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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 1 juli 2020 Bijlage : -

                 Steller : E. v Giels/P. Kastelijn Onderwerp : Extreem geweld en terrorismegevolgbestrijding

Algemene toelichting
Deze notitie is geschreven met als de doel te rapporteren over de voortgang van het programma 
Terrorismegevolgbestrijding (TGB) / Grof en Extreem Geweld en het vaststellen van het 
voorbereidingsniveau brandweer Brabant Noord.

Inleiding
Door de (inter)nationale ontwikkelingen is grof en extreem geweld / TGB is binnen het regionaal risicoprofiel 
aangewezen als thema dat extra aandacht behoeft. In de veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-
Noord is gekozen voor een programmatische aanpak voor het thema grof en extreem geweld. De 
veiligheidsregio’s hebben besloten dit in gezamenlijkheid te doen vanwege de al lopende 
samenwerkingsinitiatieven én omdat beide veiligheidsregio’s vallen binnen de politie Eenheid Oost-Brabant 
en een gezamenlijke meldkamer hebben. Daar waar mogelijk wordt ook de samenwerking en samenhang 
met Veiligheidsregio Midden-West-Brabant gezocht. Dit leidt tot bundeling van expertise en een meer 
eenduidige operationele aanpak.

Ambitieniveau
Voor de reikwijdte en uitvoering van het programma is het belangrijk om een bestuurlijk vastgesteld 
ambitieniveau te bepalen. Op basis hiervan wordt de verdere uitwerking van de benodigde preparatie 
uitgevoerd. 

Landelijke niveaus van voorbereiding
In de brancheopvatting van Brandweer Nederland1 over grof en extreem geweld worden 4 niveaus van 
voorbereiding onderscheiden. De veiligheidsregio’s bepalen op basis van risicoprofiel en ambitie in welk 
niveau hun regio of afzonderlijke kazernes/posten vallen. Daarbij worden vier niveaus onderscheiden:

 Basis(brandweer)zorg (geldend voor geheel brandweer NL);

 Basis+ TGB;

 Basis++ TGB (kazerne in omgeving met verhoogd risico en

 Specialisatie TGB (nader te onderzoeken).

Onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid
Eind 2018 heeft Inspectie van Justitie en Veiligheid een onderzoek gedaan naar de voorbereiding op 
hulpverlening na een terroristische aanslag2. De eindconclusie van het inspectierapport richt zich met name 
op de regionale verschillen in oefenen en planvorming. De Inspectie constateert dat de verschillen tussen de 
veiligheidsregio’s op het gebied van terrorismegevolgbestrijding (TGB) verklaarbaar zijn maar waar ook 
risico’s aan verbonden zijn. Er wordt geconcludeerd dat er verschillen kunnen ontstaan in de aan burgers 
geboden hulpverlening en de veiligheid van het personeel. Deze kunnen nadelig zijn wanneer er 
interregionaal samengewerkt moet worden. 

Reactie Veiligheidsberaad op onderzoek Inspectie
Het Inspectierapport is besproken binnen het Veiligheidsberaad.3 De veiligheidsregio’s herkennen zich in de 
constatering wat betreft de regionale verschillen. Dat komt door het huidige stelsel met 25 autonome 
veiligheidsregio’s die zelf risico’s duiden, het risicoprofiel van de Veiligheidsregio bepalen en hier hun 
hulpverlening op inrichten – van oefenen tot uitrusting van de hulpverleners. Dat verklaart ook waarom de 
veiligheidsregio’s met de grote steden – waar het risico op een terroristische aanslag groter is – zich 
intensiever voorbereiden. Door die regionale aanpak – inclusief multidisciplinair oefenen – kom je tot goede 
afspraken en een samenwerking die effectief is voor de specifieke Veiligheidsregio.

1 Brancheopvatting Brandweer Nederland Grof en extreem geweld, april 2018
2 De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag, november 2019
3 Woordvoeringslijn Inspectierapport De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag, 24 januari 2020
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Er is een dus een aantal verschillen tussen de veiligheidsregio’s onderling. Gezien het zeer lage aantal 
incidenten is het lastig om voor dit thema een gedetailleerd risicoprofiel op te stellen. Er zijn weinig 
ervaringsgegevens op basis waarvan deze opgesteld kunnen worden. Dat leidt tot de verschillen in 
risicoprofielen. Dat wil niet zeggen dat dat leidt als vanzelf leidt tot probleem op bestuurlijk of operationeel 
niveau. Het vertrouwen is er dat in geval van dergelijke incidenten adequaat opgetreden kan worden, op 
welk niveau dan ook.

Idealiter zouden we het liefst een gezamenlijke keuze zien. Dit is, mede vanwege verschillen tussen 
landelijke branchedocumenten, niet altijd mogelijk. Iedere dienst is autonoom om keuzes te maken. Vanuit 
het programma stimuleren we om hierover wel met elkaar in gesprek te gaan. Daar waar dit niet leidt tot een 
gezamenlijke keuze is er tenminste inzicht en begrip voor de verschillen en kunnen we hier rekening mee 
houden in het operationele optreden. Op basis van oefen- en onverhoopte praktijkervaring kunnen we 
doorontwikkelen en geconstateerde knelpunten oplossen. 

Voorgesteld ambitieniveau
Bij de brandweer en de RAV-en zijn er diverse standpunten ingenomen over de mate van preparatie.
Binnen Oost-Brabant is het gezamenlijke ambitieniveau van de brandweer vastgesteld op ‘basisniveau’ 
waarbij in Brabant-Zuidoost de beroepsposten doorgroeien naar niveau ‘basis +’. In het verzorgingsgebied 
van deze posten zijn het Philips Stadion en Eindhoven Airport gelegen wat maakt dat zij een andere risico 
lopen.

Er wordt wel op alle posten geïnvesteerd op awareness op dit thema. Gekoppeld aan dit besluit is dat er 
geen aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden aangeschaft. Deze ambitie sluit aan bij 
de visie van de brandweerkorpsen in Zuid-Nederland.
De RAV-en bepalen conform het landelijke advies van Ambulance Zorg Nederland (AZN) of, en zo ja welke 
extra beschermende middelen nodig zijn voor hun optreden. RAV BZO gaat hoogstwaarschijnlijk wel over tot 
de aanschaf van scherf-/steekwerende vesten en helmen conform het landelijke advies van AZN. RAV 
Brabant Midden-West-Noord heeft recent besloten geen PBM aan te schaffen op basis van een door een 
externe partij uitgevoerde review op het advies van AZN. Voor het specialistische Incident Respons Teams 
is nog geen besluit genomen.

De afgelopen jaren is zowel mono- als multidisciplinair geïnvesteerd in het opleiden, trainen en oefenen van 
hulpverleners op dit thema. Op operationeel niveau zijn multidisciplinaire werkafspraken gemaakt over o.a. 
het ringenmodel bij grof en extreem geweld en is geïnvesteerd in het uniform aanleren van protocollen en 
werkwijzen zoals het optreden in de hot-warm-cold zone. Voor de bestuurlijke voorbereiding zijn 
bijeenkomsten georganiseerd voor burgemeesters en gemeentesecretarissen. De belangrijkste 
uitgangspunten voor het handelen bij een grof- en extreemgeweldincident zijn vastgelegd in operationele en 
bestuurlijke coördinatiekaarten.

Vervolgtraject
Op operationeel niveau investeren we in de multidisciplinaire samenwerking en stemmen we de werkwijzen 
zoveel mogelijk op elkaar af. Multidisciplinaire samenwerking is tot nu toe vooral beoefend op CoPI, ROT of 
BT niveau, maar niet op niet op het niveau van de ‘first-responders’. Dit zijn de eenheden van brandweer, 
politie en ambulance die elkaar op straat tegen komen en die bepalend zijn in het eerste ‘gouden’ uur. Het 
verloop van een incident wordt vaak voor een groot deel bepaald in het gouden uur. Het is daarom cruciaal 
dat hulpverleners op straat in dit eerste uur goed samenwerken. Dit geldt niet alleen voor incidenten met 
grof- en extreem geweld maar is ook voor ander incidenten erg waardevol. Om dit te bereiken hebben we 
het multidisciplinaire trainingsprogramma voor first responders bij grof en extreem geweld ontwikkeld. Per 
organisatie/branche wordt gekeken wie op welk niveau opgeleid moet worden om effectief samen te kunnen 
werken met andere diensten. Als gevolg van de coronacrisis is de start van het trainingsprogramma 
uitgesteld naar 2021. 

Het programma grof en extreem geweld / TGB heeft als doel in 2020 om de bereikte resultaten te 
implementeren in de reguliere werkwijzen van de Veiligheidsregio en de partners en inzichtelijk te maken 
welke thema’s nog specifieke aandacht behoeven. Die worden vervolgens uitgewerkt en teruggegeven aan 
de organisatie. Wanneer dit is afgerond en er geen openstaande thema’s meer zijn, wordt het programma 
afgerond. Operationeel en bestuurlijk wordt dit thema wel voortdurend gemonitord. In gevallen van nieuwe 
ontwikkelingen kan daarvoor een projectteam worden ingericht onder aansturing van de veiligheidsregio.
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Daarmee is de continuïteit voor het thema Grof en Extreem geweld geborgd. De veiligheidsregio blijft 
aanspreekbaar op dit thema. Zoals gezegd: op dit moment is er bij de veiligheidspartners het vertrouwen dat 
we in voorkomende gevallen gezamenlijk professioneel en effectief kunnen optreden.

Proces

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. kennis te nemen van de voortgang van het programma.
2. het ambitieniveau voor brandweer Brabant-Noord vast te stellen op ‘basisniveau’.

Akkoord Ja Nee

Secretaris: Drs. M.J.H. van Schaijk Paraaf: ……………

Processtap Datum

Veiligheidsdirectie (instemmen) 14-05-2020

Dagelijks Bestuur (instemmen) 03-06-2020

Algemeen Bestuur (vaststellen) 01-07-2020
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