht voor de beleidsvoornemens en het werk van de veiligheidsregio te vragen. Dankzij de informatie die op 6 februari verstrekt is en de
toelichtingen die door de veiligheidsregio in de afzonderlijke gemeenteraden zijn verzorgd, hebben de gemeenteraden een
zorgvuldige afweging kunnen maken voor het uitbrengen van hun zienswijzen op het concept-beleidskader 2020. De
gemeenteraad van Oss kan zich vinden in het concept-beleidskader 2020. De gemeenteraad vraagt wel aandacht voor het
leveren van maatwerk bij de overdracht van kazernes en grond en om bij nieuwbouw en renovatie verduurzaming als eis op
te nemen. De gemeenteraad wil graag in het najaar in gesprek over het beleidskader 2021.
De heer Naterop spreekt zijn waardering uit voor de door de veiligheidsregio in de gemeenteraad van Boxtel gegeven
toelichting. De gemeenteraad ondersteunt het concept-beleidskader 2020 en heeft drie vragen gesteld die in de Nota van
zienswijzen zijn verwoord. Hij vraagt zich af of de A2 en airport Eindhoven niet nadrukkelijker in het risicoprofiel moeten
worden meegenomen.
De voorzitter is blij met het draagvlak voor het concept-beleidskader 2020 inclusief de voorstellen calamiteitencoördinator,
huisvesting – zeggenschap kazernes, huisvesting – realisatie centrale hoofd- en nevenhuisvesting, programma
bevolkingszorg, overdracht beheer meldkamer aan de Nationale Politie en de uitkomsten van de bestuursconferentie 2018.
Deze unanieme instemming is het resultaat van een grote inzet van bestuursleden en van de veiligheidsregio. In het
bijzonder dankt hij daarbij bestuurlijke aanspreekpunt huisvesting de heer Hellegers en projectleider Knoppers en zijn
medewerkers.
De voorzitter stelt voor om bij de gezamenlijke griffiers te bepleiten dat raadsleden blijvend verbonden blijven bij het werk
van de veiligheidsregio en dat zal niet alleen voor nieuw beleid moeten gelden.
De heer Knopper licht naar aanleiding van de verzoeken om maatwerk bij overdracht van brandweerkazernes toe dat de
grond onder brandweerkazernes eigendom van de betreffende gemeenten blijft en om niet in bruikleen of tegen een 0-tarief
in erfpacht aan de veiligheidsregio in gebruik kan worden gegeven. De waarde van de grond in de grondboekhouding bij de
gemeenten kan daardoor onveranderd blijven.
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Mevrouw Moorman refereert aan de door professor Helsloot tijdens de regionale raadsinformatiebijeenkomst op 6 februari
gehouden presentatie. De stellingname van professor Helsloot leidde in de gemeenteraad van Bernheze tot de vraag of we
alle risico’s wel willen regelen?
Mevrouw Van Hees reageert dat de gemeenteraad van Heusden geen mogelijkheid ziet om alle denkbare risico’s af te
dekken. Daarnaast vroeg de gemeenteraad over enkele jaren te evalueren welke ervaringen in de praktijk zijn opgedaan met
de overdracht van de brandweerkazernes aan de veiligheidsregio.
De heer De Boer zou graag in discussie willen gaan over de vraag wie verantwoordelijk is voor welke risico’s.
De voorzitter merkt op dat in de volgende vergadering de zienswijzen op het geactualiseerde risicoprofiel zullen worden
behandeld.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om:
1. Kennis te nemen van de door de raden van de gemeenten in Brabant-Noord en door de partners in de Meldkamer OostBrabant uitgebrachte zienswijzen op het concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
2. In te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde reacties op de ingediende zienswijzen ad 1.
6.

Beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om:
1. Het Concept-Beleidskader 2020 met inachtneming van uw besluiten naar aanleiding van de bij agendapunt 5
behandelde zienswijzen vast te stellen.
2. Te besluiten tot investering van € 17,5 miljoen die verbonden is aan de overname van de 39 brandweerkazernes.
3. Te besluiten tot investering van € 2,1 miljoen voor de renovatie van de kazernes Sint Anthonis, Veghel, Zeeland, Cuijk,
Vierlingsbeek en Wanroij in de periode 2020 2023.
4. Te besluiten tot investering van € 10,8 miljoen voor de nieuwbouw/overname van de nog te bouwen kazernes van Oss,
Uden en Oeffelt.
5. Te besluiten tot investering voor de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging ad € 23,8 miljoen.
6. Te besluiten tot de onttrekking uit de Algemene Reserve voor dekking van de geraamde incidentele uitgaven ad € 0,2
miljoen en € 0,3 miljoen voor respectievelijk de overname van de kazernes en de realisatie van de hoofd- en
nevenvestiging.
7.

Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om:
1. Met ingang van 1 mei 2019 het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 3.0 (inwerking getreden op 1 december 2015) in
te trekken.
2. Het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 4.0 vaststellen en bepalen dat het plan op 1 mei 2019 in werking treedt.
3. Het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 4.0, in afwijking van het Besluit veiligheidsregio’s op grond van artikel 10, lid
1 en lid 3 en artikel 25a van de Wet openbaarheid van bestuur, niet ter inzage leggen.
8.

Meerjarenperspectief naleefbevordering van risicorelevante bedrijven 2019 -2022

De heer Verheijen mist in het “Meerjarenperspectief naleefbevordering van risicorelevante bedrijven 2019 – 2022” dat in de
wetgeving een zwaardere zorgplicht bij bedrijven zelf wordt gelegd. Het meerjarenperspectief is naar zijn mening nu teveel
vanuit het perspectief van de overheid geformuleerd. Hij ondersteunt wel de doelstelling om inzicht te krijgen in de risico’s
van “net-niet Brzo bedrijven” maar pleit ervoor om bij toezicht en handhaving te zorgen voor aansluiting tussen Brzo en netniet Brzo-bedrijven. Het Brabantbrede project “risicorelevante bedrijven” en de meerjarige nalevingsaanpak in het
meerjarenperspectief in Brabant-Noord zijn primair gebaseerd op samenwerking tussen de Omgevingsdienst Brabant-Noord
en de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De Brabantse waterschappen zouden hun toezichts- en handhavingspraktijk hierop
ook graag willen afstemmen. Aa en Maas heeft goede ervaringen met het model van Brabant-Zuidoost over gezamenlijke
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afstemming en afspraken en vindt het wenselijk om te kijken of dat model ook past in Brabant-Noord om zorg te dragen voor
coherentie. Onder verwijzing naar de bij Waterschap Aa en Maas in voorbereiding zijnde Nota over industriële veiligheid pleit
de heer Verheijen voor een gezamenlijke lijst van risicorelevante bedrijven. Hij is graag bereid daar over mee te denken.
Mevrouw Van Schaijk bevestigt dat het meerjarenperspectief en de nalevingsaanpak zich inderdaad in de eerste plaats
richten op de samenwerking tussen de omgevingsdienst en de veiligheidsregio omdat die de meeste gezamenlijke
raakvlakken en belangen hebben. Dat was ook de conclusie van de ronde tafelgesprekken met alle betrokken overheidspartijen inclusief de waterschappen. Omgevingsdienst en veiligheidsregio willen graag ervaring opdoen met een gezamenlijke nalevingsaanpak. Echter, dit sluit samenwerking met de waterschappen uiteraard niet uit. Ze zegt toe dit ook bij de
Omgevingsdienst Brabant-Noord in te brengen. Mevrouw Van Schaijk is bereid om de lijst met 52 door de veiligheidsregio en
omgevingsdienst geïnventariseerde risicorelevante bedrijven aan de leden van het Algemeen Bestuur te sturen.
De heer Van Hemert, beleidsmedewerker sector Risicobeheersing Brandweer Brabant-Noord, merkt op dat er met
betrekking tot criteria voor risicorelevante bedrijven er geen landelijke of Brabantbrede beleidslijn bestaat.
De voorzitter realiseert zich dat het meerjarenperspectief en de nalevingsaanpak bedoeld zijn om de veiligheidscultuur
binnen risicorelevante bedrijven te versterken. Hij stelt voor om in de inleiding van het meerjarenperspectief op te nemen dat
risicorelevante bedrijven een verzwaarde zorgplicht hebben om zelf zorg te dragen voor het voldoen aan regelgeving en het
scheppen van een veilige werk- en leefomgeving. De Omgevingswet benoemt deze algemene en specifieke zorgplicht van
bedrijven nadrukkelijk en gaat voorts uit van het vertrouwensbeginsel. Daarnaast stelt hij voor in de inleiding het belang van
samenwerking tussen bedrijven en overheden te benadrukken. Met betrekking tot toezicht en handhaving berust het
handelingsperspectief bij de gemeenten.
Mevrouw Van Hees mist de bijdragen van de Provincie Noord-Brabant bij risicorelevante bedrijven waarbij het provinciaal
bestuur bevoegd gezag is.
De heer Van Hemert merkt op dat de Provincie Noord-Brabant de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft verzocht
om een Brabantbrede aan pak van Brzo-bedrijven te ontwikkelen.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om:
1. Het “Meerjarenperspectief naleefbevordering van risicorelevante bedrijven 2019 – 2022” vast te stellen.
2. De Omgevingsdienst Brabant-Noord in kennis te stellen van het besluit ad 1.
3. In de inleiding van het meerjarenperspectief ad 1 gelet op het bepaalde in de Omgevingswet de eigen
verantwoordelijkheid en in de wetgeving verzwaarde zorgplicht van bedrijven tot uitdrukking te brengen en daarbij een
toelichting te geven op de specifieke en algemene zorgplicht van bedrijven. Zeker aangezien de Omgevingswet deze
zorgplichten expliciet benoemt en uitgaat van het vertrouwensbeginsel.
4. Bij de uitvoering van het meerjarenperspectief ad 1 afstemming te zoeken met de waterschappen en het ontwikkelen van
een gezamenlijke lijst van risicorelevante bedrijven.
9.

Actualisatie toezicht- en handhavingsbeleid Brzo en industriële veiligheid

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om:
1. Het “Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018” vast te stellen en te publiceren.
2. Het “Handhavingsbeleid veiligheidsregio’s industriële veiligheid 2014 – 2018” in te trekken.
3. Het “Handhavingsbeleid veiligheidsregio’s industriële veiligheid 2018- 2022” vast te stellen te publiceren.
4. Het “Afwegingskader Brzo-toezicht Veiligheidsregio’s Brabant” vast te stellen.
10.

Rondvraag

Mevrouw Moorman stelt voor één beleidslijn door alle gemeenten in Brabant-Noord te laten hanteren bij het aanvragen van
Koninklijke Onderscheidingen voor brandweervrijwilligers.

5

Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat door Brandweer Brabant-Noord wordt geïnventariseerd welke vrijwilligers in 2019 in
aanmerking komen voor een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding en wie hierop geen prijs stellen. Aanvragen
zullen via de burgemeesters van de betreffende gemeenten worden ingediend. Uitreiking kan plaatsvinden tijdens een
bijeenkomst in de betreffende brandweerkazerne of tijdens een speciale bijeenkomst in bij voorbeeld het stad- of
gemeentehuis. Voor de extra en niet voorziene kosten die de brandweerposten hiervoor moeten maken mogen zij de
begroting overschrijden.
De heer Hellegers stelt voor om de kosten van de feestelijke bijeenkomst waarin door de burgemeester de Koninklijke
Onderscheiding wordt uitgereikt voor rekening van de betreffende gemeente te nemen.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om de kosten van de feestelijke
bijeenkomst waarin de burgemeester de Koninklijke Onderscheiding aan de brandweervrijwilliger uitreikt voor rekening van
de betreffende gemeente komt.
De vergadering wordt voortgezet met de volgende presentaties:
11.

Voortgang bevolkingszorg Brabant-Noord door Harrie Timmermans, coördinerend gemeentesecretaris
Brabant-Noord (bijlage)

Naar aanleiding van de presentatie van de heer Timmermans worden de volgende vragen gesteld:
Mevrouw Moorman vraagt welke argumenten gemeenten naar voren brengen om geen personele bijdrage aan
bevolkingszorg te willen leveren?
De heer Timmermans antwoordt dat gemeenten aanvoeren geen capaciteit te hebben of geen prioriteit willen toekennen.
De voorzitter roept de afspraak van 2018 in herinnering: Elke gemeente levert de afgesproken capaciteit. Waarom gebeurt
dat niet?
Door een dringend appèl op gemeenten is er in totaal een minimaal acceptabele hoeveelheid capaciteit beschikbaar. De
kwetsbaarheid van de bevolkingszorg is hierdoor afgenomen. Nog niet alle tekortkomingen zijn verholpen, aldus de heer
Timmermans.
De heer Bakermans wil horen in hoeverre wel of niet door de gemeenten aan de gemaakte afspraken is voldaan?
De heer Timmermans antwoordt dat zolang u van mij niets hoort ik goede afspraken met de secretarissen van de betrokken
gemeenten heb. Opgave is nu om de noodzakelijke regionale capaciteit in te vullen.
De voorzitter vraagt is of de eerder aangegeven kwetsbaarheden in de verschillende gebieden hiermee opgelost zijn?
De heer Naterop laat weten dat de Gemeenten Boxtel en Sint Michielsgestel hun verantwoordelijkheid oppakken door de
afgesproken capaciteit gezamenlijk in te vullen.
De heer Timmermans antwoordt dat als gemeenten onder hun eigen ondergrens voor de afgesproken capaciteit zakken,
dan heeft dat consequenties voor de inbreng in de gezamenlijke regionale capaciteit. Met name bij kleine gemeenten geven
AOV-ers aan onvoldoende tijd te hebben.
Mevrouw Van Schaijk is hoopvol over de gesprekken binnen en tussen gemeenten om de afgesproken capaciteit te leveren.
De heer Bakermans heeft behoefte aan een overzicht waarin voor elke gemeenten staat aangegeven welke capaciteit is
afgesproken en welke capaciteit feitelijk beschikbaar wordt gesteld.
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Mevrouw Buijs-Glaudemans sluit zich bij de stellingname van de heer Bakermans aan. Ze wil graag weten wat we nog
tekort komen.
De voorzitter dankt de heer Timmermans voor zijn presentatie en de beantwoording van de gestelde vragen. Graag
ontvangt hij een overzicht waarin antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:
a. Wat moet door elke gemeente en de veiligheidsregio aan capaciteit voor bevolkingszorg worden geleverd?
b. In hoeverre is de afgesproken capaciteit wel of niet ingevuld?
c.
Hoe lopen we de gaten tussen de afgesproken en door de gemeenten de geleverde capaciteit dicht?
In aanvulling op zijn presentatie en ter vergadering beantwoorde vragen heeft de heer Timmermans op 4 april 2019 de
volgende tekst nagezonden:
“Terugkijkend op mijn bijdrage in uw midden, moet ik constateren dat ik er onvoldoende in ben geslaagd om de goede
kernboodschap vanuit Bevolkingszorg voor het voetlicht te brengen. Bij wijze van schriftelijke herkansing wil ik graag het
volgende onder uw aandacht brengen:

Een groot compliment is op zijn plaats aan al diegenen die de afgelopen jaren eraan gewerkt hebben om de kolom
Bevolkingszorg zichtbaar te maken en tot wasdom te laten komen.

Het goedkeuren van de gevraagde 30 cent per inwoner voor Bevolkingszorg is een mijlpaal waardoor we op regionaal
niveau verder kunnen door ontwikkelen.

Het afgelopen jaar is intensief het gesprek op gang gekomen binnen de kring van gemeentesecretarissen over de
gezamenlijke verantwoordelijkheid om capaciteit te leveren voor piket en expertteams.

Dit heeft geleid tot een acceptabele bezetting daarvan.
Met andere woorden: er zijn mooie stappen gezet. En die lijn gaan we doorzetten. Daarin nemen we ook uw signaal mee dat
het inzicht vergroot moet worden in de bijdrage van individuele gemeenten. Ik zal dat ook terugkoppelen in de kring van
gemeentesecretarissen omdat daar naar mijn mening de primaire verantwoordelijkheid ligt. Daarbij zal ik ook het belang
blijven benadrukken van het borgen van voldoende AOV-capaciteit in de individuele gemeenten en nadenken over een
passende manier om daarover te rapporteren”.
12.

Droogte – Een (nieuw) aandachtspunt voor de veiligheidsregio? Door Lambert Verheijen, Dijkgraaf
Waterschap Aa en Maas (bijlage)

De heer Verheijen geeft een toelichting op de droogteproblematiek zoals die zich in 2018 in het gebied van Waterschap Aa
en Maas heeft voorgedaan. Met name in het gebied ten oosten van de lijn Oss – Helmond hebben waterlopen droog
gestaan, die niet uit bij voorbeeld de Maas of andere waterbergingen konden worden gevoed. In het Bovendommelgebied
van Waterschap De Dommel was (en is) beregenen daarom niet toegestaan. Bij watergangen van Aa en Maas die wel met
Maaswater werden gevoed mochten de boeren wel beregenen. Aa en Maas beschikt voorts over plassen en andere waterbergingen waaruit waterlopen kunnen worden gevoed. Door middel van stuwen en andere ingrepen zoals herroutering van
waterafvoer en beperking van het schutten van scheepvaartverkeer wordt het beschikbare water zo lang mogelijk vast
gehouden. Naar aanleiding van watertekorten in 2003 is een verdringingsreeks vastgesteld, die in de Waterwet en het
Waterbesluit zijn vastgesteld. Op grond daarvan geldt een rangorde voor de maatschappelijke behoeften, die bij de verdeling
van het beschikbare water in acht moet worden genomen.
Eerste prioriteit betreft “Waterveiligheid in het voorkomen van onomkeerbare schade”: Stabiliteit van waterkeringen, klink en
zetting van laag- en hoogveen (i.v.m. funderingen van bouwwerken) en natuur gebonden aan bodemgesteldheid ter
voorkoming van vernietiging van flora en fauna.
Tweede prioriteit betreft “Nutsvoorzieningen”: drinkwater en energievoorziening.
Derde prioriteit betreft “Kleinschalig hoogwaardig gebruik”: Tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen en
proceswater van strategische hoogwaardige bedrijfsprocessen.
Vierde prioriteit betreft “Overige belangen waarbij sprake is van economische afweging, ook voor de natuur”: scheepvaart,
landbouw, natuur (zolang geen onomkeerbare schade optreedt), industrie, waterrecreatie, binnenvisserij.
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Probleem in de zomer van 2018 was ook dat veel watergangen vanwege de hoge watertemperaturen te maken hadden met
blauwalg en botulisme. Hierbij was sprake van een verdubbeling ten opzichte van eerdere zomers. Zwemmen in de Maas
en de Dommel vormde een gezondheidsrisico en werd ontraden. De zwemtocht “Fight to cancer” werd om gezondheidsredenen afgeblazen. Door de relatief geringe regenval van de afgelopen winter is het grondwaterpeil nog altijd laag.
Met betrekking tot de waterkwantiteit hebben de waterschappen raakvlakken met de veiligheidsregio’s en de gemeenten.
Hierbij moet worden gedacht aan beschikbaarheid van oppervlaktewater als bluswater, bruikbaarheid van geboorde putten
bij lage grondwaterstand, vissterfte, natuurbranden en brandstichtingen (buitenbranden) waardoor stook- en rookverboden in
(natuurgebieden) worden ingesteld, mislukte oogsten, andere economische schade, schade aan beschermde natuurgebieden, onttrekkingsverbod grondwater, verzakken van gebouwen en monumenten, beschadiging van fundering en
paalrot van houten heipalen, overstroming laaggelegen delen van bebouwde kommen bij extreme neerslag.
Met betrekking tot de waterkwaliteit hebben de waterschappen eveneens raakvlakken met veiligheidsregio’s en gemeenten.
Hierbij moet worden gedacht aan de gezondheidsrisico’s als gevolg van zwemmen of spelen in water met blauwalg,
botulisme, legionella, impact van hittestress op de gezondheid van kwetsbare groepen. Hierbij speelt ook onwetendheid van
burgers op het gebied van gezondheidsrisico’s, onduidelijke normstellingen een rol.
De verwachting is dat door klimaatverandering droogte gerelateerde calamiteiten gaan toenemen. Denk hierbij aan
calamiteiten op het gebied van de volksgezondheid, recreatie en evenementen, noodzaak om water in verstedelijkte
gebieden vast te houden, bluswatervoorziening, natuurbranden in verdroogde gebieden, onttrekkingsverboden van gronden oppervlaktewater, beschadiging funderingen die een gezamenlijke aanpak van gemeenten, GGD-en, waterschappen en
veiligheidsregio’s noodzakelijk maken, aldus de heer Verheijen.
Mevrouw Moorman vraagt hoe we in bewustwording kunnen investeren?
De heer Verheijen denkt dat hiervoor een permanente campagne bewustwording waterproblematiek noodzakelijk is.
Mevrouw Van Esch zegt toe de waterproblematiek in de Raad van Commissarissen van Brabant Water aan de orde te
zullen stellen. De GGD Hart voor Brabant is met de thema’s blauwalg, botulisme en hittestress bezig. Om dit inzichtelijk te
maken voor gemeenten zal zij zorgen dat een link op de Brabantse omgevingsscan zal worden opgenomen.
De voorzitter dankt de heer Verheijen voor zijn presentatie en zijn bijdrage aan vergroting van het risicobewustzijn van de
leden van het Algemeen Bestuur.
13.

Crisisbeheersing aanrijding Stint spoorovergang Oss-West op 20 september 2018 door Wobine BuijsGlaudemans, burgemeester van Oss

Mevrouw Buijs-Glaudemans vertelt onder de titel “Spoorongeluk: Burgemeester in crisistijd” over haar ervaringen tijdens de
activiteiten van overheid, burgers, organisaties en bedrijven na het noodlottige aanrijding van een stint1 met een sprinter van
de Nederlandse Spoorwegen op de spoorwegovergang in Oss-West. Als gevolg van de aanrijding kwamen 4 kinderen in de
leeftijd van 4 tot 11 jaar om het leven en raakten 1 kind en de begeleidster-chauffeur van de stint zwaargewond.
Als belangrijkste conclusies uit haar reflectie noemt mevrouw Buijs-Glaudemans: Vertrouw op je team, realiseer je dat je als
burgemeester het gezicht van de crisisorganisatie bent, spring niet in de operatie, maak je agenda leeg, neem voor jezelf de
tijd om de crisis te duiden, formuleer een paar uitgangspunten, blijf bij jezelf, maar heb oog voor iedereen. Tot slot: Je kunt je
altijd voorbereiden op crisisbeheersing. Denk na over je uitgangspunten! Wil je wel of geen technisch voorzitter bij het
GBT?Denk na over je rollen. Weet dat jij het moet doen!
De voorzitter bedankt mevrouw Buijs-Glaudemans voor haar indrukwekkende presentatie en de wijze waarop onder haar
leiding en met inzet van velen de gevolgen van het noodlottige ongeval met de stint in Oss zijn aangepakt.
1

Elektrisch aangedreven bakfiets-bolderkar en segway achtig open vierwielig voertuig voor vervoer van maximaal 10 kinderen.
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Niets neer aan de orde zijnde onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng sluit de voorzitter om
12.15 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 3 juli 2019
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