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Beleidsplan Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)

Aanleiding
De brandweer kent binnen de incidentbestrijding vier hoofdtaken:
1. Brandbestrijding,
2. Hulpverlenen bij ongevallen,
3. Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen en
4. Hulpverlening bij waterongevallen.
Een van de speerpunten uit het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen veiliger’ betreft het versterken van
de kolommen. Voor de kolom brandweer is het vaststellen of actualiseren van de visie, beleid en
inrichting van de vier operationele hoofdprocessen daarin een belangrijke stap, ook als onderligger
voor een (ver)nieuw(d) dekkingsplan wat in de komende jaren gemaakt wordt. Nu ligt het
beleidsplan Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) voor.
Herziening van het beleid op incidentbestrijding gevaarlijke stoffen in Brabant-Noord was ook
nodig om aan te sluiten bij de landelijke richtlijnen, opleidingen inzettactiek zoals geformuleerd in
de landelijke visie: “Van OGS naar IBGS”, die in 2014 is opgesteld1.
Het nieuwe landelijk beleid van IBGS naar OGS strookt niet geheel met het huidige wettelijk kader.
Inmiddels heeft de minister aangegeven in beginsel positief te staan tegenover de ontwikkeling
zoals die beschreven staat in de landelijke Visie (brief van 26 juli 2019 aan de voorzitter van het
Veiligheidsberaad).
Omdat met het nieuwe landelijke beleid van IBGS naar OGS en de regionale vertaling daarvan
wordt afgeweken van de huidige regelgeving2, stelt de Minister als voorwaarde dat het bestuur van
de veiligheidsregio een formeel besluit neemt omtrent de omvorming van de regionale organisatie
conform de landelijke visie IBGS. Door middel van dit voorstel voldoen we aan die voorwaarde van
de minister.
Op 31 oktober 2019 heeft de voorzitter van het veiligheidsberaad de besturen van de
veiligheidsregio’s gevraagd om, daar waar dit nog niet is gebeurd, dit formele besluit alsnog te
nemen. Met voorliggend voorstel wordt aan dit verzoek voldaan.
De minister noemt enkele randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan:
1. Het bestuur van de veiligheidsregio dient zorg te dragen voor een gelijkwaardig
kwaliteitsniveau voor de burgers en de veiligheid van het personeel, zoals vastgelegd in
het Besluit veiligheidsregio’s en de Arbeidsomstandighedenwet.
2. De voortgang en de opgedane ervaringen met IBGS moeten onderdeel uitmaken van de
bestuurlijke informatievoorziening.
3. Het bestuur van de veiligheidsregio’s blijft verantwoordelijk voor de specialistische taken,
m.u.v. de CBRN-taken die worden uitgevoerd door de 6 in het Bvr aangewezen regio’s.
4. Bij de (voorbereiding van de) incidentbestrijding van gevaarlijke stoffen kunnen vele
partijen betrokken zijn. De veiligheidsregio is en blijft conform art . 10 Wvr verantwoordelijk
voor de coördinatie ten behoeve van de realisatie van een multidisciplinaire aanpak op het
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https://www.ifv.nl/kennisplein/buisleidingincidenten/publicaties/meerjarenvisie-incidentbestrijding-gevaarlijke-stoffen-doorde-brandweer#
2 Besluit veiligheidsregio’s als uitwerking artikel 25 Wvr. Gaat specifiek om art. 4.1.3, betreft de bemensing van de
bestrijdingseenheid en 4.2.2 waarin wordt gesteld dat bestrijdingseenheid binnen 30 min. aanwezig is en ingezet kan
worden.

gebied van risicobeheersing, repressie en nazorg, inclusief de bijbehorende
communicatie.
5. De doorontwikkeling van IBGS moet leiden tot aantoonbare kwaliteitsverbetering ten
opzichte van de huidige situatie.
Aan de door minister genoemde randvoorwaarden wordt voldaan. Door op deze manier oud beleid
te vervangen door nieuw beleid wordt niet alleen een gelijkwaardig kwaliteitsniveau vastgesteld,
het kwaliteitsniveau wordt zelfs hoger. De verkenningseenheden zijn straks bijvoorbeeld beter
uitgerust en kunnen meer taken verrichten, de schuimvoorziening is sneller ter plaatse bij een
incident met vloeistoflekkage en de decontaminatie-eenheid is ingericht volgens de nieuwste
ontwikkelingen. Met het snelle interventieteam IBGS in Den Bosch wordt daarnaast de
mogelijkheid behouden om ook in de moeilijkste omstandigheden een redding of verkenning uit te
voeren.
Met betrekking tot de bestuurlijke informatievoorziening kunnen we constateren dat het bestuur
zowel via de bestuursrapportage als via de jaarrekening structureel geïnformeerd wordt over de
aantallen inzetten IBGS en over eventuele bijzonderheden.

Proces binnen Brabant-Noord
Een brede werkgroep is in 2020 aan de slag gegaan om vanuit de landelijk meerjarenvisie IBGS
tot een beleidsplan IBGS te komen. Op 30 maart 2021 is een eerste versie van dit document in het
Managementteam Brandweerzorg besproken met het verzoek om op de brandweerinhoudelijke
onderdelen richtinggevende uitspraken te doen. In reactie daarop is het voorstel aangescherpt en
aangepast. Verder is het conceptbeleidsplan eind mei met de postcommandanten gesproken om
te toetsen of er nog belangrijke zaken ontbraken en voor algemene feedback. De feedback was
veelal positief met een aantal inhoudelijke vragen die beantwoord zijn. Er heerst vooral een breed
gevoel dat de investeringen in IBGS (te) lang zijn uitgesteld en dat het hoog tijd is om dit
onderwerp goed vorm te geven binnen Brabant-Noord.
Op 2 augustus jl. heeft het Managementteam van de Veiligheidsregio besloten het beleidsplan
IBGS door te geleiden voor bestuurlijke besluitvorming. De medezeggenschap is actief
geïnformeerd over het voorliggende stuk.
Met het vaststellen van het beleidsplan IBGS wordt de basis gelegd om in 2022 als Brabant-Noord
de overstap te maken naar het werken volgens de landelijke meerjarenvisie IBGS en als regio
adequaat voorbereid te zijn op incidenten met gevaarlijke stoffen. Ook wordt een mooie stap gezet
in het thema “versterken rode kolom” zoals geformuleerd in het beleidsplan 2020-2023 ‘Samen
Veiliger’.
Verdere uitwerking zal daarna per deelonderwerp in een implementatieplan worden vormgegeven.
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Procesgang
Processtap

Datum

Managementteam

2 augustus 2021

Dagelijks Bestuur

6 oktober 2021
3 november 2021

Algemeen Bestuur

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. Instemmen met het omvormen van de regionale organisatie IBGS conform landelijke visie
IBGS, in afwijking van art. 4.1.3 en 4.2.2 van het Besluit Veiligheidsregio’s.
2. Vaststellen van het Beleidsplan Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Brabant Noord
(passend bij de landelijke meerjarenvisie IBGS);
3. De voorzitter van het Veiligheidsberaad en de minister van JenV over dit besluit te
informeren.

Akkoord

Ja

Nee

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………
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