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1. Voorwoord
Terugkijken op zaken die achter ons liggen, is wat we doen in een jaarverslag.
Het is goed, zeker voor een maatschappelijke organisatie zoals Veiligheidsregio
Zeeland, om verantwoording af te leggen over besteding van publieke middelen
en de behaalde resultaten. Het is echter vooral ook zaak om vervolgens vooruit
te kijken naar de toekomst, en vervolgstappen te zetten in het kader van de bevordering van de veiligheid van Zeeuwse inwoners, werknemers en recreanten.

Op het personele vlak kende het directieteam

heersing is André Willemstein voorgedragen.

beheersing. Het is géén uitputtend detailverslag

van Veiligheidsregio Zeeland enkele belangrijke

Deze heeft in de laatste maanden van 2011

van reguliere werkzaamheden van Veiligheids-

wijzigingen in het verslagjaar. In het najaar na-

tevens de taken waargenomen van de vacante

regio Zeeland (VRZ) en haar aangesloten onder-

men we officieel afscheid van algemeen direc-

functie van tactisch manager bedrijfsvoering. Be-

delen; het geeft wél een overzicht van behaalde

teur Frans Captijn. Tevens kondigde waarne-

gin 2012 is Jan Bos aangesteld als tactisch mana-

doelstellingen en bijzondere resultaten.

mend directeur en regionaal commandant Peter

ger bedrijfsvoering, waardoor nu met vereende

van Dijk zijn vertrek aan en koos de directeur

krachten kan worden gewerkt aan de opzet van

Als voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland heb

meldkamer, Arie Graafland, voor een nieuwe

een moderne bedrijfsvoering die moet leiden

ik in de vergadering van het Algemeen Bestuur

uitdaging binnen de vorming van één nationa-

tot efficiencyvoordelen voor alle betrokken part-

op 28 september jl. mijn waardering uitgespro-

le politieorganisatie. Ronald de Meij werd - als

ners. Daarbij wordt verkend of samenwerking

ken voor alle medewerkers die in samenwer-

directeur Publieke Gezondheid en enig overge-

met de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

king met onze ketenpartners bijzonder hard

bleven directielid - medio 2011 benoemd in de

Zeeland (GGD) een meerwaarde betekent. Eind

hebben gewerkt aan de realisatie van diverse

functie van waarnemend algemeen directeur.

2011 gaf het bestuur de opdracht om circa 10%

resultaten. Deze lof voor de grote inzet van lei-

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering

bezuinigingen door te voeren. Een Plan van Aan-

dinggevenden en medewerkers willen wij hier

van 15 december 2011 Sal Cracau benoemd

pak is in de maak op welke wijze dit gerealiseerd

graag expliciet onder uw aandacht brengen. Er

tot nieuwe directeur Gezamenlijke Meldkamer

kan worden en zal in april 2012 aan het bestuur

is zeer veel werk verzet in een organisatie waar

Zeeland per 1 januari 2012.

worden aangeboden.

‘verandering’ de enige constante is!

tember 2011 is Ruud Maljaars voorgedragen als

Wij bevelen u dit Jaarverslag 2011 van harte aan

Mr. J.M. Schouwenaar,

tactisch manager risicobeheersing. Tevens nam

om te lezen. Dit document geeft inzicht in de

voorzitter

hij vanaf die datum de honneurs waar voor de

vele verschillende aspecten van voorbereiding op

vacante functie van tactisch manager incident-

en uitvoering van processen op het gebied van

Drs. R. de Meij

bestrijding. Als tactisch manager incidentbe-

fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisis-

waarnemend algemeen directeur

In een vergadering van het bestuur van 15 sep-
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2. Doelstellingen en resultaten 2011
Na het Meerjarenprogramma 2008-2010 is in de hectische periode voorafgaand
aan de reorganisatie besloten om voor 2011 geen beleidsplan op te stellen. In
2011 is met name beleidsmatig ingezet op het ontwikkelen van een meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2012 tot 2015.

In dit jaarverslag zijn om bovenstaande rede-

2010. In deze wet zijn in hoofdzaak twee

Dit hoofdstuk beschrijft de reorganisatie en de

nen als ijkpunt voornamelijk de doelstellingen

doelstellingen benoemd ten aanzien van veilig-

doorontwikkeling van Veiligheidsregio Zeeland

gehanteerd die betrekking hebben op het tot

heidsregio’s:

als netwerkorganisatie en de deelstappen die

stand komen van een nieuwe organisatie en de

• komen tot een professioneel georganiseerde

onze organisatie in 2011 heeft gezet om op

doelstellingen genoemd in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr).
De Wvr is in werking getreden op 1 oktober

2.1 Reorganisatie en doorontwikkeling Veiligheidsregio
als netwerkorganisatie

veiligheidsregio;

termijn aan deze twee hoofddoelstellingen uit

• de rampenbestrijding en crisisbeheersing op

de Wet veiligheidsregio’s te kunnen voldoen.

orde brengen.

integraal werken tussen medewerkers van ver-

gehele traject die is opgesteld door de dertien

schillende organisatiedisciplines, zowel beroeps

burgemeesters van de betrokken gemeenten

als vrijwillig.

tijdens een bestuurlijke conferentie in maart

In maart 2010 was de verwachting dat een

2010. Na een periode van projectvoorbereiding

Doelstelling

nieuwe organisatie gevormd kon gaan worden

in 2010 en in de eerste helft van 2011 is onder

Het toekomstperspectief van de VRZ bestaat

per 1 januari 2011. Deze verwachting is om di-

de noemer ‘implementatie Impuls’ de imple-

uit het, samen met de (veiligheids)partners, vol-

verse redenen tijdens het verslagjaar bijgesteld

mentatie gestart op 1 juli 2011.

doen aan de wettelijke verplichtingen en het

tot uiteindelijk 2012.

Tot en met december 2011 zijn met inachtne-

optimaal benutten van het vakmanschap en de

ming van de bestuurlijke besluitvorming en de

gedrevenheid van medewerkers. De VRZ is van

Realisatie

ter beschikking gestelde middelen, die zaken

en voor haar opdrachtgevers, de dertien Zeeuw-

In opdracht van het Algemeen Bestuur van VRZ

gerealiseerd, die in de voorbereiding voor de

se gemeenten. Naast het voorzien in de wette-

wordt de VRZ getransformeerd tot één inte-

nieuwe organisatie tot en met december 2011

lijke taken wil ze, conform de gemeentelijke sy-

grale veiligheidsorganisatie voor fysieke veilig-

mogelijk waren, gezien de totale besluitvor-

stematiek, werken met beleidsprogramma’s en

heid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De

ming op dat moment. De fasegewijze imple-

aansluiten op de lokale veiligheidsprogramma’s

transformatie omvat de reorganisatie van de

mentatie gaat in 2012 voortvarend verder.

van de gemeenten. Dit vraagt om een Veilig-

VRZ inclusief de regionalisering van de brand-

heidsregio van nabij: een sterke koppeling met

weer in Zeeland.

Projectvoorbereiding ‘Impuls’ in het eerste

de gemeenten dient geborgd te worden.

Het is een bewuste keuze om deze twee tra-

halfjaar 2011

jecten gelijktijdig te laten lopen. Aan de ene

In het eerste halfjaar 2011 is onder een extern

Op extern niveau richt de VRZ zich, zoals reeds

kant om binnen de gestelde termijn te kunnen

projectleider gewerkt met zogeheten ‘bouw-

genoemd, op samenwerking met haar opdracht-

voldoen aan de wettelijk vereiste kwaliteitsver-

teams’, met daaronder werkgroepen.

gevers en de overige (veiligheids)partners in Zee-

betering. Aan de andere kant om te voorkomen

Bouwteams en werkgroepen werden gevormd

land: de Veiligheidsregio gaat de dialoog aan

dat er na regionalisering van de brandweer als-

door medewerkers van alle deelnemende orga-

met overheden, het bedrijfsleven en burgers.

nog binnen afzienbare termijn een integratie-

nisaties: veiligheidsregio, brandweer, gemeen-

en harmonisatieslag moet worden gemaakt.

ten en eventueel andere veiligheidspartners. Te-

Intern wordt door de organisatie ingezet op

Leidraad voor de regionalisering en de reorga-

vens zijn vertegenwoordigers van de Bijzondere

verbetering van de bedrijfsvoering, vakman-

nisatie tot één nieuwe integrale veiligheidsorga-

Ondernemingsraad (BOR) hierbij betrokken. Op

schap, bundeling van gelijksoortige taken en

nisatie vormt de reeks uitgangspunten voor het

die manier waren alle partijen betrokken bij de
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bouw van de nieuwe VRZ. De eerste helft van

algemeen directeur extern uit te zetten. De

onarissen binnen bepaalde kaders. Aanpassing

2011 is voornamelijk benut om onder meer het

functie van directeur Gezamenlijke Meldkamer

van de Gemeenschappelijke Regeling VRZ zal in

definitieve organisatieplan en het inrichtings-

Zeeland is per 1 januari 2012 ingevuld. Het ver-

2012 plaatsvinden.

plan inclusief formatieplan op te stellen. Tevens

dere plaatsingsproces start na akkoord over het

Het tweede halfjaar 2011 is tevens benut om

zijn in deze periode de functieboeken voor-

arbeidsvoorwaardenpakket van de nieuwe VRZ

de organisatieverordening uit 2009 te herzien

bereid, is de rechtspositieregeling uitgewerkt,

met de vakbonden en het advies van de BOR

en te laten aansluiten op de organisatiestruc-

zijn (personeels)verzekeringen geïnventariseerd

over de openstelling van de functieboeken. De

tuur en bevoegdheden van de nieuwe orga-

en zijn voorbereidingen getroffen voor een

plaatsing van de brandweervrijwilligers vindt

nisatie. Besluitvorming hierover zal in 2012

HRM- salarissysteem. Daarnaast zijn financi-

gelijktijdig plaats met de definitieve plaatsing

plaatsvinden.

ële verordeningen en regelingen uitgewerkt en

van de overige medewerkers.

heeft een oriëntatie plaatsgevonden op aan-

Op het gebied van informatisering en auto-

Doelstelling

passingen van het financieel systeem. Tot slot

matisering waren grote stappen noodzakelijk.

Verbetering bedrijfsvoeringsprocessen.

is de eerste aanzet gegeven om te komen tot

De migratie van de ICT van alle gemeentelijke

voorzieningenovereenkomsten en tot een huis-

brandweerkorpsen in de nieuwe VRZ organisa-

Realisatie

vestingsplan.

tie is in 2011 voorbereid. Gezien de bestuurlijke

In 2010 is verder gegaan op de in 2009 inge-

besluitvorming is gewacht met de migratie van

slagen weg ter verbetering van de bedrijfsvoe-

Implementatie van ‘Impuls’ in het tweede

het eerste korps, Stadsgewestelijke brandweer

ringsprocessen. In 2011 zijn verbeteracties op

halfjaar 2011

Vlissingen-Middelburg, tot januari 2012. Naar

het gebied van bedrijfsvoering geïntegreerd

verwachting wordt de migratie van alle korpsen

in de werkzaamheden binnen project Impuls.

In het tweede halfjaar 2011 zijn onder leiding

in 2012 afgerond. Verder zijn op automatise-

Daarnaast is de beleidsnota voor de gesprekscy-

van waarnemend algemeen directeur Ronald

ringsgebied onder andere de voorbereidingen

clus met het management verder in procedure

de Meij concreet de volgende zaken met be-

gereed om vanaf 1 januari 2012 technisch ge-

gegaan.

trekking tot implementatie gerealiseerd:

zien een uniform vakbekwaamheidsysteem in

In november 2011 heeft bestuurlijke besluitvor-

gebruik te kunnen nemen en is de technische

Uit de managementletter 2011 van de accoun-

ming plaatsgevonden over het financieel kader

implementatie van een document management-

tant bleek dat diverse acties zijn uitgevoerd

2012, bestaand uit een structureel en inciden-

systeem voltooid. Binnen het financieel systeem

waardoor ‘de interne beheersing zichtbaar ver-

teel deel. Dit kader is noodzakelijk om verder

hebben aanpassingen plaatsgevonden om de

beterd is ten opzichte van 2010’. Verbeteringen

inhoud te kunnen geven aan de (meerjaren)

grotere stroom facturen digitaal vanuit verschil-

zijn geconstateerd op het terrein van cursusop-

begroting 2012 en daaropvolgende jaren. Het

lende locaties te kunnen behandelen. Tezamen

brengsten, werkkapitaalbeheersing en automa-

huisvestingplan heeft verder vorm en inhoud

met de gemeenten Vlissingen, Middelburg en

tisering (back-up & recovery, in- en uitdienst-

gekregen en is ter advisering aangeboden aan

Schouwen-Duiveland is besloten tot een Eu-

procedure ICT en wachtwoordinstellingen).

de BOR. De voorzieningenovereenkomsten zijn

ropese aanbesteding van het HRM- en salaris-

In 2011 zijn daarnaast twee verbeterpunten en

uitgewerkt en worden in 2012 besproken met

systeem. Tot slot wordt in de periode tot 2013

een actiepunt aangegeven: formele regeling

de gemeenten. Besluitvorming hieromtrent zal

aangesloten bij de gemeente Vlissingen om de

betalingsverkeer, toelichting in de jaarrekening

in 2012 plaatsvinden. In 2011 is gestart met

uitbetaling van salarissen te kunnen garanderen.

met betrekking tot de Wet openbaarmaking uit

voorbereidingen voor een integrale manage-

publieke middelen gefinancierde topinkomens

mentrapportage. Een begin is gemaakt met

In de bestuursvergadering van 15 december

(Wopt) en acties rondom het in oktober geïm-

de opbouw van een facilitaire organisatie. De

2011 zijn de Regeling budgethouders VRZ

plementeerde factuurscanningssysteem.

overgang van facilitaire zaken zal meer gespreid

2012, het treasurystatuut en de mandaat-

in de tijd plaatsvinden en doorlopen in 2012.

regeling 2012 voorlopig vastgesteld, onder

Een aantal andere acties is binnen het project

De nieuwe rechtspositieregeling en het sociaal

voorbehoud van positieve advisering door de

Impuls ingebed omdat deze veel raakvlakken

plan reorganisatie worden in 2012 ter finale

BOR. De mandaatregeling 2012 vervangt de

met de nieuwe organisatie vertonen. Te noe-

besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.

algemeen

Veiligheidsregio

men valt hierbij onder meer aan het voltooien

De plaatsing van het management en mede-

Zeeland 2009. De regeling heeft te maken met

van de Planning- en Controlcyclus, de inbed-

werkers vindt plaats in drie fasen. De eerste

het mandateren van bevoegdheden binnen de

ding van managementgesprekken, het samen-

fase, plaatsing van directie en het tactisch ma-

mogelijkheden van de Gemeenschappelijke Re-

stellen van integrale managementrapportages,

nagement is in 2011 in uitvoering. Besloten

geling Veiligheidsregio Zeeland aan de Directie,

een auditsystematiek en het opzetten van een

is de werving van de regionaal commandant/

welke zaken kan ondermandateren aan functi-

kwaliteitszorgsysteem.

mandaatregeling
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2.2 Brandweerzorg
Doelstelling
Voortzetten van het uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma is onderverdeeld in

uitgevoerd en is hierover gerapporteerd. Een

de volgende drie stromen:

verdere beschrijving is te vinden in paragraaf

• Stroom 1: Kwaliteit, houvast voor een zekere

4.5 Kwaliteitsfoto brandweer.

toekomst

Brandweerzorg 2009-2010 in 2011, vanwege

• Stroom 2: Samen sterker

Stroom 2 heeft betrekking op het gezamenlijk

het ontbreken van een specifiek programma

• Stroom 3: In één naar de toekomst

uitvoeren van de brandweerzorg in Zeeland on-

voor 2011 i.v.m. de voorbereidingen voor de reorganisatie en regionalisering van de brandweer.

der de paraplu van VRZ. Zoals in voorgaande
Stroom 1 heeft betrekking op de kwaliteitsver-

paragraaf is beschreven, is een bestuurlijk be-

betering en de borging van de brandweerzorg

sluit genomen om in dit kader de brandweer

Realisatie

in Zeeland. Deze brandweerzorg is vastgelegd

te regionaliseren en onder te brengen binnen

Uitvoeringsprogramma Brandweerzorg

in de zorgnormen in de wet- en regelgeving en

de VRZ. Alle brandweermensen, zowel be-

de eisen die door het Algemeen Bestuur van

roepskrachten als vrijwilligers, komen hierbij in

De hoofddoelstellingen van het uitvoeringspro-

de VRZ op basis van het risicoprofiel voor het

dienst van de VRZ onder eenhoofdige leiding

gramma zijn dat de brandweerorganisatie als on-

optreden in groter verband zijn vastgesteld.

van een regionaal commandant/directeur. Vol-

derdeel van de VRZ zodanig wordt ingericht dat:

De tijdspanne van stroom 1 loopt nog door tot

gens de oorspronkelijk planning had deze regi-

• zij haar brandweerzorgtaken kan uitvoeren

2015. In het kader van borging en beheer van

onalisering medio 2011 plaats moeten vinden.

op basis van de wettelijke kwaliteitsnormen

kwaliteit zijn in 2008 regionale afspraken ge-

Dit proces is echter vertraagd door een aantal

en binnen de door het bestuur aangegeven

maakt en wordt de kwaliteit jaarlijks door toet-

oorzaken en staat nu gepland in 2012. Wel is

beleidskaders;

singen in beeld gebracht en gerapporteerd. In

inmiddels een intensievere samenwerking tus-

• kan worden ingespeeld op de maatschappelijke

vervolg op jaarlijkse toetsingen (2007 t/m 2010)

sen de korpsen gerealiseerd als gevolg van de

behoeften aan brandweerzorg in de toekomst.

is begin 2011 een aanvullende kwaliteitsaudit

voorgenomen regionalisering.

Bestrijding natuurbrand op de Kalmthoutse Heide. Brandweer Zeeland leverde bijstand.
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Stroom 3 heeft betrekking op realisatie van

meest optimale brandweerzorg voor Zeeland

de VRZ is op basis hiervan een ontwikkelpro-

een visie op brandweerzorg na 2015, die aan-

gerealiseerd op basis van de huidige uitrukloca-

gramma met de naam ‘RADAR-plus’ opgezet

sluit op de maatschappelijke behoeften aan

ties en brandweereenheden.

met een looptijd van 2010 tot 2014.

brandweerzorg en bijdraagt aan een realistisch

Ook voor specialistische brandweerzorg zo-

niveau van fysieke veiligheid voor Zeeland na

als ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen is in

2015. Deze visie moet in lijn zijn met de visie die

2010 een optimaliseringstraject uitgewerkt en

in 2010 door de landelijke Raad van Regionaal

vastgesteld. Implementatie hiervan heeft in

Commandanten Brandweer is vastgesteld in de

2011 plaatsgevonden.

De belangrijkste resultaten in 2011 waren:
Melding en alarmering
De samenstelling van de teams die een

‘Strategische Reis’. In deze visie verschuift de

rol spelen in de rampenbestrijding en

focus van de brandweer van repressie naar risi-

Binnen de brandweer in Nederland is in 2010

crisisbeheersing is bepaald conform de

cobeheersing door te investeren in de voorzijde

een nieuw opleidingsstelsel voor brandweerper-

wettelijke eisen en vastgelegd in het in

van de veiligheidsketen. Zowel landelijk als re-

soneel geïntroduceerd, dat gebaseerd is op vak-

2011 opgestelde Crisisplan Zeeland en

gionaal wordt in Zeeland projectmatig hierop al

bekwaam worden en vakbekwaam blijven. Door

opschalingsprocedure GRIP 2011.

ingespeeld en zijn de eerste initiatieven gestart

scholing, training, oefenen en bijscholen moeten

om inhoud te geven aan die visie. Hiertoe zijn

brandweermensen toegerust blijven op hun ta-

Leiding en coördinatie meldkamer

in 2011 projecten opgestart als “brandveilig

ken. In dit kader is ook een landelijke toolbox

Voor wat betreft de leiding en coördina-

leven”, waarin de bevolking bewust wordt ge-

vastgesteld om bevelvoerenden attent te maken

tie voldoet de meldkamer nog niet aan

maakt van de te nemen maatregelen en gedrag

op de risico’s van brandweeroptreden. Met zo-

de eis van een éénhoofdige leiding. In

om brandrisico’s te voorkomen. Een ander voor-

wel het nieuwe opleidingstelsel als de toolbox-

aanloop hier naar toe heeft in 2011 een

beeld is project “brandrisicoprofiel”, waarbij de

bijeenkomsten is in 2011 verdergegaan.

deel van de aanwezige Officieren van

meest kwetsbare objecten en gebieden voor

Dienst Meldkamer de opleiding Calami-

brand in beeld worden gebracht en waarop

Interregionale brandweerinzet

maatregelen kunnen worden getroffen. In rela-

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

tie tot dit project is tevens een project “flexibele

heeft Veiligheidsregio Zeeland om bijstand ge-

voertuigbezetting” gestart om snel en effectief

vraagd voor de bestrijding van de grote natuur-

Het landelijke instrument Landelijk Crisis

op te kunnen treden bij brand en hulpverlening

brand op de Kalmthoutse heide in België op 26

Management Systeem (LCMS) is in de

binnen de wettelijke zorgnormen, met name

mei 2011. De aanvraag betrof de inzet van een

eerste helft van 2011 als tool in Zeeland

in de landelijke gebieden van Zeeland waar

bosbrandbestrijdingspeloton. Dit was de eerste

geïmplementeerd ten behoeve van het

de aanrijdtijden van de brandweer langer zijn.

keer voor Zeeland dat op deze wijze interregio-

netcentrisch werken. Hiermee wordt

Streven is om op basis van de resultaten van

nale bijstand is verleend.

informatiegestuurd optreden mogelijk

teiten Coördinator gevolgd.

deze projecten een herziene visie van het beleid
in 2013 bestuurlijk vast te stellen, waarna de
implementatie Zeeuwsbreed kan starten. Deze
implementatie zal ertoe leiden dat de brand-

Informatiemanagement

gemaakt. Omdat de incidentinformatie

2.3 Verbetering organisatie
Rampenbestrijding en
Crisisbeheersing

weer in Zeeland ‘toekomstproof’ wordt.

direct beschikbaar is, kan besluitvorming sneller plaatsvinden. In 2011 zijn
functionarissen opgeleid om op diverse
operationele en bestuurlijke niveaus als

Doelstelling

informatiemanager in de rampbestrij-

Dekkingsplan en nieuw opleidingenstelsel

Invulling geven aan eisen, gesteld in de Wet vei-

dingsorganisatie te kunnen acteren.

In het kader van het uitvoeringsprogramma

ligheidsregio’s. Deze eisen zijn reeds benoemd

brandweerzorg worden hierna ondermeer de

in het instrument ‘RADAR’ (RAmpenbestrijding

volgende specifieke producten weergegeven:

DoorlichtingsArrangement) van de Inspectie

en oefenen

Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV).

Voor wat betreft multidisciplinair oplei-

Het herziene dekkingsplan brandweerzorg voor

Multidisciplinair opleiden

den en oefenen heeft 2011 voornamelijk

geheel Zeeland is in 2009 geïmplementeerd

Realisatie

in het teken gestaan van het voorbe-

en in 2010 geoptimaliseerd. De voorbereiding

Begin 2009 heeft de Inspectie OOV een prak-

reiden en oefenen in het kader van de

voor een periodieke actualisatie is in 2011

tijktoets in Zeeland uitgevoerd op basis van het

nationale stafoefening ‘Indian Summer’.

gestart en deze versie zal begin 2012 in het

instrument RADAR. Dit instrument is o.a. ge-

Nadere toelichting hierop wordt gegeven

meldkamersysteem worden geïmplementeerd.

baseerd op de wettelijke eisen zoals deze zijn

in paragraaf 4.7a.

Hierdoor wordt, binnen de huidige kaders, de

vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s. Binnen
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Zeeuwse burgemeesters oefenen met serious gaming. Foto: J. van de Ven, TNO
Op 4 maart 2011 is een nieuwe manier van

risicoprofiel voor Zeeland definitief vastgesteld.

De noodzakelijke modernisering hiervan

crisistraining voor (loco) burgemeesters geïn-

Veiligheidsregio Zeeland voldoet hierdoor o.a.

wordt verder ingegeven door transparantie

troduceerd, in samenwerking met TNO en het

aan de wettelijke eis om binnen zes maanden na

om managementinformatie te kunnen delen

Nederlands Genootschap voor Burgemeesters

inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s

en om afspraken te kunnen nakomen.

(NGB). Het betreft een bestuurlijke crisisoefe-

over een vastgesteld risicoprofiel te beschikken.
Doelstelling

ning in virtuele vorm (‘serious gaming’), waarbij
op een interactieve manier de besluitvorming in

Doelstelling

Vaststellen regionaal crisisplan ter vervanging van

een crisisteam wordt nagebootst. Acht Zeeuw-

Vaststelling van het regionaal beleidsplan voor

de huidige 13 gemeentelijke rampenplannen.

se burgemeesters zijn op deze wijze opgeleid.

Zeeland

Doelstelling

Realisatie

Vanuit de Wet veiligheidsregio’s geldt de ver-

Vaststellen van het regionaal risicoprofiel voor

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering

plichting dat elke regio voor 1 oktober 2011

Zeeland

van 7 juli 2011 het regionaal beleidsplan 2012-

een regionaal crisisplan vaststelt ter vervanging

2015 vastgesteld, een bestuurlijke visie op fysie-

van de individuele gemeentelijke rampenplan-

Realisatie

ke veiligheid in Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland

nen. Het Regionaal Zeeuws Crisisplan dat als

In 2010 is gestart met het regionaal opstellen

voldoet hiermee aan de wettelijke eis om binnen

ondertitel “Zeeuwse verbondenheid” heeft

van een risicoprofiel voor de rampenbestrijding

negen maanden na inwerkingtreding van de

meegekregen is projectmatig in de periode

en crisisbeheersing voor de regio Zeeland. Dit

Wet veiligheidsregio’s over een vastgesteld regi-

2010-2011 uitgewerkt en in september 2011

risicoprofiel vervangt de in 2002 op- en vast-

onaal beleidsplan te beschikken.

door het bestuur vastgesteld. Hiermee zijn de

gestelde maatrampen in Zeeland volgens de

In dit document zijn vijf beleidsprogramma’s,

13 gemeentelijke rampenplannen vervallen. Te-

landelijk leidraad maatramp. In het nieuwe re-

drie beheersprogramma’s en enkele bedrijfs-

vens wordt ook voldaan aan de wettelijke eis

gionale risicoprofiel zijn alle mogelijke rampen

voeringsprogramma’s benoemd als speerpun-

om binnen één jaar na inwerkingtreding van de

en crises gedefinieerd, waarop de regio zich

ten voor de komende vier jaar. De rode draad

Wet veiligheidsregio’s een regionaal crisisplan

moet voorbereiden en heeft een verdere de-

in het meerjarenbeleidsplan 2012-2015 wordt

vast te stellen.

finiëring en uitbreiding plaats gehad van de in

aan de ene kant gevormd door:

Alle organisatieonderdelen binnen de VRZ

het verleden gehanteerde maatrampen. Het ri-

• samenwerken met en binnen het netwerk

(brandweer, GHOR en meldkamer), politie Zee-

sicoprofiel vormt de basis voor het regionaal be-

waarvan de veiligheidsregio één van de part-

land, Zeeuwse gemeenten, Rijkswaterstaat Zee-

ners is, en

land, Waterschap en Defensie hebben bijgedra-

Realisatie

leidsplan veiligheidsregio Zeeland 2012 – 2015
en het regionaal crisisplan Zeeland, die ook in

• investeren in bedrijfsvoering. De bedrijfsvoe-

gen aan het tot stand komen van dit crisisplan.

2011 zijn opgesteld (zie voor een beschrijving de

ring is de afgelopen jaren bij de ontwikkeling

Als basis voor het Zeeuwse crisisplan is gebruik

volgende doelstellingen). In de vergadering van

van de veiligheidsregio, door aanhoudend

gemaakt van het landelijke Referentiekader

het bestuur op 30 maart 2011 is het regionaal

uitstel van regionalisering, achterop geraakt.

Regionaal Crisisplan, dat onder regie van het
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Landelijk Beraad Crisisbeheersing is opgesteld.

was deze Oranje Kolom nog per gemeente ge-

ling het bewerkstelligen van multidisciplinaire

Onderdeel van het Regionaal Zeeuws Crisisplan

organiseerd, wat betekende dat ca. 1300 amb-

afstemming ten aanzien van ontwikkelingen en

is de multi-opschalingsprocedure GRIP (Geco-

tenaren hieraan een bijdrage konden leveren.

initiatieven binnen de vakgebieden: proactie en

ördineerde Regionale Incidentenbestrijdings-

Omdat de werkzaamheden in het kader van de

preventie (het voorkomen van ongevallen, calami-

procedure). Deze procedure is op basis van

rampenbestrijding en crisisbeheersing wezenlijk

teiten en rampen). De deelnemende organisaties

het nieuwe crisisplan geactualiseerd naar een

andere werkzaamheden zijn dan de dagelijkse

zijn: Veiligheidsregio Zeeland, Politie Zeeland, Ge-

nieuwe versie 2011.

werkzaamheden was het moeilijk en kostbaar

meenten, Provincie Zeeland, Hogeschool Zeeland,

Zowel het Regionaal Zeeuws Crisisplan als de

om op deze werkzaamheden vakbekwaam te

Rijkswaterstaat en Zeeland Seaports.

Zeeuwse GRIP 2011 zijn in een vijftal multidis-

worden en te blijven. In de nieuwe organisatie-

ciplinaire informatiebijeenkomsten gepresen-

vorm voor de Oranje Kolom is nu gekozen om

Realisatie

teerd aan de betrokkenen bij de rampenbe-

de werkzaamheden regionaal (met 13 gemeen-

Onderwerpen die in 2011 binnen het platform

strijding en crisisbeheersing. Ca. 600 personen

ten gezamenlijk) te organiseren. Het aantal be-

Risicobeheersing zijn behandeld en waarover

hebben deze bijeenkomsten bijgewoond. Deze

nodigde ambtenaren is hierdoor gereduceerd

multidisciplinaire afstemming heeft plaatsge-

bijeenkomsten zijn positief beoordeeld.

naar ca. 600, waardoor effectiever en efficiën-

vonden zijn:

ter opgeleid, geoefend en gewerkt kan worden.

• het Zeeuwse kenniscentrum Externe Veilig-

Doelstelling

In de “oude” situatie werd binnen de Oranje

Doorontwikkeling van de gemeentelijke voor-

Kolom gewerkt met elf deskundigenpools op

• implementatie van het Verdrag van Helsinki

bereiding op de rampenbestrijding en crisisbe-

de gemeentelijke processen Bevolkingszorg

• actualisatie van Zeeuwse transportroutes

heersing.

binnen de rampenbestrijding en crisisbeheer-

heid

voor gevaarlijke stoffen

sing. In het nieuwe crisisplan zijn volgens het

• Veiligheid op de Westerschelde

Realisatie

landelijke referentiekader deze elf pools omge-

• Project Zelfredzame Samenleving van

In het kader van het Regionaal Zeeuws Crisis-

zet naar zes nieuwe taakorganisaties. Inmiddels

plan is voor de gemeentelijke (oranje) bijdrage

is in 2011 gestart om de mensen in deze taak-

• vitale infrastructuur en terrorismebestrijding

aan rampenbestrijding en crisisbeheersing een

organisaties bij te scholen, zodat ze hun taken

• ontwikkelingen binnen de zeehavengebon-

herziene organisatie vastgesteld voor het proces

bij rampen en crises kunnen vervullen.

Hogeschool Zeeland

den industrie

Bevolkingszorg. De zogenaamde Oranje Kolom

• waarschuwings- en alarmeringsstelsel

is naast brandweer, GHOR en politie de vierde

Doelstelling

hoofdkolom in deze multi-organisatie. In 2010

Het platform risicobeheersing heeft als doelstel-

in Zeeland (de sirenes)
• toerisme en veiligheid in Zeeland.

3. Grote evenementen
Binnen de VRZ is een taakgroep Grote Evenementen ingesteld, die voor grote
evenementen een interdisciplinair advies uitbrengt aan de organiserende of
vergunningverlenende gemeente(n) en de voorbereiding op de kritieke processen voor haar rekening neemt.

Alle disciplines (gemeenten, GHOR, brandweer,

dinatie grote evenementen” dat medio 2010

door de taakgroep in 2011 zijn uitgewerkt zijn

politie en meldkamer) hebben een vertegen-

door het Algemeen Bestuur is vastgesteld en

o.a. Concert at Sea, de kustmarathon en het

woordiging in deze taakgroep en er is een

in samenwerking met de gemeenten tot stand

bevrijdingsfestival Vlissingen. Daarnaast zijn in

nauwe samenwerking met gemeentelijke pro-

is gekomen. In 2011 waren de grootschalige

2011 de taken van deze taakgroep verder uit-

jectgroepen die de evenementen voorbereiden.

publieksevenementen beperkt van omvang of

gebreid met de advisering en preparatie op bij-

De taakgroep werkt op basis van een “Uitvoe-

stonden deze minder in de (inter)nationale be-

zondere gebeurtenissen, zoals kerntransporten,

ringskader interdisciplinaire advisering en coör-

langstelling dan in 2010. De evenementen die

bomruimingen en de jaarwisseling.
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4. Kwaliteitszorg
4.1 Kwaliteitszorg algemeen

kwaliteitscertificaat waardig te zijn. Hiermee

Kwaliteitsborging: continu werken aan

voldoen de GHOR en de meldkamer ambulance/

verbetering

Het lijnmanagement is en blijft verantwoorde-

brandweerzorg aan de eisen zoals gesteld in de

Het is van belang dat de processen, de admini-

lijk voor het implementeren, het uitvoeren en

HKZ- en ISO-normering.

stratieve organisatie en de interne controle goed

het borgen van kwaliteitsbeleid, maar wordt

blijven functioneren. Kwaliteitsborging vindt

hierbij ondersteund door een expertiseteam

Door de certificerende instantie KIWA is in sep-

kwaliteit, waarin alle organisatieonderdelen zijn

tember 2011 geconstateerd dat naar aanleiding

vertegenwoordigd.

van de hercertificering in 2010 verdere stappen

Continu verbeteren:

voorwaarts zijn gezet. Op het gebied van meten

Kwaliteitssystemen leggen de basis voor continu

In 2011 zijn op het gebied van kwaliteitszorg

en analyseren van prestaties zijn rapportages be-

verbeteren. De input voor dit verbetersysteem

stappen gezet binnen het project Aristoteles,

schikbaar en is de borging gewaarborgd middels

komt via verschillende kanalen, zoals interne en

het beleidsplan 2011-2015 en er heeft een

het project Aristoteles. Het niet onderhouden en

externe audits, visitaties, evaluaties en de beoor-

doorlichting van de klachtenprocedure plaats-

periodiek reviseren van het kwaliteitsmanage-

delingen van de Inspectie voor de Gezondheids-

gevonden. Voor het project Aristoteles is een

mentsysteem (KMS) is volgens een opgesteld

zorg. Het continu verbeteren wordt onder meer

projectplan opgesteld, de meldkamer is als

plan van aanpak opgepakt. Voor een groot deel

bijgehouden met behulp van een VAK-register

eerste in 2011 gestart met uitvoering en im-

is het KMS in 2011 herzien en gereviseerd.

(Verbeteringen, Afwijkingen, Klachten), waarin

plementatie van een deel van de Aristoteles-

plaats via het ontwikkelde (kwaliteits)netwerk.

medewerkers eigen meldingen en meldingen

indicatoren. Zie voor een beschrijving hiervan

Tijdens de hercertificering in september 2011

ook paragraaf 5.4.

zijn twee verbeterpunten voor zowel GHOR als
Meldkamer geconstateerd door KIWA. Het gaat

van derden vastleggen.

4.3 Onderzoek IGZ

Het Expertiseteam heeft in 2011 in opdracht

hierbij voor de meldkamer om het koppelen van

van de directie het proces van klachtenregistra-

realisatietermijnen aan verbeterpunten, en het

In 2011 is via de Inspectie voor de Gezond-

tie en afhandeling doorgelicht. De rapportage

formuleren van bedrijfsrisico’s als gevolg van

heidszorg ‘IGZ’ een klacht binnengekomen.

hiervan is aangeboden aan het directie- en ma-

storingen. Voor de GHOR betreft het de manier

Deze klacht is door de organisatie in behande-

nagementteam van de VRZ.

waarop documentenbeheer wordt uitgevoerd en

ling genomen. Over deze klacht is gerappor-

er is onduidelijkheid met betrekking tot de kwa-

teerd aan de IGZ. Uiteindelijk heeft dit proces

liteitsregistratie. Opgemerkt wordt dat vooral het

geleid tot een onder verscherpt toezichtstelling

documentbeheer op orde dient te zijn om aan

van de meldkamer ambulancezorg begin 2012.

4.2 HKZ / ISO certificering
Het beheersen van de kwaliteit van producten

de eisen van het nieuwe certificeringsschema te

en diensten, het beheersen van processen en

voldoen. Het is daardoor een zeer kritisch onder-

het voldoen aan en waar mogelijk overtreffen

werp.

4.4 Relatiebeheer en
netwerkmanagement

Voor het wegwerken van tekortkomingen is een

De VRZ is een organisatie die bij uitstek het

van de verwachtingen van klanten, was ook in
2011 van groot belang.

plan van aanpak ingediend dat eind november

voortouw neemt in de ketenvorming van veilig-

Kwaliteitsbeoordeling en (her)certificering

door de hoofdauditor van KIWA is goedgekeurd.

heid. De VRZ wil met de partners in die keten

In 2011 stond de jaarlijkse HKZ/ISO-hercerti-

KIWA heeft aangegeven dat het bezoek in 2012

meer samenwerken en zal dus de relatie met

ficering gepland in september. De HKZ-certi-

niet zal gaan om een hercertificering maar om

haar partners duidelijk vorm moeten geven.

ficering geldt voor de GHOR en het onderdeel

een volledig nieuwe certificering. Dit betekent

Van belang voor de positie van de VRZ is dat er

ambulancezorg van de meldkamer. Voor het

dat in 2012 het gehele kwaliteitssysteem door-

draagvlak is voor haar initiatieven en dat de an-

onderdeel brandweer op de meldkamer geldt

gelicht zal worden. Hierbij is van belang dat voor-

dere partners ervan overtuigd zijn dat het gaat

de ISO-hercertificering. Medewerkers van beide

bereiding plaatsvindt op basis van nieuwe HKZ-

om een gelijkwaardige samenwerking ter opti-

organisatieonderdelen en van de betrokken on-

certificeringsschema’s.

malisatie van de gehele keten van veiligheid. In

dersteunende clusters hebben aangetoond het

goed ontwikkelde ketens wordt de onderlinge
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afhankelijkheid door de betrokkenen aanvaard

en te onderhouden en waar mogelijk scholin-

en in contracten, service level agreements of

gen, trainingen en oefeningen te ondersteunen.

ketenconvenanten vastgelegd. Voor ketens in

4.5 K
 waliteitsfoto brandweer
De brandweer heeft afgelopen jaren een kwa-

de publieke omgeving, zoals voor de VRZ geldt,

In 2011 is door de GHOR flink geïnvesteerd in

liteitsverbetertraject doorlopen. Dit traject is in

kan één en ander afgedwongen worden door

de relaties met de primaire netwerkpartners:

2007 gestart aan de hand van een uitgevoerde

de politiek of de maatschappelijke omgeving.

ziekenhuizen en zorginstellingen, ambulance-

nulmeting op kwaliteit binnen alle korpsen.

dienst en GGD. Nieuwe of gereviseerde conve-

Vervolgens is jaarlijks de voortgang van de kwa-

nanten worden in 2012 afgesloten.

liteitsverbeteringen gemeten middels audits.

Internationale ketenpartners
Te noemen valt hierbij het project Grensover-

Het auditinstrument “Kwaliteitsfoto” is ge-

schrijdende Samenwerking (GROS). Dit wordt

Als gevolg van nieuwe wetgeving dient de

bruikt om de kwaliteit te meten en verbeteren.

verder toegelicht in paragraaf 5.2.

rol- en verantwoordelijkheidsverdeling met

Het Algemeen Bestuur van de VRZ had in 2008

het Regionaal Orgaan Acute Zorg te worden

besloten dat de kwaliteit van zowel de gemeen-

Begin 2011 heeft de Commissaris van de Ko-

afgestemd. Dit gebeurt in nauwe afstemming

telijke brandweren als de regionale brandweer

ningin in Zeeland samen met de voorzitter van

met de GHOR-bureaus van de veiligheidsregio’s

op 31 december 2009 op een uniform niveau

Veiligheidsregio Zeeland een protocol met de

Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

van 62,5% (zijnde voldoende) moet zijn ge-

drie gouverneurs van de Belgische grensprovin-

Op 10 februari 2011 en op 28 november 2011

bracht conform de systematiek van het instru-

cies getekend. In dit protocol wordt geregeld

zijn door de GHOR ketenbijeenkomsten geor-

ment “Kwaliteitsfoto”. De behaalde kwaliteit is

hoe bij een grensoverschrijdend incident de

ganiseerd voor ketenpartners op het gebied

middels een eindaudit in januari/februari 2010

bestuurlijke informatie verloopt. Een en ander

van verpleeg- en verzorgingshuizen. Tijdens

getoetst. Deze audits zijn uitgevoerd door een

is namelijk niet geregeld in de Wet veiligheids-

deze laatste bijeenkomst is een klantentevre-

onafhankelijke externe auditcommissie. De

regio’s.

denheidsonderzoek (KTO) verricht. Dit onder-

auditresultaten hebben aangetoond dat de

zoek diende onder andere om te meten of de

gemeentelijke brandweren en de regionale

Landelijke en regionale ketenparters

GHOR duidelijk heeft gemaakt wat haar positie

brandweer de afgelopen jaren een positieve

Op 20 januari heeft de VRZ een netwerkbij-

is en wat we met elkaar willen op, ondermeer,

kwaliteitsslag hebben gemaakt en dat het ver-

eenkomst georganiseerd met als thema ‘Ver-

het gebied van zorgcontinuïteit tijdens crisis-

eiste niveau van 62,5% volgens de systematiek

binden in vakmanschap’. Thema’s tijdens deze

omstandigheden. De respons op het KTO was

van de Kwaliteitsfoto voor het overgrote deel

bijeenkomst waren:

uitstekend, 100% van de aanwezige ketenpart-

van het normenkader door alle organisaties is

• samenwerking tussen hulporganisaties bij de

ners. Het algemene beeld dat naar voren is ge-

behaald. Bij de afzonderlijke korpsen waren er

komen is dat het grootste deel van de respon-

op 31 december 2009 als peildatum nog wel

denten tevreden is over het functioneren van

enkele normen die onvoldoende of neutraal

GHOR Zeeland. Deelnemers geven aan meer

scoorden, echter tijdens de eindaudit in 2010

• het belang voor veiligheidsregio’s om te ver-

sturing en regie van de GHOR te verwachten

is geconstateerd dat binnen alle organisaties

binden met partners in de nutsvoorziening

en adviseren dit ook op bestuurlijk niveau te

de nodige acties waren genomen om ook deze

om eventuele incidenten op dit gebied te

borgen. De GHOR wordt gezien en erkend als

normen op het vereiste niveau te brengen. Op

voorkomen en bestrijden. Tijdens deze net-

actieve partner in de regio.

basis hiervan heeft het Bestuur gekozen om

organisatie van Koninginnedag 2010,
• het belang van netcentrisch werken ten tijde
van een ramp, crisis of evenement,

werkbijeenkomst is een convenant Drinkwa-

voor de transitie naar de nieuwe VRZ-organisa-

ter ondertekend door Evides, Brabant Water,

Tijdens de landelijke dag van de ambtenaar 2.0

tie en in vervolg op de eerdere kwaliteitsaudits

Veiligheidsregio Zeeland en Politie Zeeland.

op 15 februari 2011 is de consequentie en (snelle)

(2007, 2008 en 2009) in 2011 een kwaliteits-

inzet van Twitter tijdens incidenten door het piket-

audit uit te voeren op de verbeterpunten van

Niet alleen voor de organisatie in zijn geheel,

team Communicatie van Veiligheidsregio Zeeland

de vorige audit. De audit is in januari 2011 met

maar ook voor organisatieonderdelen zoals de

als voorbeeld van best practice genoemd. Belang-

een intern auditteam onder externe regie uitge-

GHOR en GMZ zijn de samenwerkingspartners

rijke reden hierbij is dat de tweets tijdens calami-

voerd. De positieve resultaten zijn in april 2011

belangrijk. Er zijn goede onderlinge contacten

teiten een goed voorbeeld vormen van afstem-

gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur en

met de verschillende ketenpartners, zoals am-

ming in samenwerking met collega’s van Politie

vormen een goede basis voor de regionalisering

bulancediensten, gemeenten, ziekenhuizen en

Zeeland en van de Zeeuwse gemeenten met een

van de brandweer in Zeeland.

overige zorginstellingen. De bedoeling is en

twitteraccount. Dit bevordert de eenduidigheid

blijft om gefaseerd de contacten op te bouwen

van informatievoorziening aan de bevolking.
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Operationeel Leider in het Actiecentrum WVD tijdens de oefening Indian Summer

4.6 Project Cicero

Zaanstreek-Waterland maakt VRZ deel uit van

sche toetsingsinstrumenten opgeleverd worden

de operationele ontwikkelgroep binnen Cicero.

en zullen de eerste pilots draaien. Instrumenten

In 2011 is een begin gemaakt met de ontwik-

Deze ontwikkelgroep streeft naar een systema-

voor het strategisch niveau volgen op termijn,

kelingen rondom het landelijke project Cicero.

tiek die eenduidig is voor de brandweerorga-

hiervoor lopen nog subsidieaanvragen.

Het project is een initiatief van de brancheor-

nisaties als onderdeel van de veiligheidsregio’s,

ganisatie NVBR en heeft als doel om kwaliteits-

maar die tegelijkertijd regiospecifiek kan wor-

verbetering binnen de brandweer in Nederland

den toegepast. Er is een inventarisatie gemaakt

op eenduidige wijze een positieve impuls te

van

geven. Het project wordt gesubsidieerd door

operationeel en tactisch niveau. Deze worden

het ministerie van Veiligheid & Justitie. In Zee-

doorontwikkeld naar gestandaardiseerde kwa-

land is sinds 2007 een kwaliteitsslag gemaakt

liteitsinstrumenten die in alle veiligheidsregio’s

bij de Zeeuwse brandweer met de zogenaamde

toegepast kunnen worden. Daarnaast zal de

Op 12 en 13 oktober 2011 vond de Nationale

‘kwaliteitsfoto’, een instrument om de kwa-

projectorganisatie een ‘digitale normenbank’

Stafoefening “Indian Summer” plaats. De mi-

liteit van de korpsen in beeld te krijgen en

ontwerpen, een database waar alle geldende

nisteries van Veiligheid en Justitie en Infra-

op een zelfde niveau te brengen. Het project

normen voor de brandweer in opgenomen zijn.

structuur en Milieu organiseerden deze groot-

Cicero biedt de mogelijkheid dit kwaliteits-

Hieruit kan worden geput om het kwaliteitsin-

schalige oefening samen met Veiligheidsregio

systeem verder te ontwikkelen. Samen met

strument te vullen. Medio 2012 zullen in kader

Zeeland en het Ministerie van Economische

de veiligheidsregio’s Noord-Holland-Noord en

van het project Cicero operationele en tacti-

Zaken, Landbouw en Innovatie. Het scenario

bestaande

kwaliteitsinstrumenten

op

4.7 Evaluatie van grote
oefeningen, incidenten
en grote evenementen
a. Nationale stafoefening ‘Indian Summer’

JAARVERSLAG 2011 | VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND | 11

ging uit van een fictief incident in de kerncen-

gebeuren – kennis van zaken moeten hebben

In totaliteit zijn naar schatting ca. 4500 uren

trale van Borssele. Een extern bureau in samen-

en geoefend moeten zijn. Zowel inhoudelijke

besteed door de Veiligheidsregio aan deze oe-

werking met EPZ heeft het scenario uitgewerkt

kennis als vaardigheden zoals advisering zijn

fening, uitgedrukt in Fte’s betekent dit bijna 4

voor beide oefendagen.

daarbij aan de orde gekomen. Zo waren er drie

fte’s op jaarbasis van de ca 90 beschikbare fte’s

bijeenkomsten voor deelnemers in het regio-

van de Veiligheidsregio (exclusief gedetacheer-

De oefening had onder andere tot doel om het

naal beleidsteam, drie voor deelnemers aan het

de medewerkers bij gemeentelijke korpsen).

vernieuwde Rampbestrijdingsplan Nucleaire In-

regionaal operationeel team, trainingen voor

stallaties te beoefenen (zie paragraaf 5.3).

communicatieadviseurs, een ontsmettingsoefe-

Voor diverse betrokkenen bij de rampenbe-

ning en meetploegoefeningen voor medewer-

strijding van een nucleair ongeval zijn in 2011

kers van de brandweer enz. De voorbereiding

trainingen, oefeningen en workshops georga-

van de oefening nam voor de VRZ ongeveer

Op 27 januari 2011 woedde bij het bedrijf

niseerd. Deze waren niet alleen bedoeld voor

een jaar in beslag.

Betho in Goes een zeer grote brand. Er is inder-

personen die in oktober aan de oefening deel-

b Evaluatie Betho-brand Goes
op 27 januari 2011

tijd opgeschaald naar coördinatieniveau GRIP 1.

namen, maar voor iedereen die vanuit zijn/

De oefening is zowel op regionaal als landelijk ni-

Dit GRIP-incident is geëvalueerd volgens de ba-

haar functie een rol zou kunnen spelen bij de

veau geëvalueerd, het verslag hiervan verschijnt

sisvereisten crisismanagement. De procesevalu-

crisisbeheersing naar aanleiding van een nu-

in de eerste helft van 2012. Waar nodig zullen

atie heeft model gestaan voor de GRIP- evalua-

cleair ongeval. Gedachte hierachter is dat deze

de uitkomsten van de evaluatie worden verwerkt

tiemethodiek voor 2012.

mensen allemaal – als er in het echt iets zou

in het Rampbestrijdingsplan Nucleaire Installaties.

5. Projecten
5.1 Deltawateren en Maritime
Incident Response Group
(MIRG)

Eind 2011 is een Europese subsidie toegekend

waardoor de coördinatie van de hulpverle-

aan Veiligheidsregio Zeeland, middels het Inter-

ningsdiensten bij een ongeval op de rivier vanaf

reg IVA 2 Zeeënprogramma, voor de uitvoering

een platform voorzien van de modernste (ver-

van het project Maritime Incident Response

bindings)technieken kan plaatsvinden. Voor de

Op 8 december 2010 heeft het Algemeen Be-

Group-EU. Dit MIRG-project maakt onderdeel

inzet en het gebruik van de beide vaartuigen

stuur ingestemd met het projectplan en de bij-

uit van Deltawateren en er nemen hulpverle-

is een convenant afgesloten tussen Rijkswater-

horende projectbegroting van het project Del-

ningsdiensten uit België, Frankrijk, Verenigd

staat Zeeland, Korps Landelijke Politiediensten

tawateren. Het project Deltawateren heeft als

Koninkrijk en Nederland aan deel. Daarnaast is

en Veiligheidsregio Zeeland. De betrokken me-

centrale doelstelling ‘het voorkomen en beper-

Provincie Zeeland partner in dit Europese project.

dewerkers zullen vanaf 2012 verder worden

ken van risico’s en het verbeteren van de inci-

opgeleid, getraind en geoefend.

dentbestrijding op alle Zeeuwse wateren’. Hierbij

Belangrijkste doel is om de kennis op het ge-

zal niet alleen aandacht zijn voor de beroepsvaart

bied van de bestrijding van scheepsincidenten

Ten aanzien van het benodigd materieel voor

op deze wateren, maar wordt gekozen voor een

te vergroten. Het project start formeel in 2012

het project Deltawateren worden twee Eu-

veel bredere scope. Er zal nadrukkelijk ook aan-

en loopt door tot eind 2014. Het zal worden af-

ropese aanbestedingen voorbereid, namelijk

dacht worden besteed aan de recreatievaart en

gesloten met een grote internationale oefening.

voor de aanschaf van een dompelpompunit
met toebehoren en voor (aanvullend) schuim-

passagiersvervoer over het water.
In 2011 zijn de coördinatievaartuigen RWS 78

vormend middel.

Voor de uitvoering van het project Deltawateren

en RWS 79 op een feestelijke wijze gedoopt en

is een financiële bijdrage ontvangen van de Rijks-

opgeleverd in Zeeland. Beide vaartuigen zijn nu

Door het Gemeentelijke Havenbedrijf Antwer-

overheid, provincie Zeeland en Zeeland Seaports.

operationeel voor de gehele Westerschelde,

pen wordt sinds 2010 een blusvaartuig be-
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RWS 78 in de vaart. Foto: Rijkswaterstaat Zeeland, Bert Trommelen

schikbaar gesteld voor het oostelijk deel van

van integrale veiligheid een subsidie beschik-

Vernieuwing van de afspraken was nodig na in-

de Westerschelde. Hiertoe is een convenant

baar gesteld voor Video-conferencing. In 2011

voering van de Wet veiligheidsregio’s op 1 oktober

afgesloten tussen het Gemeentelijk Havenbe-

heeft de implementatie van video-conferencing

2010. Deze wet brengt veranderde taken, be-

drijf Antwerpen en Veiligheidsregio Zeeland.

over de gehele regio plaatsgevonden. Alle

voegdheden en verantwoordelijkheden met zich

In 2011 heeft een Europees aanbestedingstra-

Zeeuwse gemeenten beschikken inmiddels over

mee voor Provincie Zeeland en de VRZ. De Com-

ject plaatsgevonden voor het garanderen van

een dergelijke set. Onder andere tijdens de oe-

missaris van de Koningin heeft sinds de invoering

bluscapaciteit op het Midden- en Westelijk deel

fening Indian Summer is gebruik gemaakt van

van de wet een toetsende rol bij rampenbestrijding

van de Westerschelde. Dit traject heeft niet

deze sets. Door middels van deze sets is het ook

en crisisbeheersing. De voorzitter Veiligheidsregio

tot een gunning geleid. In 2012 wordt vanuit

mogelijk om contact te leggen met de nieuwe

onderhoudt voortaan bij grensoverschrijdende in-

Veiligheidsregio Zeeland een nieuwe Europese

coördinatievaartuigen RWS 78 en RWS 79 voor

cidenten de contacten met de gouverneur(s) in Bel-

aanbesteding voorbereid, opdat ook de blusca-

incidentbestrijding op het water.

gië. Het protocol geeft aan hoe in de voorbereiding

paciteit op het Midden- en Westelijk deel van
de Westerschelde is gegarandeerd.

wordt samengewerkt. Zo zijn er buren overleggen

5.2 Grens Overschrijdende
Samenwerking (GROS)

over Geneeskundige hulpverlening en brandweer.
Ook houdt een gezamenlijke werkgroep rampenbestrijding zich o.a. bezig met afstemming van

Met de omliggende veiligheidsregio’s aan de
Deltawateren en Vlaamse partners zijn afspra-

De afspraken tussen Zeeland en Vlaanderen

ken gemaakt over het opstarten van de geza-

voor

menlijke planvorming inzake de incidentenbe-

(GROS) in het geval van incidenten, rampen

Bij incidenten die grensoverschrijdende effecten

strijding op het water. De door het landelijke

en crises zijn vernieuwd. Op 8 februari 2011

hebben zullen vertegenwoordigers vanuit Bel-

project Waterrand ontwikkelde systematiek

hebben de heer J.M. Schouwenaar, voorzitter

gië en Nederland in elkaars team deel nemen

wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd.

VRZ, en Commissaris van de Koningin, mevr.

om een optimale informatie-uitwisseling en

Naar verwachting zal het overkoepelende plan

K.M.H. Peijs, de nieuwe protocollen voor grens-

afstemming mogelijk te maken. Met de onder-

voor de gehele Delta in de tweede helft van

overschrijdende samenwerking met de gou-

tekende protocollen zijn, naast de bestaande

2012 bestuurlijk vastgesteld kunnen worden.

verneurs van de Vlaamse provincies Oost- en

afspraken over wederzijdse brandweerbijstand

West-Vlaanderen ondertekend. De onderteke-

en geneeskundige hulpverlening in het grens-

Video-conferencing

ning van eenzelfde protocol met de provincie

gebied, de nieuwe afspraken vastgelegd voor

Provincie Zeeland heeft in 2011 in het kader

Antwerpen volgde later op 21 februari 2011.

alle betrokken bestuurders.

grensoverschrijdende

rampenplannen en oefeningen.

samenwerking
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Project grensbrandweer

ke-Stekene-Zelzate bekrachtigd. In dit gebied

2015. Zoals beschreven in paragraaf 4.7a is in

Het project grensbrandweer is in 2008 opge-

wordt sinds 30 mei 2011 in voorkomende

2011 aan dit speerpunt al volop vorm en inhoud

start als onderdeel van GROS. Het project is

gevallen Brandweer Terneuzen (posten Koe-

gegeven door de voorbereidingen voor en uit-

een samenwerking tussen de provincies Oost-

wacht en Zuiddorpe) als snelste brandweereen-

voering van de nationale stafoefening Indian

Vlaanderen en West- Vlaanderen, Provincie

heid gealarmeerd. Om dit te bekrachtigen is er

Summer. In aanloop naar deze grootschalige

Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland, met als

een eindoefening gehouden. Hierbij zijn in het

oefening is het rampbestrijdingsplan Nucleaire

doel de veiligheid van de burgers in deze grens-

bijzijn van de beide Gouverneurs uit Oost- en

Installaties (rbpNI) 2010-2013 geactualiseerd.

gebieden te verhogen.

West-Vlaanderen en de Commissaris van de

Er was een rampbestrijdingsplan voor de kern-

Koningin in Zeeland, de uitwerkingsovereen-

energiecentrale Borssele (KCB) en één voor de

Het project richt zich op de repressieve hulp

komst door de burgemeesters uit de betrokken

kernenergiecentrales Doel (KCD). Op basis van

door alarmering van snelst beschikbare brand-

gemeenten en de plv. voorzitter Veiligheidsre-

deze twee rampbestrijdingsplannen is in het

weereenheden in het grensgebied, ook al moet

gio Zeeland ondertekend.

vierde kwartaal van 2010 gestart met de ont-

hierbij de grens worden gepasseerd. Tevens is

wikkeling van één modelrampbestrijdingsplan

de samenwerking van de betrokken meldka-

De intensieve samenwerking tijdens de project-

Nucleaire Installaties (rbpNI) voor beide objec-

mers in België en Nederland op elkaar afge-

fase heeft ertoe geleid dat de veiligheidspart-

ten. De inhoud van het nieuwe rbpNI diende

stemd en geïntensiveerd. Zo is onder andere

ners in de grensstreek elkaar (nog) beter weten

aan te sluiten op het Responsplan Nationaal

het volgende gerealiseerd: een brandweerpro-

te vinden en op elkaar zijn afgestemd waardoor

Plan Kernongevallenbestrijding, (systeem)eva-

tocol getekend, een dekkingsplan opgesteld

de veiligheid voor de burger in het grensgebied

luaties etc. Bij de actualisatie is nauw samen-

voor de grensstreek, meldkamerprocessen zijn

een impuls heeft gekregen.

gewerkt met de exploitanten EPZ en Electra-

functioneel op elkaar afgestemd en er is een

bel. Het rbpNI dient als nationaal model voor

radiokoppeling gerealiseerd.

5.3 Nucleaire Veiligheid

In mei 2011 is de grensoverschrijdende samen-

Het bestuur van VRZ heeft nucleaire veiligheid

rbpNI is op 28 september 2011 door het Alge-

werking in de omgeving Moerbeke-Wachtebe-

tot speerpunt benoemd in het Beleidsplan 2012-

meen Bestuur VRZ vastgesteld.

de overige veiligheidsregio’s in Nederland met
een A-object op of nabij hun grondgebied. Het

Oefening in het kader van Project grensbrandweer met Nederland en Vlaanderen.
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Een onderdeel van de bijbehorende implemen-

te verankeren is door VRZ voorgesteld om in

cyclus (o.a. ziekteverzuimpercentage). Daadwer-

tatiefase is dat gezamenlijk met de onderdelen

Middelburg de kern te vestigen van het lande-

kelijke (verdere) implementatie van Aristoteles

van de hoofdstructuur van de rampenbestrij-

lijke netwerk van Veiligheidsregio’s op het ge-

en de inbedding in de planning- & controlcyclus

ding en crisisbeheersing een oefening wordt

bied van kernongevallenbestrijding, onder de

vindt vanaf 2012 plaats. Het werken met presta-

gehouden waarbij onderdelen van het rbpNI op

naam Centrum Kernongevallenbestrijding Vei-

tie-indicatoren is als speerpunt benoemd in het

juistheid, volledigheid en bruikbaarheid worden

ligheidsregio’s. Dit CKV staat onder besturing

meerjarenbeleidsplan 2012-2015.

getest en beoefend. Dit is gebeurd middels de

van een landelijke regiegroep en gaat beheerd

Nationale Stafoefening Nucleair Indian Summer

worden door VRZ. Inmiddels hebben de regio’s

(zie paragraaf 4.7a.).

met een nucleair object en de landelijke organisaties zich achter het idee geschaard. In 2012

Op weg naar de oefening zijn vanaf begin 2011

zal verdere besluitvorming plaatsvinden.

alle deelnemers van de Zeeuwse kernongevallenbestrijdingsorganisatie voorbereid, getraind

5.5 Digitale Bereikbaarheids
Kaart (DBK) voor de
brandweer
In 2010 is door Veiligheidsregio Zeeland een in-

5.4 Aristoteles

tentieverklaring ondertekend om het Landelijk

en opgeleid: van hulpverlener tot en met be-

project Digitale Bereikbaarheidskaart regionaal

stuurder, inclusief de meetploegen, de meldka-

Doelstelling

te implementeren. Bereikbaarheidskaarten zijn

mer enz.. Zodoende kon VRZ de aanloop naar

Met behulp van de prestatie-indicatoren die in

bij repressief optreden van de brandweer es-

de oefening eveneens benutten om de eigen

het landelijk project Aristoteles ontwikkeld zijn,

sentieel en geven de informatie weer van de

bestrijdingsorganisatie weer geheel toe te rusten

worden de operationele en bedrijfsvoeringpres-

objecten en de omgeving ingeval van brand en

naar de actuele stand van zaken. Dit is uiteraard

taties van veiligheidsregio’s gemeten. Het centra-

andere ongevallen.

goed voor de voorbereiding van Zeeland, maar

le doel van het landelijk project Aristoteles is het

Het jaar 2011 is benut om voorbereidingen te

versterkt ook de positie van VRZ in het land.

creëren van transparantie, dat wil zeggen het

treffen voor de implementatie in Zeeland van

inzichtelijk maken van de werking van de veilig-

het landelijk project Digitale Bereikbaarheids-

Op 23 juni 2011 is een samenwerkingsover-

heidsregio’s ten behoeve van sturing (primair) en

kaart (DBK). De voorbereidingen zijn gericht op

eenkomst tussen Veiligheidsregio Zeeland en

verantwoording binnen de eigen veiligheidsregio

het implementeren van één regionale werkwij-

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant on-

(secundair). Implementatie hiervan binnen Zee-

ze ten aanzien van de werkprocessen rondom

dertekend om de regionale samenwerking in de

land betekent voor 2011 dat de landelijke set in-

het maken, beheren en gebruiken van bereik-

voorbereiding en bij daadwerkelijke ongevallen

dicatoren is gedefinieerd. Op basis van deze set

baarheidskaarten. Het aantal software pakket-

in de kerncentrales in Borssele en Doel gestalte

kan vanaf 2012 worden gemeten.

ten bij de korpsen voor het maken en beheren

te geven.

van de bereikbaarheidskaarten is het afgelopen
Realisatie

jaar daartoe teruggebracht van zeven naar drie

Operationeel is in 2011 weer veel aandacht

In Veiligheidsregio Zeeland wordt, vanwege de

verschillende pakketten. Structurele voordelen

uitgegaan naar transporten van nucleair mate-

vorming van de regionale organisatie, een min-

zoals tijdsbesparing door sneller en kwalita-

riaal. Deze transporten staan onder landelijke

der snelle start gemaakt met het inbedden van

tief beter ontsluiten van objectinformatie voor

coördinatie van de politie. Sinds de Wet veilig-

prestatiemeting in de planning- & controlcyclus

de repressieve dienst zullen pas echt goed in

heidsregio’s heeft VRZ hierin een belangrijke

dan landelijk wordt beoogd. Voor GHOR en

beeld komen nadat deze éénduidige regionale

rol, met name de landelijke afstemming vraagt

Meldkamer zijn de (relevant geachte) landelijke

werkwijze is ingevoerd. Bovendien is de regio

hierbij nog veel aandacht.

prestatie-indicatoren benoemd/berekend en

voornemens om alle geografische informatie

deze worden meegenomen in de directiebe-

op één plaats te gaan verzamelen, beheren en

Van belang om te melden is dat in 2010 Vei-

oordelingen van de onderscheiden onderdelen

serveren; dit in goede samenwerking met ke-

ligheidsregio Zeeland na overleg met het Mi-

(voor de HKZ-certificering). Voor GHOR bete-

tenpartners zoals provincie, Rijkswaterstaat en

nisterie van Veiligheid en Justitie is aangeduid

kent dit elf van de dertien landelijke indicatoren

waterschap.

als landelijk trekker voor het nucleaire dossier

en voor de meldkamer zes van de twaalf (beide

voor de “verbetering voorbereiding kernonge-

exclusief bedrijfsvoeringsindicatoren).

vallenbestrijding veiligheidsregio’s”. Dit project

Ten aanzien van de implementatie van het
landelijk project Digitale bereikbaarheidskaart

is inmiddels gereed, alle projectopdrachten zijn

De brandweer in Zeeland is in 2011 gestart met

wordt begin 2012 een projectplan opgeleverd

succesvol afgerond; naar verwachting wordt

het formuleren en definiëren van prestatie indi-

waarin de opdrachtformulering wordt aange-

op basis van de resultaten van dit project in

catoren. Enkele bedrijfsvoeringsindicatoren zijn

geven met als doel afbakening van de DBK-

2012 voortgebouwd. Om de resultaten goed

meegenomen in de huidige planning- & control-

invoering in Zeeland.
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5.6 Flexibele voertuigbezetting brandweer

gegeven de brandweerzorg in het buitengebied

wordt om met minder dan zes personen uit te

te onderzoeken en gevraagd naar aanbevelin-

rukken. Hiervoor is ruimte binnen de Wet vei-

gen ter verbetering hiervan. De beleidsnotitie

ligheidsregio’s, mits dit aantoonbaar voldoende

Doelstelling

Brandweerzorg in het buitengebied (dec. 2009)

veilig geacht wordt en niet ten koste gaat van

Vanuit de risico’s en behoefte aan brandweer-

is vastgesteld en er is opdracht gegeven om de

de kwaliteit van de brandweerzorg. Het resul-

zorg in een gebied, middels innovatie en een

voorgestelde maatregelen verder uit te werken.

taat is een hogere garantie op de dienstverle-

andere organisatievorm, maatwerk bieden.

In combinatie met de Wet veiligheidsregio’s zijn

ning aan de burger. Zeven brandweerkorpsen

er mogelijkheden ontstaan om de veiligheid te

(Borsele, Noord-Beveland, Schouwen-Duive-

Realisatie

vergroten: een nieuwe kijk op brandveiligheid

land, Sluis, Stadsgewestelijke brandweer Vlis-

In een uitgestrekt gebied als Zeeland worden

door een andere wijze van organiseren. Via

singen-Middelburg, Terneuzen en Veere) doen

normen van opkomsttijden van de brandweer

de brancheorganisatie NVBR is het landelijke

mee aan dit project.

niet altijd gehaald en is de beschikbaarheid van

project Flexibele voertuigbezetting in het leven

voldoende brandweerpersoneel erg moeilijk

geroepen en sinds begin 2011 participeert ook

Het project heeft in 2011 in het teken gestaan

te garanderen. Deze uitkomst is onder andere

Zeeland hier in.

van de voorbereiding op de proefperiode,

vastgesteld in de eindrapportage kwaliteits-

welke in 2012 start. Zo zijn er werkgroepen

foto Brandweer Zeeland (februari 2009). Naar

Het proefproject Flexibele voertuigbezetting

aan de slag gegaan met vakbekwaamheid,

aanleiding hiervan heeft het bestuur opdracht

betekent concreet dat het mogelijk gemaakt

middelen, arbeidsomstandigheden, scenario’s,

Demonstratie van een voertuig uit Helmond tijdens een inloopavond in het kader van het project Flexibele voertuigbezetting.
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etc. en is er veel contact geweest met vrijwil-

5.7 Overige projecten

vertrek van de projectmedewerker eind 2010 is

lige- en beroeps brandweerlieden die mee heb-

op 1 april 2011 een nieuwe projectmedewerker

ben kunnen denken in dit proces. Tevens is er

Flood Aware

aan de slag gegaan. Veel tijd is gestoken in het

veelvuldig afgestemd met veiligheidsregio’s

Op 1 juni 2011 is het project Flood Aware ge-

verkennen van de mogelijkheden voor het reali-

die dezelfde ontwikkelingen doormaken. Zo is

start. Provincie Zeeland ontvangt als lead part-

seren en financieren van een korte film met als

er de mogelijkheid geweest om verschillende

ner samen met Veiligheidsregio Zeeland, het

thema ‘Wat is Externe Veiligheid?’. Tevens is in

vormen van Flexibele voertuigbezetting in het

Watersnoodmuseum en partners uit Vlaande-

samenwerking met Politie Zeeland gewerkt aan

land te bekijken. Maatwerk betekent dat het

ren en Engeland een Europese subsidie vanuit

de uitgave van de Veiligheidswijzer Zeeland, een

concept in Cadzand andere accenten kan leg-

het Europees Fonds voor Regionale Ontwik-

informatiebrochure die huis-aan-huis in Zeeland

gen dan in Koudekerke of Baarland. Door het

keling. Flood Aware richt zich op betere risi-

zal worden verspreid in het voorjaar van 2012.

aanbieden van maatwerk wordt de kracht van

cocommunicatie over overstromingen en sluit

In deze brochure wordt beschreven welke cala-

de organisatie maximaal benut, met maximaal

aan op de herdenking van 65 jaar Watersnood-

miteiten zich kunnen voordoen in onze regio,

rendement voor de burger.

ramp. In 2011 hebben hiertoe voorbereidende

zowel op het gebied van fysieke als van sociale

werkzaamheden plaatsgevonden. De hoofdac-

veiligheid, en wat inwoners zelf aan maatrege-

tiviteiten zullen in 2012 plaatsvinden.

len kunnen nemen om situaties te voorkomen

Eind 2011 zijn er voor een aantal korpsen voertuigen besteld, welke passend zijn voor het

of de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

betreffende gebied en het vernieuwde concept

Zelfredzaamheid

van uitrukken.

In 2010 hebben vier pilotregio’s in het kader van

Zeeuwse Brandpreventieweek

het project ‘Zelfredzaamheid bij noodsituaties’

Inmiddels is het een goede traditie geworden

Als onderdeel van het project wordt in het

van het ministerie van Veiligheid en Justitie, in-

dat de brandweer in Zeeland, in aansluiting op

tweede kwartaal van 2012 een pilot gestart

strumenten uitgetest om zelfredzaamheid in

de landelijke brandpreventieweek in oktober,

met Medische Assistentie Brandweer. De brand-

noodsituaties te vergroten. Zeeland was één van

de Zeeuwse brandpreventieweek organiseert.

weer vervult hierin een rol als First Responder

die pilotregio’s en ontwikkelde de website www.

Van 10 tot en met 15 oktober werd in de hele

en voorpost voor de ambulance. De ervaringen

zeelandveilig.nl met actuele dreigingniveaus

regio inhoud gegeven aan het landelijk thema

elders in Nederland hiermee zijn zeer positief.

voor uitval van nutsvoorzieningen, extreem

‘Wat doe jij bij brand?’. Gekozen werd voor

Immers kan de brandweer vanuit de bestaande

weer, een overstroming of een nucleair ongeval.

een actieve benadering van de inwoners van

kennis, ervaring en opleiding deze taak uitvoe-

In 2011 zijn tijdens bijeenkomsten in de regio de

Zeeland door het geven van voorlichting op

ren! Dus minimale inspanning en investering en

resultaten van deze projecten gepresenteerd.

diverse plaatsen, waaronder weekmarkten en

maximaal maatschappelijk rendement. Dit ren-

55+-beurzen, door het zenden van een Tweet

dement vertaalt zich direct in mensenlevens en

Risicocommunicatie bij Externe Veiligheid

van de dag met dagelijkse toelichting daarop

gezondheidswinst!

In samenwerking met de dertien Zeeuwse ge-

door een brandweerman via Omroep Zeeland

meenten, Provincie Zeeland en Veiligheidsregio

Radio en door in Tholen en Zeeuws-Vlaanderen

Zeeland is het project Risicocommunicatie bij

een huischeck op verzoek uit te voeren.

Externe Veiligheid in 2011 gecontinueerd. Na
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Bijlage 1: Kwantitatieve resultaten
Geleverde output

2009

2010

2011

GRIP 1:

9

9

11

GRIP 2:

4

1

6

GRIP 3:

1

0

0

14

10

17

nb

nb

104.372

Aantal uitgebrachte adviezen (BEVI, grootschalige evenementen, Vuurwerkbesluit)

163

124

92

Aantal adviezen ontheffingen (routering gevaarlijke stoffen)

60

108

15

Aantal uitgevoerde inspecties (BRZO, ARIE en bedrijfsbrandweren)

23

21

26

Aantal uitgebrachte interdisciplinaire adviseringen grote evenementen

-1

4

5

Aantal uitgebrachte adviseringen GHOR voor (kleinere) evenementen

62

96

95

23

15

14

6

6

6

14

4

6

38

38

38

Aantal uitgevoerde multi incidentevaluaties en evaluaties grootschalige evenementen

3

2

1

Aantal georganiseerde brandweeropleidingen door opleidingsinstituut van de
regionale brandweer

26

28

14

50
58

45
52

34
37

Aantal georganiseerde toolbox bijeenkomsten voor brandweer bevelvoerders

232

124

112

Aantal georganiseerde vaardigheidstoetsen voor brandweereenheden

117

123

127

2

0

13

1

1

Meldingen en inzet
Aantal malen GRIP (grootschalig multidisciplinair optreden)

Aantal incidenten totaal

Risicobeheersing

Preparatie
Aantal opgestelde rampbestrijdingsplannen (revisie en nieuw)
Aantal georganiseerde ROL-dagen en ROL-trainingsdagen (operationele leiding
en coördinatie)

3 dagen, 2x per jaar

Aantal georganiseerde Virtual Reality-trainingen
Aantal georganiseerde oefeningen OGS/WVD (ongevalsbestrijding gevaarlijke
stoffen en meetplanorganisatie)

Aantal georganiseerde brandweerexamens

Aantal georganiseerde multidisciplinaire oefeningen

19 meetploegen, 2x regionaal
geoefend

Praktijk:
Online:

Bestuurlijke oefening
Bestuurlijke workshops/trainingen
GRIP 4 oefening

16

Voorbereiding grote evenementen
Operationele copi oefening

2

2

4

Trainingsdagen netcentrisch werken

4

8

22

OCR opleidingen

2

3

3

Overige oefeningen/workshops

3

1

ROT workshops/trainingen
Bijscholing regionale waarnemers

4
2

3

Bijscholing Crisisplan en GRIP 2011
Operationele CBRN
Medewerking oefeningen partners
1
2
3

1

6

6
1

1

1

2

1

Interdisciplinaire advisering grootschalige evenementen: is gestart vanaf 2010
Toolbox: is gestart vanaf okt. ‘09
Meeste workshops, bijscholingen hebben in 2011 in teken gestaan van voorbereiding Indian Summer (nucleair).
Daarom vooral bij bestuur veel workshops en bijscholingen ipv bestuurlijke oefeningen
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Wilt u meer lezen over Veiligheidsregio Zeeland?
Kijk op onze websites:
www.vrzeeland.nl
www.brandweer.nl/zeeland
www.zeelandveilig.nl
Abonneer u op onze maandelijkse nieuwsbrief:
Stuur een e-mail naar info@vrzeeland.nl
dat u de nieuwsbrief VRZ wilt ontvangen.
Volg Veiligheidsregio Zeeland op Twitter: @VRZ

Oefening van de inzet bij een gesimuleerde broomlekkage.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Segeerssingel 10
4337 LG Middelburg
Postadres:
Postbus 8016
4330 EA Middelburg
Tel.: (0118) 42 11 00
Fax: (0118) 42 11 01
E-mail: info@vrzeeland.nl
Internet: www.vrzeeland.nl
Vormgeving en productie
Nilsson creatieve communicatie

