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Voorwoord 

 

Volle kracht vooruit!. Dit was de term die werd gebruikt in de Begroting 2014 om het werk van de 

Veiligheidsregio Zeeland in 2014 te typeren. In 2014 is daarbij de ingezette lijn van slimmer anders 

werken verder voortgezet. Was in 2013 de focus nog veel gericht op het organiseren en het richten van 

de nieuwe organisatie, in 2014 kwam de inrichting aan de orde. De implementatie van gemaakte 

beleidskeuzes was daarbij de rode draad. Vernieuwing was noodzakelijk. Vernieuwingen in de zin van 

slimmer organiseren, implementeren en werken om verbeteringen en bezuinigingen te bewerkstellingen. 

Hiermee proberen wij zo effectief en efficiënt mogelijk te investeren in mensen, middelen en materieel 

om daar de komende jaren de vruchten van te kunnen plukken. Dit is bittere noodzaak aangezien de 

budgetten de komende jaren verder onder druk komen te staan.  

 

In 2014 gingen we volle kracht vooruit om de missie ‘Samen sterk voor veilig Zeeland’ te verwezenlijken. 

Deze missie vraagt om een duidelijke focus op veiligheid. Onderwerpen die daarbij werden benoemd 

waren de implementatie van de verbeteringen Regeling Operationeel Leiding (ROL)-regeling, Maatwerk in 

Brandweerzorg, voorbereiding voor overgang van de meldkamer en inrichten van Risicobeheersing. 

Daarnaast is 2014 gebruikt om meer samenwerkingsmogelijkheden met ketenpartners te onderzoeken. 

Deze onderwerpen zijn echter te omvattend om binnen een jaar uit te werken en te implementeren. Om 

die reden zullen deze onderwerpen ook in 2015 nog de nodige aandacht krijgen.  

 

Intussen zijn wij er in 2014 ook in geslaagd een besluit te nemen over de nieuwe verdeelsleutel en is de 

nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld. 

 

2014 was een jaar dat is te omschrijven als een innoverend en druk jaar. Een jaar waarin zeer veel is 

gebeurd, mooie dingen, maar ook trieste dingen. We zijn al meer dan twee jaar in een enorm hoog 

tempo, met volle kracht en met een hoog ambitieniveau bezig om de organisatie een verandering en 

verbeteringsproces te laten doorlopen. Ik vergelijk het met een wildwaterrivier waarin hard wordt 

samengewerkt en maar één kant uit kan worden gegaan en waar achteromkijken er niet bij is. Tijd voor 

stilstaan was er niet of in ieder geval onvoldoende.  

 

In dit voorwoord sta ik ook stil bij het incident in september op de A58 bij dichte mist. Voor dit soort 

gebeurtenissen moeten wij klaar staan en onze mensen hebben zich die dag keihard ingezet om zo 

adequaat mogelijk hulp te verlenen. Het was helaas ook de dag dat we een geliefd vrijwilliger verloren. 

Op zijn rouwkaart stond geschreven ‘en toen stond alles stil’. Letterlijk stond toen zijn leven, maar ook 

zijn horloge stil. Dit was een moment dat ons zeer duidelijk heeft gemaakt en ons deed beseffen dat echt 

regelmatig de tijd moet worden genomen om stil te staan. Dit werd een verduidelijking van een brede 

wens die in de zomer werd uitgesproken. Daar ontstond het beeld dat we van de zesde terug moeten 

gaan naar de vierde versnelling. Echter met projecten als de gemeenschappelijke regeling 

(verdeelsleutel), ROL-regeling en Maatwerk in Brandweerzorg was dit niet goed mogelijk. 

 

In 2015 zullen wij terugschakelen naar een lagere versnelling om daardoor af en toe te kunnen stilstaan 

en te kunnen omkijken. Van de snelstromende rivier komen we in open water. Tijd om een eigen koers in 

te gaan zetten. Omkijken en zien waar we vandaan komen en wat is bereikt. Tijd ook voor de menselijke 

maat, want die wordt in tijden van drukte nog wel eens vergeten.  

 

Tenslotte dank ik al mijn collega’s voor de inzet in het afgelopen jaar. Mede dankzij hen hebben we 

bereikt waar we nu staan. 

 

Gerrie Ruijs 

Directeur Veiligheidsregio Zeeland / Regionaal Commandant 
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Managementsamenvatting 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van VRZ. 2014 was een dynamisch jaar zowel positief als negatief. Een 

aantal belangrijke dossiers zijn afgerond, waaronder de vaststelling van een nieuwe gemeenschappelijke 

regeling. Een aantal andere dossiers worden naar verwachting in 2015 afgerond, zoals het beleidsplan en 

de evaluatie van de hoofdstructuur. Een trieste gebeurtenis was de kettingbotsing op de A58 op 16 

september 2015, waarbij 2 personen ter plaatse overleden. Eén van deze personen was een 

gewaardeerde brandweervrijwilliger van VRZ. Naast deze trieste afloop, maakte het incident wel duidelijk 

dat VRZ en haar partners goed zijn ingericht om datgene te doen waarvoor ze zijn ingesteld: hulp 

verlenen bij incidenten, rampen en crises.  

 

In het jaarverslag wordt op basis van de A3-systematiek gerapporteerd over de resultaten van VRZ in 

2014. In dit jaarverslag staat de Concern A3 centraal. In deze Concern A3 komen de beoogde resultaten 

van alle organisatieonderdelen samen. Het jaarverslag is, in navolging van twee eerdere 

bestuursrapportages, de bestuurlijke slotrapportage over 2014. Hieronder wordt in beknopte vorm een 

aantal ontwikkelingen en behaalde resultaten van de Concern A3 beschreven. 

 

Doorontwikkeling VRZ 

2014 was het tweede jaar van de nieuwe VRZ-organisatie. Een jaar eerder hadden 11 gemeenten de 

brandweerzorg overgedragen aan VRZ. In 2014 hebben ook de gemeenten Middelburg en Vlissingen de 

brandweerzorg aan VRZ overgedragen. Medio 2014 is als vervolg op de “doorontwikkeling VRZ” het 

project “implementatie van de doorontwikkeling” gestart. Deze implementatie is een doorlopend proces. 

Een aantal doorlopende activiteiten, zoals vormgeven aan de gewenste organisatiecultuur, wordt in 2015 

opgepakt. 

 

Gemeenschappelijke regeling VRZ 2013 

Op 26 september 2014 hebben alle colleges van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de nieuwe 

gemeenschappelijke regeling VRZ 2013. Het traject naar deze gemeenschappelijke regeling was hobbelig, 

maar door de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling is een degelijk fundament gelegd onder de 

organisatie van VRZ.  

 

Maatwerk in Brandweerzorg 

Een onderwerp dat in 2014 veel aandacht heeft gekregen is Maatwerk in Brandweerzorg. Binnen dit 

project wordt onderzocht hoe de organisatie van de brandweer, op Zeeuwse schaal, beter kan worden 

georganiseerd naar de behoefte van de omgeving. De Zeeuwse burger kan en mag rekenen op een 

professionele inzet van de brandweer. Om deze inzet nu en in de toekomst te kunnen blijven leveren, is 

het noodzakelijk dat goed wordt gekeken naar deze brandweerzorg. In 2015 loopt dit project door 

waarbij, afhankelijk van de verwachte bestuurlijke besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 9 juli, 

implementatie van het project zal plaatsvinden. 

 

Visitatie VRZ 

Brandweer Nederland heeft in samenwerking met haar multidisciplinaire partners een 

visitatiesystematiek voor veiligheidsregio’s ontwikkeld. De visitatie maakt onderdeel uit van het wettelijk 

verplichte kwaliteitzorgsysteem van een veiligheidsregio. Deze visitatiesystematiek is in een pilotsetting 

bij twee veiligheidsregio’s, waaronder VRZ, beproefd en verfijnd om te komen tot een definitieve opzet 

van een visitatiesystematiek. De pilot-visitatie binnen VRZ heeft op 20 november 2014 plaatsgevonden. 

De bevindingen worden vastgelegd in een rapportage die in 2015 zal worden gepresenteerd. De eerste 

resultaten die aan VRZ zijn meegeven is de indruk dat VRZ haar opgave met een smal budget 

verwezenlijkt en dat een nadere analyse zowel kwantitatief als kwalitatief aan te bevelen is. 

Medewerkers zijn trotst op hun organisatie en hun vak. Externen zijn positief over samenwerking met 

VRZ. Na de regionalisering wordt het tijd voor het bepalen van een nieuwe koers. Deze nieuwe koers 
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moet breed worden uitgedragen en mensen moeten daarbij worden betrokken. Een andere aanbeveling 

is het verruimen van de mandaatregeling in relatie tot de strategische koers van VRZ. 

 

Beleidsplan 

In het Algemeen Bestuur van 18 december 2014 is een addendum voor het beleidsplan 2012-2015 

vastgesteld. In dit addendum zijn drie onderwerpen opgenomen: een meerjarig multidisciplinair 

oefenbeleidsplan, de koppeling met landelijke doelstellingen en de wijze waarop invulling wordt gegeven 

aan informatiemanagement. In 2015 worden deze onderwerpen opgenomen in het beleidsplan 2016-

2019. 

 

Regionaal Risicoprofiel 

In 2014 is gewerkt aan een geactualiseerd Regionaal Risicoprofiel. Na behandeling in het Dagelijks 

Bestuur van 4 december 2014 is het Regionaal Risicoprofiel voor zienswijze voorgelegd aan de 

gemeenteraden. De verwachting is dat het Regionaal Risicoprofiel in het Algemeen Bestuur van 16 april 

2015 wordt vastgesteld. 

 

Samenwerking externe partners 

In 2014 heeft de uitbouw van samenwerking met externe partners verder plaatsgevonden. Zo is de 

Veiligheidsdirectie (bestaande uit deelnemers van VRZ, meldkamer, politie en Bevolkingszorg) ingebed 

binnen de organisatie . Ten behoeve van de samenwerking op het gebied van brandweerzorg is de 

samenwerking met Belgische partners opgezocht. Bovendien is gestart met de samenwerking met private 

partijen, zoals PORTIZ
1
. Deze samenwerkingen worden in de komende jaren verder 

uitgebouwd/geïntensiveerd. 

 

Landelijke doelstellingen 

De samenwerking tussen veiligheidsregio’s is geborgd binnen het Veiligheidsberaad. Het 

Veiligheidsberaad heeft een Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s voor de periode 2014 – 

2016 opgesteld. De Strategische Agenda is erop gericht maatschappelijke ontwrichting te voorkomen 

door het versterken van de risico- en crisisbeheersing en het verstevigen van de samenwerking tussen 

alle betrokken partijen. In deze agenda zijn zes thema’s benoemd: water en evacuatie, continuïteit van de 

samenleving, voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door grootschalige uitval, 

stralingsincidenten, bovenregionale operationele besluitvorming, versterking bevolkingszorg en kwaliteit 

en vergelijkbaarheid. Op de thema’s water en evacuatie, continuïteit samenleving en stralingsincidenten 

is VRZ actief betrokken. 

 

Meldkamer 

Alle meldkamers komen onder landelijke sturing binnen één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). 

Voor Zeeland betekent dit dat wordt samengegaan met de meldkamer van de regio Midden en West 

Brabant. Bergen op Zoom is aangewezen als vestigingsplaats voor deze nieuwe meldkamer. De 

verwachting is dat in 2016 zal worden gestart met de bouw van de nieuwe meldkamer. Tot het moment 

dat deze meldkamer operationeel is (naar verwachting juli 2018), zal de huidige meldkamer operationeel 

moeten blijven. In 2014 is veel energie gestoken in de verbetering van de huidige meldkamer. 

 

Thematische programma’s 

Binnen VRZ zijn drie thematische programma’s opgestart; Maritieme Veiligheid, Nucleaire Veiligheid en 

Veerkrachtig Zeeland. De uitwerking van bijvoorbeeld Maritieme Veiligheid heeft reeds tastbare 

resultaten opgeleverd. De incidentbestrijding op het water, met name de Westerschelde, is door dit 

programma verbeterd en de samenwerking met de ‘water’partners is verbeterd. In de komende jaren 

wordt deze samenwerking uitgebreid naar de overige wateren, zoals de Oosterschelde en Schelde-

Rijnkanaal. Binnen het project MIRG-EU heeft in 2014 een eindoefening en een afsluitende conferentie 

                                                      
1
 PORTIZ is de belangenbehartiger voor de Zeeuwse havengebonden bedrijven. 
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plaatsgevonden. Betrokken partijen hebben VRZ geprezen voor de uitkomst en aanpak van het project. 

Het project is vanuit de subsidieverstrekkers aangeduid als één van de boegbeeldprojecten. 

 

Leeswijzer 

In onderdeel 1 van dit jaarverslag wordt verantwoording gegeven over de realisatie van de beoogde 

resultaten in 2014. Dit gebeurt aan de hand van de geformuleerde resultaten voor 2014 in de Concern 

A3. In onderdeel 2 is de kwaliteitsparagraaf opgenomen. In onderdeel 3 zijn de drie thematische 

programma’s van VRZ opgenomen: Maritieme Veiligheid, Nucleaire Veiligheid en Veerkrachtig Zeeland. 

Landelijk is een systematiek voor het beoordelen van de operationele prestaties van veiligheidsregio’s 

voorgesteld: de prestatie-indicatoren. De score van VRZ op deze prestatie-indicatoren wordt in onderdeel 

4 beschreven.  

Het jaarverslag wordt afgesloten met operationele gegevens, zoals aantal GRIP-incidenten en 

operationele gegevens van de brandweer. 
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Onderdeel 1 A3 jaarplan (Concern A3) 

 

Dit jaarverslag is opgesteld aan de hand van het A3-jaarplan (de Concern A3) van VRZ. In de Concern
2
A3 

van VRZ zijn de actie- en de resultaatgebieden voor 2014 benoemd.  

 

In het onderstaande overzicht van de Concern A3 is in één overzicht de samenhang aangegeven tussen de 

actie- en de resultaatgebieden van het A3 jaarplan. De acties uit de aandachtsgebieden 1 tot en met 5 

leiden tot de resultaten uit de aandachtsgebieden 6 tot en met 9. De vraag is of deze acties voldoende 

zijn geweest om de beoogde resultaten te realiseren. Om inzicht te verschaffen in de realisatie van de 

beoogde resultaten is voor de resultaatgebieden 6 tot en met 9 per resultaat in de vorm van stoplichten 

weergegeven wat de stand van zaken is aan het eind van 2014.  

 

De kleuren van het stoplicht corresponderen met de mate van realisatie van het beoogde resultaat uit de 

aandachtsgebieden 6 tot en met 9: 

 

Symbool Status Omschrijving 

 

 

 

Status 0 Actie is nog niet gestart 

 

 

 

Status 1 Actie is gestart en is niet (geheel) 

gehaald 

 

 

 

Status 4 Realisatie wordt (nog) niet 

gemeten of kan (nog) niet 

worden gemeten 

 

 

 

Status 5 Resultaat is afgerond 

 

Na het overzicht van de Concern A3 volgt per resultaatgebied een toelichting. 

 

                                                      
2
 De Concern A3 is vastgesteld in het Dagelijks Bestuur VRZ van 21 november 2013. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Faciliteren en stimuleren 

innovatiedenktank. (2,3,4) 

b) Toepassen van nieuwe innovatieve 

technieken en methodieken. 

 

a) Door leidinggevenden wordt gewerkt 

volgens vastgestelde notitie integraal 

management. (2,5)  

b) Strategische personeelsplanning 

geïmplementeerd. (2,5,7) 

c) Er is een innovatiedenktank. (2,3,4) 

d) Medewerkerstevredenheidsonderzoek is 

uitgevoerd en vertaald in pva. (2,3) 

e) Een integrale pva RIE VRZ is vastgesteld en 

uitgevoerd conform planning. (2,3) 

 

Missie: 

Samen Sterk voor veilig Zeeland 

Visie: 

Wij blinken uit in het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, ongevallen, 
rampen en crises. (EXPERT, NIEUWE KENNIS, INNOVATIEF) 
Wij benutten vakmanschap en gedrevenheid van onze medewerkers en maken gebruik 
van hedendaagse technieken en middelen.(TROTS, PROACTIEF, PROFESSIONEEL, 
SLIMMER) 
Wij werken als regisseur intensief samen en delen kennis met (veiligheids)partners en 
bevorderen de zelfredzaamheid van inwoners, bezoekers en bedrijven. (EXPERT, 
DIALOOG, VERBINDEND, REGIE) 

 

Succesbepalende factoren (SBF’en): 

1. Co- creatie en samenwerking intern, met partners, burgers en bestuur  

2. Vitale, verantwoordelijke en vakbekwame leidinggevenden en 

medewerkers  

3. Lerend vermogen van de organisatie 

4. Betrouwbare en innovatieve partner 

5. Integraal werken en managen  

6. Duidelijke koers, realistisch en resultaatgericht  

7. Realistisch ambitieniveau en capaciteitsmanagement  

De vier kleuren staan 

voor: 

Rood: Prestaties en 

verantwoording 

Groen: Samenwerking 

Blauw: Medewerkers 

Oranje: 

Maatschappelijke 

bijdrage 

 

 

a) SGB formeel integreren in VRZ 

(1,6,7) 

b) Implementeren visie 

doorontwikkeling VRZ. (1,6) 

c) Inrichten processen (1,6) 

d) Voorbereiden en uitvoeren van 

informatiebijeenkomsten voor 

colleges en raadsleden. (1,4,6) 

e) Organiseren 3 thematische 

bestuurssessies over veiligheid (1,6)  

f) Besluitvorming en realisatie 

“Maatwerk in brandweerzorg” (1,6) 

g) Voorbereiden van de pilot-visitatie 

conform landelijk model als 

onderdeel van onze visie op 

kwaliteitsmanagement. (1,3,4,6) 

h) Uitvoering transitieakkoord 

meldkamer. (1,6) 

i) In het veiligheidsoverleg van de 

kring van gemeentesecretarissen in 

Zeeland vindt intergemeentelijke 

afstemming over beleid 

bevolkingszorg plaats (5,6) 

j) Inrichten multi- processen 

crisisorganistie (6) 

k) Opstellen risicoprofiel 2016-2019. 

(6) 

l) MOTO- processen inrichten en 

afstemmen met gemeenten (1,3,4)  

m) Systematiek van risk management 

implementeren (5,6,7) 

n) Aandacht voor en regie op 

verbeteren imago VRZ. (4) 

o) Implementeren vastgesteld beleid 

inbedden jeugdbrandweren VRZ. (5) 

p) 1 project trekken mbt interregionale 

samenwerking. (1,3,4,6) 

q) Publiek private samenwerking 

Kanaalzone, Sloegebied met VRZ 

uitwerken. (1,4,6,7) 

r) Implementeren integraal 

management. (2,5) 

s) Uitvoeren pva RIE VRZ. (2,3) 

 

 

a) Verbindend en inspirerend 

leiderschap gebaseerd op een 

constructieve en positieve 

houding en gedrag. (2,7) 

b) Focus op kernwaarden, 

boodschap actief uitdragen 

(voorbeeldgedrag) (5,7) 

c) Coachen op resultaat- en 

ontwikkelingsgericht werken. 

(4,7,8) 

d) Sturen op en voorbeeldgedrag 

tonen bij het nakomen van 

afspraken. (4,5,7) 

e) Leidinggevenden werken als 

integraal managers. (2,5)  

f) Realistisch ambitieniveau en 

capaciteitsmanagement 

toepassen (7) 

g) Initiëren van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (5) 

h) Aandacht voor en regie op 

verbeteren imago VRZ. (4) 

 

 

 

a) In 2014 zijn alle 13 colleges en gemeenteraden 

geïnformeerd over veiligheid en meer specifiek 

over de missie, visie en taken van VRZ (1,4,6) 

b) In 2014 is 3 * per jaar een thematische sessie 

met bestuur georganiseerd over de veiligheid. 

(1,6) 

c) De regionalisering is afgerond. (1,6,7) 

d) Het project “doorontwikkeling VRZ” is 

afgerond (1,6) 

e) Het project “Maatwerk in brandweerzorg” 

conform jaarschijf 2014 gerealiseerd. (1,6) 

f) In 2014 is er een pilot-visitatie conform 

landelijk model uitgevoerd. (1,3,4,6) 

g) In 2014 is bij de kwartiermaker Landelijke 

Meldkamerorganisatie (LMO) onder de 

aandacht gebracht dat VRZ als een van de 

eerste regio’s de verantwoordelijkheid voor de 

instandhouding van de meldkamer wil 

overdragen aan Landelijke 

Meldkamerorganisatie (LMO). (1,6) 

h) Pva crisisorganisatie geactualiseerd en 

conform planning jaarschijf 2014 uitgevoerd. 

(6) 

i) Voor alle gemeenten is een GRIP3- oefening 

georganiseerd en aan alle wethouders is een 

table-top oefening/ dilemmasessie 

aangeboden. (1,3,4) 

j) Er is een geactualiseerd meerjarig beleidsplan 

2012-2015 in de vorm van een addendum. 

(6,7) 

k) Focus op veiligheid: plancyclus gestart; het 

risicoprofiel 2016-2019 is opgesteld als basis 

voor het meerjarig beleidsplan en crisisplan 

2016-2019. (6) 

l) De volgende programma’s zijn gestart: 

(1,4,5,6,7) 

o nucleaire veiligheid 

o maritieme veiligheid 

o veerkrachtige samenleving (zelfredzaamheid)  

m) De beheerorganisatie van bevolkingszorg is 

geborgd (6,7,1) 

n) Eind 2014 is middels 

riskmanagementsystematiek het 

weerstandsvermogen van VRZ voor 2014 

bepaald en bestaat inzicht in risico’s die VRZ 

“bedreigen”(5,6,7) 

o) Eind 2014 is verdere implementatie van het 

kwaliteitszorgsysteem uitgewerkt, geënt op 

een te ontwikkelen landelijk uniform 

kwaliteitmanagementsysteem 

 

 

a) Visie grensoverschrijdende 

(internationaal & -regionaal) 

samenwerking gereed (1,6) 

b) Samenwerkingsmogelijkheden met 

bedrijven in Sloe-gebied en Kanaalzone 

zijn bestuurlijk vastgesteld. (1,4,6,7) 

c) Regiobrede netwerkscan is opgesteld 

(1,4,6) 

 

 

a) Vaststellen en uitdragen beleid en 

strategie crisisbeheersing en 

rampenbestrijding (6) 

Actualiseren beleidsplan 2012-

2015. (6,7) 

b) Ontwikkelen programma Nucleaire 

veiligheid (1,4,5,6,7) 

c) Ontwikkelen programma Maritieme 

veiligheid (1,4,5,6,7) 

d) Ontwikkelen programma 

veerkrachtige samenleving 

(zelfredzaamheid) (1,4,5,6,7) 

e) Herziene visie grensoverschrijdende 

(internationaal & -regionaal) 

samenwerking opstellen. (1,6) 

f) Opstellen convenanten 

publiekprivate samenwerking 

Kanaalzone, Sloegebied. (1,4,6,7) 

g) Meer directe verbinding tussen 

gemeenteraden en Veiligheidsregio 

Zeeland (1,4) 

 

 

 

a) Faciliteren van medewerkers 

m.b.t. hun nieuwe taakgebied. 

(2,3,4) 

b) Sturen op strategische 

personeelsplanning.(2,7) 

c) Medewerkerstevredenheids-

onderzoek uitvoeren(2,3) 

 

 

a) 3 acties in het kader van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen zijn 

gerealiseerd (5) 

b) Verbeteren imago VRZ. (4) 

c) Alle Zeeuwse jeugdbrandweren ingebed 

in VRZ. (5) 

 

1. Leiderschap 3. Management van 
medewerkers 

7. Medewerkers 

 
5. Management van processen 

6. Klanten en partners 

8. Maatschappij 

9. Bestuur & financiers 

2. Strategie & Beleid 

4. Management van middelen 

Verbeteren en vernieuwen 
RESULTAAT ORGANISATIE 

Veiligheidsregio Zeeland Jaarplan Concern versie 1.0 
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1.1 Bestuur & Financiers 

 

Nr 

PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.a In 2014 zijn alle 13 colleges en gemeenteraden 

geïnformeerd over veiligheid en meer specifiek over 

de missie, visie en taken van VRZ. 

5 Vanuit VRZ is aan de gemeenteraden aangeboden een toelichting te geven op de 

missie, visie en taken van VRZ alsmede op de (complexe) financiële documenten 

(zoals de begroting 2015). Deze financiële documenten zijn voor een zienswijze aan 

de gemeenteraden voorgelegd. VRZ heeft in 8 gemeenteraden een toelichting te 

geven. 

 

Vanuit VRZ was voorgesteld om het derde deel van 2014 vier bijeenkomsten voor 

gemeenteraadsleden te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten zouden de 

raadsleden worden geïnformeerd over de werkzaamheden van VRZ alsmede de 

ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid. Vanwege het beperkt aantal 

aanmeldingen is besloten om deze bijeenkomsten niet te laten doorgaan. In plaats 

daarvan is op verzoek van een zestal gemeenten aan de gemeenteraden een 

toelichting gegeven op Maatwerk in Brandweerzorg. Tijdens deze bijeenkomsten 

zijn de uitgangspunten alsmede de uitwerkingen van het project Maatwerk in 

Brandweerzorg toegelicht.  

 

In overleg met de bestuurlijk adviseurs van de gemeenten is afgesproken om verder 

aan te sluiten bij thematische sessies van de gemeenteraden en daar desgewenst 

een toelichting te geven. 
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Nr 

PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.b In 2014 is 3x per jaar een thematische sessie met 

bestuur georganiseerd over de veiligheid. 

5 Op 3 en 4 april 2014 heeft een bestuurstweedaagse plaatsgevonden. Tijdens deze 

bestuurstweedaagse zijn de actuele ontwikkelingen binnen VRZ, de Visie op 

risicobeheersing, het project Maatwerk in Brandweerzorg, bestuurlijk oefenen en de 

gemeenschappelijke regeling besproken. 

 

Op 24 april is het bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen VRZ, de 

gemeenschappelijke regeling, de begroting en het project Maatwerk in 

Brandweerzorg. 

 

Op 27 en 28 november is tijdens de bestuurstweedaagse uitvoerig aandacht besteed 

aan het project Maatwerk in Brandweerzorg. Tijdens deze tweedaagse zijn de 

uitgangspunten alsmede de uitwerkingen per gemeenten uitvoerig besproken. 

Daarnaast is in deze tweedaagse ook een toelichting op het meerjarenperspectief 

gegeven. 

 

Door het Algemeen Bestuur is de behoefte aangegeven om meer op thema’s te 

worden geïnformeerd/te worden betrokken. Vanaf september 2014 is aan deze 

behoefte invulling gegeven. Een eerste voorbeeld hiervan was de rol van VRZ bij de 

bestrijding van infectieziekten. 
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9.c De regionalisering is afgerond. 5 Het personeel van de Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg/Vlissingen (SGB) is 

per 1 januari 2014 formeel in dienst getreden van VRZ. De brandweerzorg is 

eveneens per 1 januari 2014 overgedragen.  

 

De periode januari tot en met september 2014 heeft mede in het teken gestaan van 

het aangaan van de nieuwe gemeenschappelijke regeling door alle colleges van 

Burgemeester en Wethouders. Op 26 september 2014 hebben alle colleges van 

Burgemeester en Wethouders ingestemd met de nieuwe gemeenschappelijke 

regeling. Dit betekent dat VRZ beschikt over een, wettelijk verplichte, 

gemeenschappelijke regeling. De financiële verdeelsleutel is onderdeel van deze 

gemeenschappelijke regeling. Hierdoor kon de jaarrekening 2013 eveneens worden 

voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en konden de jaarstukken 

2013 plausibel worden aangeleverd voor de SiSa-verantwoording
3
. 

 

9.d Het project “doorontwikkeling VRZ” is afgerond. 5 Project ‘doorontwikkeling VRZ’ is afgerond. Medio 2014 is als vervolg op de 

“doorontwikkeling VRZ” het project “implementatie van de doorontwikkeling” 

gestart. Deze implementatie is een doorlopend proces. Alle onderdelen worden 

zoveel mogelijk in reguliere processen geborgd. Eind 2014 was het 

leiderschapstraject halverwege. Daarnaast is een belangrijke vervolgslag gemaakt 

met overkoepelende, resultaat- en ontwikkelingsgerichte bedrijfsvoering. Een aantal 

doorlopende activiteiten, zoals vormgeven aan de gewenste organisatiecultuur, 

loopt door in 2015. Deze activiteiten worden in 2015 binnen de organisatie 

opgepakt. 

 

                                                      
3
 Sisa: single information, single audit. 
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9.e Het project “Maatwerk in brandweerzorg” conform 

jaarschijf 2014 gerealiseerd. 

1 In meerdere bestuursvergaderingen, zoals de bestuurstweedaagsen van 3 en 4 april, 

27 en 28 november, een extra Algemeen Bestuursvergadering van 24 april, het 

Algemeen Bestuur van 25 september 2014 en het Algemeen Bestuur van 18 

december 2014, is het project Maatwerk in Brandweerzorg besproken.  

In het Algemeen Bestuur van 26 februari 2015 is een voorgenomen besluit genomen 

op de Rapportage Maatwerk in Brandweerzorg 3.0. 

 

Volgens planning had bestuurlijke besluitvorming plaats moeten vinden in het 

Algemeen Bestuur van 26 juni 2014. Op basis van voornoemd proces wordt 

definitieve besluitvorming voorzien in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2015. Dit 

betekent dat de geplande bezuinigingen van ‘Maatwerk in Brandweerzorg’ niet 

conform de jaarschijf 2014 konden worden gerealiseerd. 

 

In een aantal gemeenteraden zijn de uitgangspunten alsmede de uitwerking van het 

project Maatwerk in Brandweerzorg toegelicht. Deelnemers aan deze 

bijeenkomsten zijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en hun mening 

naar voren te brengen. Deze inbreng wordt zeer gewaardeerd en meegenomen in 

de uitwerking van het project. 
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9.f In 2014 is er een pilot-visitatie conform landelijk 

model uitgevoerd. 

5 In 2013 heeft Brandweer Nederland in samenwerking met haar multidisciplinaire 

partners een visitatiesystematiek voor de veiligheidsregio ontwikkeld. De visitatie 

maakt onderdeel uit van het wettelijk verplichte kwaliteitzorgsysteem van een 

veiligheidsregio. Deze visitatiesystematiek is in een pilotsetting bij twee 

veiligheidsregio’s beproefd en verfijnd om te komen tot een definitieve opzet van 

visitatie. Deze opzet van visitatie kan vanaf 2015 in alle regio’s worden toegepast. 

VRZ was één van de deelnemende regio’s in deze pilot. 

 

De pilot-visitatie binnen VRZ heeft op 20 november 2014 plaatsgevonden. De 

bevindingen zijn vastgelegd in een rapportage die begin april 2015 aan het bestuur 

zal worden aangeboden. Tegelijkertijd met het aanbieden van deze rapportage zal 

een plan van aanpak verbeterpunten visitatie worden gepresenteerd. 

 

De eerste bevindingen en aanbevelingen die aan VRZ zijn meegegeven betreffen 

onder meer dat de medewerkers trots zijn op hun organisatie en vak. Daarnaast zijn 

externen positief over de samenwerking met VRZ. Verder werken aan 

gezamenlijkheid door en met medewerkers en partners in het netwerk is de 

boodschap voor de komende jaren. Daarnaast heeft de visitatiecommissie de indruk 

dat VRZ haar opgave met een laag budget verwezenlijkt. Een aanbeveling van de 

visitatiecommissie is om in dialoog met bestuur en organisatie onder meer te 

overwegen om het mandaat te verruimen in relatie tot de strategische koers van de 

organisatie. Een andere aanbeveling is om het budget van VRZ in combinatie met 

risicoprofiel en landelijk gebied nader te analyseren en de situatie te vergelijken met 

andere veiligheidsregio’s (kwantitatief én kwalitatieve duiding). Ook wordt 

aanbevolen om te komen tot een realistisch meerjarenbeleids- en financieringsplan 

om vanuit die invalshoek een helder kader voor doorontwikkeling te 

bewerkstelligen. Andere aanbevelingen zijn om duidelijke prioritering aan te 

brengen en van de interne en externe betekenis van incidenten op de A58 te leren. 
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9.g In 2014 is bij de kwartiermaker Landelijke 

Meldkamerorganisatie (LMO) onder de aandacht 

gebracht dat VRZ als een van de eerste regio’s de 

verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de 

meldkamer wil overdragen aan Landelijke 

Meldkamerorganisatie (LMO). 

5 Alle meldkamers komen onder landelijke sturing binnen één Landelijke Meldkamer 

Organisatie (LMO). Voor Zeeland betekent dit dat de meldkamer samengaat met de 

meldkamer van de regio Midden en West Brabant. 

 

Bergen op Zoom is als vestigingsplaats voor deze nieuwe meldkamer aangewezen. 

De realisatie van deze nieuwbouw wordt een verantwoordelijkheid van de LMO. 

Eerder was het uitgangspunt dat de meldkamer tot en met 2016 in zijn huidige vorm 

in stand zou blijven. De verwachting is echter dat in 2016 zal worden gestart met de 

bouw van de nieuwe meldkamer. De huidige meldkamer zal om die reden tot en 

met 1 juli 2018 (of zoveel langer als noodzakelijk) operationeel moeten blijven. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu nog bij VRZ, maar zal op enig moment 

overgaan naar de LMO. Hierbij zal een set afspraken rond ontvlechting en 

financiering worden gemaakt. Een due diligence-onderzoek maakt onderdeel uit van 

het overnameproces. Tijdens het bezoek van de landelijke kwartiermaker in maart 

2014 is de wens uitgesproken om als één van de eerste regio’s de 

verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de meldkamer over te dragen. 

 

Om de transitie naar de LMO voor te bereiden, is door vertegenwoordigers van de 

verschillende betrokken organisaties een Transitieakkoord overeengekomen. Op 

basis van het Transitieakkoord is medio 2014 een nulmeting uitgevoerd om een 

zorgvuldige transitie naar de tien toekomstige meldkamer-locaties te waarborgen. 

De nulmeting is erop gericht de bestuurlijk-juridische, de financiële en de 

operationele situatie van de afzonderlijke meldkamers in kaart te brengen. 

 

In 2015 is het verbeteren van de kwaliteit van de meldkamer één van de 

speerpunten. Vooruitlopend hierop zijn in 2014 alle zeven centralisten van de 

meldkamer brandweer (MKB) geslaagd en gecertificeerd aan de vigerende wet- en 

regelgeving. Hiermee voldoet de MKB aan de door de Inspectie V&J gestelde 

bekwaamheidseisen. 
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9.h PvA crisisorganisatie geactualiseerd en conform 

planning jaarschijf 2014 uitgevoerd. 

1 De besluiten van de ROL
4
-evaluatie in enge zin (ROL-functionarissen vanuit VRZ) zijn 

uitgewerkt. In 2015 zal een visie op Crisisbeheersing worden opgesteld en 

geïmplementeerd. Daarbij zal ook worden gestart met een evaluatie van de 

hoofdstructuur in brede zin(hierin zijn ook functionarissen vanuit andere 

organisaties, zoals gemeenten, politie en Rijkswaterstaat opgenomen). Deze 

evaluatie zal verder input zijn voor het actualiseren van het Regionaal Crisisplan. 

 

9.i Voor alle gemeenten is een GRIP3- oefening 

georganiseerd en aan alle wethouders is een table-

top oefening/ dilemmasessie aangeboden. 

5 In 2014 heeft in alle gemeente (13 in totaal) een GBT-oefening (GRIP-3) 

plaatsgevonden. 

 

Daarnaast zijn in 2014 twee werksessies over de taken en verantwoordelijkheden 

van bestuurders bij een ramp of incident (met name gericht op locoburgemeesters) 

georganiseerd. Hiervoor zijn alle loco-burgemeesters van gemeenten uitgenodigd. 

 

9.j Er is een geactualiseerd meerjarig beleidsplan 2012-

2015 in de vorm van een addendum. 

5 In het Algemeen Bestuur van 18 december 2014 is een addendum voor het 

beleidsplan 2012-2015 vastgesteld.  

 

In dit addendum zijn drie onderwerpen opgenomen: een meerjarig multidisciplinair 

oefenbeleidsplan, de koppeling met landelijke doelstellingen en de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan informatiemanagement. In 2015 zullen deze 

onderwerpen worden opgenomen in het beleidsplan 2016-2019. 

 

9.k Focus op veiligheid: plancyclus gestart; het 

risicoprofiel 2016-2019 is opgesteld als basis voor 

het meerjarig beleidsplan en crisisplan 2016-2019. 

5 Het Regionaal Risicoprofiel is geactualiseerd en in concept door het Dagelijks 

Bestuur van 4 december 2014 vastgesteld. Hierna is dit regionaal Risicoprofiel voor 

zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. De verwachting is dat het Regionaal 

Risicoprofiel in het Algemeen Bestuur van 16 april 2015 wordt vastgesteld. 

 

                                                      
4
 ROL: Regeling operationele leiding. 
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9.l De volgende programma’s zijn gestart: nucleaire 

veiligheid, maritieme veiligheid, veerkrachtige 

samenleving (zelfredzaamheid). 

5 De programma’s Nucleaire Veiligheid, Maritieme Veiligheid alsmede Veerkrachtig 

Zeeland zijn opgestart. 

 

In het Algemeen Bestuur van 18 december 2014 is het programmaplan Nucleaire 

Veiligheid vastgesteld. Het Programma Nucleaire Veiligheid heeft als centrale 

doelstelling ‘het op peil brengen en houden van de preparatie op stralingsincidenten 

in Zeeland en Midden- en West-Brabant, van beleid tot uitvoering, van bestuurder 

en burger tot hulpverlener en wat betreft mensen en middelen’. 

 

In 2015 worden het programmaplan voor Maritieme Veiligheid van 2010 herzien en 

wordt een programmaplan voor Veerkrachtig Zeeland opgesteld en vastgesteld. 

 

9.m De beheerorganisatie van bevolkingszorg is geborgd. 5 De beheerorganisatie van bevolkingszorg is opgenomen in het Organisatieplan 

Bevolkingszorg. Het organisatieplan Bevolkingszorg bestaat uit 4 delen. In deel 1 

wordt de opzet van Bevolkingszorg vermeld. In deel 2 wordt de structuur 

beschreven die is opgebouwd om Bevolkingszorg in stand te houden (beheren). 

Vervolgens wordt in deel 3 aangegeven welke activiteiten er worden ondernomen 

om Bevolkingszorg voldoende toe te rusten voor haar taken (voorbereiden). Tot slot 

wordt in deel 4 de organisatie in de repressieve fase aangeduid (bestrijden en 

beheersen) , evenals de voorbereiding daartoe. 

 

9.n Eind 2014 is middels riskmanagementsystematiek 

het weerstandsvermogen van VRZ voor 2014 

bepaald en bestaat inzicht in risico’s die VRZ 

“bedreigen”. 

 

5 Het weerstandsvermogen 2014 is bij de jaarrekening en bij de begroting vastgesteld 

op basis van een inschatting van risico's die VRZ bedreigen. Na inschatting bij de 

begroting is een overzicht met beheersmaatregelen voor deze risico’s vastgesteld. 

Riskmanagement blijft een continue proces, dat in 2015 verder zal worden 

uitgediept. 
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9.o Eind 2014 is verdere implementatie van het 

kwaliteitszorgsysteem uitgewerkt, geënt op een te 

ontwikkelen landelijk uniform 

kwaliteitmanagementsysteem. 

1 De visie op kwaliteit is 2 september 2014 vastgesteld door de directie. In deze visie 

op kwaliteit worden de landelijke ontwikkelingen om te komen tot een uniform 

kwaliteitsmanagementsysteem meegenomen. Begin 2015 vindt vaststelling van het 

landelijk project kwaliteit en vergelijkbaarheid plaats. De visie op kwaliteit VRZ zal 

hierop worden aangepast. Om die reden vindt in 2015 verdere implementatie van 

de visie op kwaliteit plaats. 
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1.2 Klanten en partners 

 

Nr 

PI:  

Resultaat Status Toelichting 

6.a Visie grensoverschrijdende (internationaal & -

regionaal) samenwerking gereed. 

1 In 2014 zijn overleggen gevoerd met de kabinetten van de Belgische provincies 

Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Tijdens de overleggen zijn deze 

mogelijkheden tot samenwerking besproken. Op 10 juni 2014 heeft een overleg 

plaatsgevonden met commandanten van de brandweren Antwerpen, Gent en 

Brugge. 

 

In 2014 is het grensoverschrijdend-burenoverleg (GROS-overleg) voor de 

brandweerzorg verder geïntensiveerd. Op het terrein van geneeskundige 

hulpverlening wordt reeds intensief overleg gevoerd. Ten behoeve van 

crisisbeheersing hebben twee overleggen plaatsgevonden.  

 

Bovenstaande initiatieven zijn ontplooid om te komen tot een visie op 

grensoverschrijdende samenwerking. In 2015 zal deze visie verder worden 

uitgewerkt. Na een consultatieronde van de visie bij de betrokken partners wordt de 

visie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 

 

6.b Samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven in Sloe-

gebied en Kanaalzone zijn bestuurlijk vastgesteld. 

1 De Kring werkgevers Kanaalzone en industriegroep Midden Zeeland is dit jaar 

opgegaan in PORTIZ. Vanuit deze organisatie is een aanspreekpunt voor VRZ 

aangewezen.  

 

Momenteel zijn twee werkgroepen ten behoeve van de thema’s materieel/diensten 

en opleiden en oefenen opgestart. Er wordt tevens een denktank ingesteld voor 

verdere uitwerking van een publiek/private samenwerking. 

 

In 2015 is een bijeenkomst ingepland tussen PORTIZ, VRZ en de brandweer 

Rotterdam-Rijnmond. In deze bijeenkomst wordt de samenwerking tussen bedrijven 

en overheid in het Rotterdamse havengebied uiteengezet en wordt onderzocht hoe 

de leerpunten van deze samenwerking kan worden meegenomen naar de Zeeuwse 
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samenwerking. 

  

6.c Regiobrede netwerkscan is opgesteld. 1 Doel hiervan is een duidelijk beeld van mogelijke partners en een goede 

samenwerking met deze partners te realiseren.  

 

In 2014 zijn op diverse vlakken initiatieven ontplooid om deze samenwerking (op 

verschillende niveaus) te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan de verdere 

samenwerking binnen de Veiligheidsdirectie waarin VRZ, politie en gemeenten 

intensief samenwerken, het Strategisch Veiligheidsoverleg Zeeland waarin naast 

eerdere partners ook provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en 

Rijkswaterstaat participeren. Daarnaast zijn ook, gebonden aan thema’s, 

risicobeheersing en maritieme veiligheid, netwerkbijeenkomsten georganiseerd. 

Inmiddels is ook een structureel overleg met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 

en Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) opgestart. Daarnaast zijn op tal van 

andere terreinen zoals risicobeheersing en GHOR (Wonen met Zorg) activiteiten 

ontplooid in het opbouwen en onderhouden van netwerken. 

 

Het opstellen van een regiobrede netwerkscan zal in 2015 niet meer in deze vorm 

plaatsvinden, maar de samenwerking met alle partners zal in het 

meerjarenbeleidsplan worden meegenomen. 
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1.3 Medewerkers 

 

Nr 

PI:  

Resultaat Status Toelichting 

7.a Door leidinggevenden wordt gewerkt volgens 

vastgestelde notitie integraal management. 

5 De notitie integraal management is vastgesteld en de leidinggevenden zijn 

meegenomen in de toepassing van integraal management binnen de 

werkprocessen. Van oktober 2014 tot voorjaar 2015 is een ontwikkeltraject voor 

leidinggevenden voorzien met integraal management als uitgangspunt. 

 

7.b Strategische personeelsplanning geïmplementeerd. 1 De formatie is, als onderdeel van de strategische personeelsplanning, tot en met 

2015 (peildatum 1 januari 2016) in beeld. Er zijn en worden acties ondernomen om 

boventalligheid in de formatie weg te werken. De boventalligheid is sinds 1 januari 

2013 van 10 fte gedaald naar 3,89 fte. Voorts zijn er verschillende acties in gang 

gezet om de resterende boventalligheid voor 1-1-2016 naar nul terug te brengen.  

 

Verder noodzaken bezuinigingen vanaf 2016 tot een strategische 

personeelsplanning/formatie voor de langere termijn. Deze strategische 

personeelsplanning voor de langere termijn zal in 2015 zijn beslag krijgen. 

 

7.c Er is een innovatiedenktank.  0 Gelet op alle andere werkzaamheden en ontwikkelingen wordt deze denktank in 

2015 opgestart. 

 

7.d Medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd 

en vertaald in pva. 

1  Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd. De eisen van de HKZ 

(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) GHOR zijn in het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek geïntegreerd.  

 

In 2015 worden de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek 

gepresenteerd en vertaald in een plan van aanpak. 

 

7.e Een integrale pva RIE VRZ is vastgesteld en 

uitgevoerd conform planning. 

1  De gemeentelijke Risico-inventarisaties en evaluatie (RI&E’s) van de afzonderlijke 

brandweren zijn geïntegreerd in een gezamenlijke RI&E. Daarnaast is ook een RI&E 

opgesteld voor de gebouwen alsmede de ‘koude’ organisatie. De resultaten worden 
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nog vertaald naar een plan van aanpak. Uitvoering is afhankelijk van de benodigde 

en beschikbare middelen. In 2015 zullen de kosten verder in beeld worden gebracht. 

 

In 2014 was nog geen ARBO-coördinator aangewezen. In 2015 is inmiddels een 

ARBO-coördinator aangewezen, waardoor de coördinatie van ARBO-gerelateerde 

onderwerpen volwaardig kunnen worden opgepakt. 
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1.4 Maatschappij 

 

Nr 

PI:  

Resultaat Status Toelichting 

8.a 3 acties in het kader van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen zijn gerealiseerd. 

5 • Binnen diverse teams zijn stagiaires van verschillende studierichtingen 

werkzaam of werkzaam geweest.  

• De opdracht voor de schoonmaak, die aanvangt op 1 maart 2015, is gegund aan 

de Zeeuwse organisaties belast met de uitvoering van de Participatiewet 

(vroegere werkvoorzieningschappen) 

• Tijdens de kersperiode zijn door het team Risicobeheersing kerstpakketten voor 

in de voedselpakketten van de Voedselbank gemaakt. Deze voedselpakketten 

zijn vervolgens door de Voedselbank uitgedeeld. In deze voedselpakketten was 

een rookmelder opgenomen. 

 

8.b Verbeteren imago VRZ. 5 Het imago van VRZ is in 2015 verbeterd. Desondanks vereist het verbeteren van het 

imago continue de aandacht. Hieronder enkele voorbeelden van initiatieven die het 

imago van VRZ positief hebben beïnvloed: 

• De Brandweer heeft in 2014 twee 'open dagen' (Ovezande en Westdorpe) 

georganiseerd. Daarnaast is deelgenomen aan Rescue Vlissingen; 

• Binnen het thema brandveilig leven wordt door middel van voorlichting burgers 

en instellingen geïnformeerd over de gevaren van brand. Daarnaast worden 

handelingsperspectieven geboden om brand te voorkomen alsmede bij brand 

op te treden; 

• VRZ heeft een nieuwe website die meer aansluit bij de nieuwe VRZ (na 

regionalisering van de brandweer); 

• Er zijn diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd voor verschillende 

doelgroepen en rond verschillende thema’s, zoals Maatwerk in Brandweerzorg, 

het Regionaal Risicoprofiel of risicobeheersing; 

• Vanuit het project Deltawateren/MIRG is een afsluitende conferentie 

georganiseerd. Betrokken partijen hebben VRZ geprezen voor de uitkomst en 

aanpak van het project. Op 18 juni 2014 heeft een internationale eindoefening 

van MIRG-EU aan boord van een schip te IJmuiden plaatsgevonden. Deze 
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oefening, in samenwerking met onze partners, is succesvol verlopen; 

• De wijze van inzet door de hulpdiensten bij het grootschalige ongeval op de A58 

tijdens dichte mist heeft een positieve bijdrage geleverd aan de imago van VRZ. 

 

8.c Alle Zeeuwse jeugdbrandweren ingebed in VRZ. 5 In 2014 is uitvoering gegeven aan het Beleidsplan Jeugdbrandweer. Daarmee is een 

eenduidige aansturing bereikt. Eenheid in uitrusting en tenue alsmede het proces 

voor het aanwijzen van jeugdleiders moet nog worden gerealiseerd. 

 



 

25 

 

Onderdeel 2 Kwaliteitszorg 

 

Klachten VRZ 

In 2014 zijn bij VRZ 6 klachten binnengekomen. In 2013 waren dat er 20 . De 6 klachten zijn als volgt 

afgehandeld: 

 

Afhandeling klacht Aantal 2014 Aantal 2013 

Klacht, in samenspraak met indiener, 

niet afgehandeld 

0 1 

Klacht niet in behandeling genomen 0 1 

Klacht gegrond 1 3 

Klacht ongegrond 3 8 

VRZ onbevoegd 2 7 

 

Naar aanleiding van de gegronde klacht heeft VRZ de Zeeuwse gemeenten verzocht om het 

verbranden van geïmpregneerd hout te verbieden. De reden hiervoor is dat daarbij altijd zeer 

giftige/kankerverwekkende stoffen vrijkomen, zoals Chroom VI en Arseen. Verder is daarbij aan de 

gemeenten verzocht om dit verbod op te nemen in de stookvergunningen, indien nodig handhavend 

op te treden en dit verbod te communiceren met de inwoners. Daarnaast zijn de richtlijnen voor 

deelname vanuit VRZ aan dergelijke verbrandingen via interne leermomenten bij de brandweer 

verder aangescherpt en onder de aandacht van het brandweerpersoneel gebracht. 

 

Certificering GHOR 

Procedures, werkinstructies, opleidingen, trainingen, oefeningen, verbeterplannen en een 

voortdurend besef dat, om vooruit te komen, je af en toe terug moet kijken en je moet afvragen of 

het wel goed werkt. Dat is de essentie van het kwaliteitszorgsysteem wat de GHOR hanteert. Niet als 

doel op zich, maar om namens de 13 Zeeuwse gemeenten tijdens crises de geneeskundige 

hulpverlening aan burgers te coördineren. 

 

De doelstellingen van de GHOR in 2014 zijn, evenals de overige afdelingen/teams, vastgelegd in de 

A3-systematiek, de landelijke prestatie-indicatoren worden gehanteerd evenals het 

certificatieschema Harmonisatie Kwaliteitsbeoordelingen in de Zorgsector (HKZ) . In 2012 is de GHOR 

opnieuw volledig gecertificeerd volgens de normen van de HKZ. Tijdens de hercertificatie eind 

oktober 2014 is door de certificerende instantie KIWA vastgesteld dat verdere stappen voorwaarts 

zijn gezet. Vooral interne audits en het systeem van verbeteren dragen bij tot kwaliteitsverbetering. 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn er ook in 2014 geen tekortkomingen geconstateerd. 
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Onderdeel 3 Thematische programma’s 

Binnen VRZ zijn drie thematische programma’s opgestart: Maritieme Veiligheid, Nucleaire Veiligheid 

en Veerkrachtig Zeeland. Deze drie programma’s passen binnen de Strategische Agenda Versterking 

Veiligheidsregio’s voor de periode 2014-2015. Deze Strategische Agenda is, in samenwerking met het 

ministerie van Veiligheid & Justitie, opgesteld door het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is 

een samenwerkingsverband tussen de veiligheidsregio’s. De Strategische Agenda is erop gericht 

maatschappelijke ontwrichting te voorkomen door het versterken van de risico- en crisisbeheersing 

en het verstevigen van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. In deze agenda zijn zes 

thema’s benoemd: water en evacuatie, continuïteit van de samenleving, voorkomen van 

maatschappelijke ontwrichting door grootschalige uitval, stralingsincidenten, bovenregionale 

operationele besluitvorming, versterking bevolkingszorg en kwaliteit en vergelijkbaarheid. Het 

programma Nucleaire Veiligheid geeft invulling aan het thema stralingsincidenten en het programma 

Veerkrachtig Zeeland invulling aan het thema continuïteit samenleving. 

 

3.1 Maritieme veiligheid 

Onder Maritieme Veiligheid valt onder meer het project Deltawateren. Binnen het project worden 

vier deelprojecten uitgewerkt, te weten;  

1) Planvorming en Procedures; 

2) Incidentbestrijdingsmaterieel; 

3) Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen; 

4) Europese projecten waar de projecten MIRG-EU, MIRG-EX en BERISUAS onder vallen.  

 

3.1.1Planvorming en Procedures 

Hoofddoelstelling van het deelproject planvorming en procedures is het opstellen en implementeren 

van het incidentbestrijdingsplan Deltawateren. Op 19 april 2013 is het IBP-Deltawateren vastgesteld. 

Hierna is de implementatieperiode gestart. Daarnaast wordt binnen dit deelproject de voortgang en 

vertaling van afgesloten convenanten en procedures onderhouden en bewaakt. Hieronder een 

nadere uiteenzetting van de voortgang in 2014. De implementatie verloopt niet geheel volgens 

planning. Een aantal activiteiten zijn niet in 2014 afgerond, maar zullen in 2015 worden afgerond. 

Belangrijk onderdeel binnen de implementatie is het implementeren van het IBP-deltawateren 

binnen de meldkamer. 

 

De nadruk van de implementatie van het IBP-Deltawateren heeft in 2014 met name op 

meldkamerniveau gelegen. Het systeem van de diverse betrokken meldkamers dienen op een juiste, 

eenduidige wijze, te worden gevuld. In het afgelopen jaar zijn de Water Incident Scenario’s (WIS) 

ontwikkeld, dat in 2015 in het systeem van de Gemeenschappelijke Meldkamer operationeel zal 

worden. Daarnaast zijn diverse procedures en protocollen ontwikkeld voor een goede samenwerking 

bij incidenten op het water. 

De voortgang van de implementatie van het IBP-Deltawateren heeft door afstemmingsproblemen 

tussen de meldkamers vertraging opgelopen. In de nieuw opgemaakte planning wordt toegewerkt 

naar de eindoefening Samenhangend Risico Watersysteem Deltawateren, die plaats zal vinden in 

september 2015. Voor deze oefening dienen randvoorwaardelijke onderdelen van het IBP-

Deltawateren (onder andere meldkamerimplementatie) volledig te zijn afgerond.  

 

Het afgesloten convenant met de Marinekazerne Vlissingen inzake samenwerking bij incidenten 

wordt in 2015 verder operationeel uitgewerkt. Op 04-06-2014 heeft een eerste ‘’tabletop-oefening’’ 

plaatsgevonden waarbij aan de hand van een scenario de samenwerkingscapaciteit in beeld is 
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gebracht en de concept procedure is getoetst. De resultaten hiervan zijn veelbelovend. De 

Marinekazerne Vlissingen kan vele faciliteiten en/of ondersteunende diensten leveren ter 

ondersteuning van een operationele inzet, zowel bij een incident op het water als een incident op 

het land. 

 

Medio 2014 is het convenant tussen VRZ, Rijkswaterstaat Zee & Delta en Waterschap 

Scheldestromen ondertekend. In oktober 2014 is een eerste bijeenkomst georganiseerd om invulling 

te geven aan de actielijst van het convenant. In het afgelopen jaar is eveneens gewerkt aan een 

afsprakenkader tussen Rijkswaterstaat Zee & Delta en VRZ inzake het gebruik van materieel ten 

behoeve van incidentbestrijding op het water. Hierbij zal het afsprakenkader worden aangedragen 

als eerste opgemaakte product als resultaat van het convenant. Ook is in 2014 een eerste opzet 

gemaakt voor eenzelfde soort afsprakenkader met Waterschap Scheldestromen. Dit wordt in het 

eerste kwartaal van 2015 verder uitgewerkt.  

 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is in april 2014 actief gestart met het opstellen van een 

incidentbestrijdingsplan voor de wateren binnen het VRR gebied. Daar waar VRR-beheersgebied 

raakvlakken heeft met het IBP-Deltawateren, wordt door VRZ deelgenomen aan dit 

afstemmingsoverleg. Daarnaast levert VRZ expertise als het gaat om het opstellen van 

incidentbestrijdingsplannen.  

 

Het handboek Incidentbestrijding op het Water, voortgekomen uit het project Waterrand, is in 2014 

geactualiseerd. VRZ participeert in dit project, waarin de lessons learned, actuele wetgeving en 

actuele ontwikkelingen en benamingen worden doorgevoerd. In 2015 zal definitieve vaststelling 

plaatsvinden en de nieuwe versie van het handboek breed worden uitgedragen. Het project wordt 

uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid. In 2015 zal definitieve vaststelling plaatsvinden. 

 

In 2014 zijn eveneens de eerste stappen gezet naar volledige beschikbaarheid van P2000-meldingen 

in de Kapiteinskamer van Zeeland Seaports. Hiertoe is het mogelijk gemaakt de alarmeringen bij 

calamiteiten binnen het gebied van Zeeland Seaports automatisch door te melden naar de 

Kapiteinskamer. Doel van de aansluiting is om de informatiepositie van Zeeland Seaports te 

verbeteren. Deze samenwerking krijgt in 2015 een vervolg. 

 

3.1.2 Incidentbestrijdingsmaterieel  

Het deelproject incidentbestrijdingsmaterieel heeft in 2014 als doelstelling gehad de reeds 

aangeschafte materialen operationeel inzetbaar te krijgen. In het eerste kwartaal van 2014 heeft een 

eerste operationele implementatieslag plaatsgevonden. Een voorbeeld hiervan is dat geselecteerde 

medewerkers van de post Olympiaweg te Vlissingen hebben begin januari een tweedaagse instructie 

gehad voor het gebruik van de grootvermogen dompelpomp. 

 

De overeenkomst in het kader van Koel- en Bluscapaciteit op het Oostelijk deel van de Westerschelde 

is definitief verlengd. Hiertoe heeft op 7 mei 2014 de ondertekening plaatsgevonden van de 

overeenkomst door vertegenwoordiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en VRZ. 

Hiermee is de dekking van koel- en bluscapaciteit op het oostelijk deel van de Westerschelde 

verzekerd tot 2017. Op 26 augustus 2014 heeft een eerste operationele inzet van Koel- en 

Bluscapaciteit plaatsgevonden. Het betrof een grote brand in de binnenhaven van Vlissingen waarbij 

brand was ontstaan op een ponton. Deze inzet heeft een positieve uitwerking gehad op de 

afhandeling van het incident. 

 

Op aanvraag van Zeeland Seaports heeft VRZ incidentbestrijdingsmaterieel gepresenteerd tijdens de 

Open Havendag op 24 mei 2014 in de haven van Vlissingen-Oost. Tevens is het moment aangegrepen 
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om de officiële overdracht van de grootvermogen Dompelpomp plaats te laten vinden aan de 

directies van Zeeland Seaports en VRZ. 

 

In 2014 is gestart met de inbouw van de COBRA-systemen (bluslanssysteem onder zeer hoge druk 

voor branden in besloten en moeilijk toegankelijke ruimten)in de transportmiddelen. Eén COBRA 

wordt geplaatst op een MIRG-container die gestationeerd zal worden op de post in Vlissingen. De 

andere cobra zal gestationeerd worden op een post onder de Westerschelde. Op deze wijze wordt 

dekking rondom de Westerschelde gerealiseerd. Naar verwachting is de opbouw en inbouw van de 

systemen uiterlijk in juni 2015 gereed. 

 

3.1.3 Opleiden, Trainen en Oefenen 

In de afgelopen periode hebben, conform planning, trainingen in het kader van incidentbestrijding op 

de Deltawateren plaatsgevonden. Om het inzetsysteem te beoefenen zijn onder andere 

trainingsdagen voor functionarissen van het Coördinatieteam-Water (COT-W) georganiseerd en zijn 

in het kader van veilig en verantwoordelijk optreden ship-to-ship overstaptrainingen gehouden. Voor 

Zeeland Seaports zijn meerdaagse workshopsessies verzorgd in het kader van rampen- en 

crisisbestrijding, met de nadruk op het thema water.  

 

Op 19 juli 2014 heeft de jaarlijkse operationele oefening plaatsgevonden op de Westerschelde. Dit 

jaar stond de oefening in het teken van brandbestrijding waarbij diverse onderdelen van het 

incidentbestrijdingssysteem tegelijkertijd zijn ingezet. Het betrof hierbij inzet van MIRG, inzet van 

Koel- en Bluscapaciteit en coördinatie door het Coördinatieteam-Water. Aan deze oefening deden 

partners Rijkswaterstaat, KNRM, Nationale politie landelijke eenheid dienst Infrastructuur en 

Multraship mee. Dit was tevens de contractuele oefening in het kader van de overeenkomst koel- en 

bluscapaciteit voor het midden en westelijk deel van de Westerschelde en de jaarlijkse oefening in 

het kader van het convenant coördinatie vaartuigen tussen VRZ, Rijkswaterstaat en Nationale Politie.  

 

Daarnaast hebben diverse opleidingen, trainingen en workshops plaatsgevonden in het kader van het 

IBP-Deltawateren en/of MIRG-EU.  

 

In 2015 wordt een randvoorwaardelijk onderdeel voor operationaliteit van de MIRG afgerond, 

namelijk de taak-risico analyse voor inzet van de MIRG. Nadat certificatie is ontvangen kan het team 

operationeel worden ingezet. 

 

3.1.4 Europese Projecten 

In 2014 participeerde VRZ vanuit het project Deltawateren in twee Europese projecten; MIRG-EU en 

BERISUAS. In juni 2014 is tevens een aanvraag gedaan voor een nieuw Europees project: MIRG-EX. 

Deze aanvraag is in december 2014 goedgekeurd door de Europese Commissie. Dit project heeft een 

looptijd van twee jaar. 

 

3.1.4.1 Maritime Incident Response Groups (MIRG-EU) 

In het afgelopen jaar heeft de MIRG-EU, ter afronding van het opleidingstraject, vele trainingen 

doorstaan.  

 

Op 18 juni 2014 heeft een internationale eindoefening van MIRG-EU aan boord van de DFDS Princess 

Seaways te IJmuiden plaatsgevonden. Tijdens deze oefening is door teams uit Engeland, België, 

Frankrijk en Nederland conform uniforme procedures en werkwijzen gewerkt om het (fictieve) 

incident aan boord van het passagiersschip te stabiliseren. Uniek voor Nederland! 
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Op 17 september heeft de Final Conference in Vlissingen plaatsgevonden. Tijdens deze conferentie 

zijn de resultaten van het MIRG-EU project gepresenteerd. Zowel van de Final Conference als van de 

Large Scale Excercise zijn films gemaakt. Betrokken partijen hebben VRZ geprezen voor de uitkomst 

en aanpak van het project. Daarnaast is het project door de subsidieverstrekkers aangeduid als één 

van de boegbeeldprojecten. Het project, en daarmee ook het subsidietraject, is hiermee afgerond.  

 

Met het afronden van het opleidingstraject start nu een periode van trainen en oefenen van het 

MIRG-team. Na de trainingen en de afronding van de procedurele stappen kan het team 

operationeel worden verklaard. Hiermee is Als vervolg op dit project is een projectaanvraag voor 

MIRG-EX ingediend en goedgekeurd. Voor een toelichting van het project MIRG-EX zie hieronder. 

 

4.1.4.2 MIRG-Excercise 2016 (MIRG-EX) 

In 2014 is een aanvraag gedaan voor voortzetting van de Europese samenwerking van de opgeleide 

Maritime Incident Response Groups. Hiertoe is een aanvraag gedaan bij het Civil Protection 

Mechanism binnen de Europese Commissie voor subsidie voor een meerdaagse oefening met een 

scheepsincident voor de kust van België. In Q4 2014 is deze aanvraag goedgekeurd.  

 

Het project heeft een subsidietermijn van twee jaar, waarbij voor activiteiten binnen het project een 

subsidie tot 82% kan worden verkregen. Binnen het project zal worden toegewerkt naar een 

grootschalige eindoefening in 2016, waarna het project zal worden afgesloten met een Final 

Conference. 

 

3.1.4.3 BERISUAS 

BERISUAS (Better Response and Impoved Safety Trough Unmanned Aerial Verhicles) is een project in 

het INTERREG IVa 2-Zeeën programma waarin twee bestaande 2-Zeeënprojecten, te weten MIRG-EU 

en 3i, samen komen om (mogelijke) complementariteit van activiteiten en resultaten na te gaan en 

vast te leggen. 

 

Onderdeel van de clusteractiviteiten is het verzorgen van een publicatie waarin de projecten MIRG-

EU en 3i, de potentiële kansen en mogelijkheden van het samenvoegen van resultaten, meerwaarde 

en kansen van samenwerking worden gepresenteerd aan breed publiek. Het beoogd doel is om de 

meerwaarde van unmanned aerial vehicle (UAV’s) (onbemande vliegtuigen) bij maritieme incidenten 

te onderzoeken. Hierbij wordt gekeken op welke wijze de UAV de hulpverleningsdiensten zou 

kunnen ondersteunen.  

 

Het project kent twee fasen. De eerste fase liep tot 31 december 2014, waarbij door het project een 

voorstel voor de tweede fase is ingediend. Met het opleveren van de publicatie in 2014 is voldaan 

aan de eerste projectvoorwaarde. Ook is de tweede fase goedgekeurd. Deze fase heeft een looptijd 

tot 30 september 2015 en zal in het teken staan van het uitvoeren van een oefening waarin de MIRG 

wordt ondersteund door een UAV. Alle onkosten (waaronder salariskosten van medewerkers) 

verbonden aan dit project worden geheel gedekt door Europese subsidies. 

 

3.1.4.4 MIRG-EX 

Op 25 juni 2014 is door VRZ een projectaanvraag voor het project MIRG-EX ingediend bij de Europese 

Commissie. De projectaanvraag is gezamenlijk met Engeland, België en Frankrijk ingediend en kan 

worden gezien als een vervolgproject op MIRG-EU. Aan het einde van het jaar is bekend geworden 

dat de Europese Commissie toestemming heeft gegeven om dit project met een looptijd van 2 jaar te 

laten plaatsvinden. De bedoeling is om een internationale oefening voor de kust van België te laten 

plaatsvinden met brand en een ongeval gevaarlijke stoffen aan boord van een zeeschip. 
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Vanuit de provincie Zeeland is een vergoeding van € 100.000 ter beschikking gesteld. Vanuit 

Europese subsidies worden 83% van de onkosten verbonden aan dit project vergoed. 

 

3.2 Nucleaire veiligheid 

 

3.2.1 Centrum Kernongevallenbestrijding Veiligheidsregio’s (CKV) 

In de jaren 2010-2011 heeft VRZ, op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), het 

landelijk project Verbetering regionale voorbereiding op kernongevallen gestart en succesvol 

afgerond. Uit dit project is onder meer een samenwerkingsverband ontstaan tussen zeven 

veiligheidsregio’s welke een A-object in de nabijheid hebben, Brandweer NL en GHORNL: het 

Centrum Kernongevallenbestrijding Veiligheidsregio’s (CKV). Het CKV heeft ook aansluiting gevonden 

bij de Nationale Politie. In de jaren daarna heeft het Ministerie van VenJ aan de hand van een 

stimuleringsbijdrage (tot halverwege 2014) de verdere uitbouw van het CKV gestimuleerd. Het CKV is 

gevestigd in Middelburg en is beheersmatig ondergebracht bij VRZ.  

Vanuit het CKV is namens de betrokken regio’s een bijdrage geleverd aan de herziening van het 

National Plan Kernongevallen-bestrijding (NPK) naar het nieuwe Nationaal Crisisplan 

Stralingsincidenten (NCS). Het plan is in het najaar 2014 landelijk vastgesteld.  

 

3.2.2 Nucleaire Veiligheid Schelderegio 

Het programmaplan Nucleaire Veiligheid Schelderegio (NVS) 2015-2018 is eind 2014/begin 2015 

bestuurlijk vastgesteld binnen de Algemeen besturen van de VRZ en VRMWB (Veiligheidsregio 

Midden- en West Brabant). In dit programma worden de thema’s planvorming, MOTO, 

informatiemanagement, risico- en crisiscommunicatie, jodiumprofylaxe, psychosociale nazorg, 

evacuatie en nafase integraal benaderd en uitgewerkt. Bij de uitvoering van het programma zijn alle 

organisatieonderdelen en belangrijke partners als National Politie, GHOR, Bevolkingszorg en Defensie 

actief betrokken.  

 

3.2.3 Incidenten 

De afgelopen periode zijn vanuit VRZ en VRMWB veel politiek-bestuurlijke vragen beantwoord naar 

aanleiding van een naar verluid sabotage-incident in de kernenergiecentrale Doel. Een evaluatie 

heeft plaatsgevonden in samenspraak met Rijk en exploitanten van Doel, EPZ en COVRA. De 

uitkomsten van deze evaluatie hebben geleid tot verdere uitbouw van de bestaande procesafspraken 

over de verantwoordelijkheidsverdeling Rijk/regio’s VRZ en VRMWB/exploitanten inzake regie en 

coördinatie op beantwoording van vragen en woordvoerderschap. 

 

3.2.4 IAEA 

Op 12 september 2014 is door de International Atomic Energy Agency (IAEA) een bezoek gebracht 

aan VRZ door een Operational Safety Review Team (OSART) in het kader van een audit bij de 

kernenergiecentrale Borssele. De IAEA waardeert de Zeeuwse voorbereiding op de respons op 

nucleaire incidenten en de gehanteerde ”all hazard” aanpak, waarbij nucleair als maatgevend 

scenario wordt beschouwd. Daarmee kan de voorbereiding op andere scenario’s (zoals hoogwater, 

BRZO, etc.) worden versterkt en generiek gemaakt en ontstaat maximaal profijt voor de Zeeuwse 

rampbestrijdingsorganisatie. Daarnaast is tijdens het bezoek de wijze van informatiemanagement, de 

harmonisering van de zonering met de buurlanden en specifiek de maatregel jodiumprofylaxe aan de 

orde geweest. In de komende periode zal worden onderzocht of de zonering van maatregelen meer 

dan nu kan worden geharmoniseerd. In de aanloop naar een nog in te plannen Emergency 
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Preparedness Review (EPREV)-missie door de IAEA, ziet men in de Zeeuwse aanpak een goede basis 

om diverse elementen in gezamenlijkheid met de Rijksoverheid nader uit te werken. 

 

3.3 Veerkrachtig Zeeland 

 

Het project Resilient Delta’s, waarvan de projectleiding berust bij de HZ University of Applied 

Sciences, is afgerond. In dit project zijn professionals vanuit diverse onderdelen van VRZ, maar ook 

van GGD Zeeland, Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland betrokken. Tijdens het eindsymposium van 

dit project op 30 oktober 2014 zijn de resultaten bekend gemaakt. Deze resultaten, waarvan een 

rekenmodel om de veerkracht in een gemeenschap te bepalen, zijn in een rapportage vastgelegd. 

Deze rapportage zal begin 2015 gereed zijn. 

 

VRZ neemt ook deel aan diverse overleggen van het Deltaprogramma Zuid Westelijke Delta. Hierbij 

gaat het over de positie die de veiligheidsregio inneemt in de meerlaagsveiligheid en koppeling 

tussen deze lagen en daarin betrokken partijen. Meerlaagsveiligheid is het beschermen van de 

burger tegen overstromingen en de gevolgen ervan door laag 1: bescherming (dijken/duinen), laag 2: 

ruimtelijke inrichting en gebruik (wonen, vitale infrastructuur en bedrijven) en laag 3: 

crisisbeheersing (als het fout is gegaan en herstel van de situatie). Op Prinsjesdag heeft de minister 

van Infrastructuur en Milieu het nieuwe Deltaprogramma 2015 bekend gemaakt. Het 

waterveiligheidsbeleid in Nederland wordt herzien waarbij afwegingen over maatregelen vanuit de 

drie lagen gezamenlijk gemaakt gaan worden. Gewerkt is aan gezamenlijke projectideeën in relatie 

hiermee (met provincie, gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat). Voor VRZ liggen de activiteiten 

met name in communicatie, grootschalige evacuatie, in stand houden vitale infrastructuur 

(waaronder nutsvoorzieningen en gezondheidszorg) en advisering op het gebied van ruimtelijke 

inrichting gericht op preventieve maatregelen om gevaren van onder meer overstromingen, hevige 

regenval, hitte en droogte te beperken en effecten zo klein mogelijk te laten zijn.  

 

Voor het opstellen van een strategische visie veiligheid van mens (en dier) bij de incidenttypen 

overstroming/watersnood, nucleair, scheepsincidenten met toxische of explosieve stoffen en 

natuurbrand zij vier bijeenkomsten gehouden waarbij alle partijen (brandweer, GHOR, 

bevolkingszorg, crisisbeheersing, Rijkswaterstaat en waterschap) aanwezig waren. De resultaten van 

deze bijeenkomsten zijn verwerkt in een document waarin een strategische visie wordt voorgesteld. 

Deze strategische visie zal in 2015 aan het bestuur worden aangeboden. 

 

In 2015 wordt Veerkrachtig Zeeland verbreed. Daarbij wordt met name de zelfredzaamheid van de 

samenleving binnen dit programma ondergebracht. 

 



 

32 

 

Onderdeel 4 Prestatie-indicatoren 

Het presterend vermogen van de hulpdiensten heeft de afgelopen jaren steeds meer nadruk gekregen. Daarbij is steeds meer vraag naar informatie over de 

operationele prestaties van hulpdiensten. In dat kader is een landelijk project ‘Aristoteles’ opgestart om deze operationele prestaties te benoemen. De 

hieronder geformuleerde prestatie-indicatoren zijn uit dit project afgeleid voor het bestuur. Landelijk worden de prestatie-indicatoren herzien. Tot deze 

herziening heeft plaatsgevonden worden de huidige prestatie-indicatoren gebruikt.  

 

4.1 Incidentbeheersing 

 

Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

1 Verwerktijd 

Meldkamer 

In welk percentage van de 

gevallen haalt de 

alarmcentrale de 

bestuurlijke vastgestelde 

verwerkingstijd? 

In 2013 was de gemiddelde 

verwerkingstijd 01:15 min, 

waarvan 68% voldeed aan de 

norm van 1:20 min. 

 

In 2014 was de gemiddelde 

verwerkingstijd 01:22 min, 

waarvan 72% voldeed aan de 

norm van 1:20 min. 

In 2014 is de verwerkingstijd van de meldkamer brandweer voor 

prio 1 meldingen bestuurlijk vastgesteld. In twee jaar tijd zal de 

verwerkingstijd teruggedrongen worden naar 1:00 minuut.  

 

Er zal actief op gestuurd worden dat eind 2015 90% van de 

meldingen binnen 1:20 minuut verwerkt zal worden. Ambitie is 

om deze verwerkingstijd eind 2016 verder terug te dringen naar 

1:00 minuut.  

2 Geoefendheid GHOR Hoeveel procent van de 

GHOR-

sleutelfunctionarissen en 

GHOR-teams zijn opgeleid 

en geoefend conform de 

hiervoor afgestelde eisen? 

Deze gegevens zijn 

opgenomen in bijlage 2’ 

geoefendheid huidige GHOR-

functionarissen’ . 

Het verbeterplan operationele GHOR is in de loop van 2014 

afgerond waarmee alle GHOR-sleutelfunctionarissen zijn 

opgeleid en geoefend conform de (landelijke en regionale) eisen. 

3 Geoefendheid 

brandweerpersoneel 

Hoeveel procent van de 

medewerkers is opgeleid 

en geoefend conform de 

gestelde eisen? 

In 2014 was er sprake van 

een gemiddelde opkomst van 

75% van de brandweer-

medewerkers. De minimaal 

gestelde opkomst (per cyclus 

van anderhalf jaar) bedraagt 

In 2014 heeft een verfijning plaatsgevonden naar de registratie 

van de geoefendheid van brandweerpersoneel. Deze registratie 

van geoefendheid vindt plaats in een 

vakbekwaammanagementsysteem. In de komende jaren zal ook 

aandacht worden besteed aan de kwalitatieve resultaten van een 

oefening (behaald een medewerker zijn oefendoelen?). 



 

33 

 

Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

66%.  

 

Wat betreft vakbekwaam 

worden (opleiden), dit staat 

op 100%: voordat een 

leergang is afgerond, wordt 

een medewerker niet op de 

betreffende functie ingezet. 

 

In de gevallen waar een medewerker benedengemiddeld scoort, 

gaat de Operationeel Manager met hem/haar in gesprek om te 

achterhalen wat hier de reden van is en een hersteltraject op 

starten (en zodoende voor 1 juli 2015 op minimaal 66% te zitten) 

 

4 Uitrukken brandweer 

die voldoen aan 

zorgnorm 

In hoeveel procent van de 

uitrukken door de 

brandweer wordt de 

vastgestelde opkomsttijd 

behaald? 

In 2014 zijn bij bijna 55% van 

de uitrukken van de 

brandweer (bij Prio 1 en 2, en 

waarbij tenminste een 

tankautospuit betrokken is 

geweest) de vastgestelde 

opkomsttijden behaald. 

De cijfers hebben alleen betrekking op incidenten (Prio 1 en Prio 

2) waarbij een basisbrandweereenheid (tankautospuit TS) 

betrokken is geweest. De cijfers zijn geautomatiseerd tot stand 

gekomen met het Business Intelligence systeem van de VRZ. Dit 

betekent dat er geen handmatige correcties zijn uitgevoerd. De 

operationele prestaties van 2014 worden vergeleken met 

voorgaande jaren zodat een trendbeeld gevormd kan worden. 

De prestatie indicatoren zijn in het Business Intelligence systeem 

anders ingeregeld dan in het vorige systeem waardoor er 

verschillen kunnen optreden ten opzichte van de voorgaande 

(jaar)rapportages. 

 

In het project Maatwerk in Brandweerzorg wordt de 

brandweerzorg en daarmee de opkomsttijden opnieuw 

gedefinieerd. Op basis van de uitkomst van dit project zal het 

bestuur in de toekomst worden gerapporteerd over het behalen 

van de vastgestelde opkomsttijden. 
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Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

 
5 Geoefendheid 

sleutelfunctionarissen 

in crisisteams 

Hoeveel procent van de 

sleutelfunctionarissen die 

deel uitmaken van een 

crisisteam zijn opgeleid en 

geoefend volgens het 

multidisciplinair 

opleidings- en oefenplan? 

Opleidingen 

 

CoPI 

OVD’en: 60% 

IM’ers: 100% 

Leiders CoPI: 50% 

 

ROT 

Algemeen Commandanten
5
: 

Onbekend
*1

 

Im’ers: 66% 

Operationeel Leiders: 100% 

 

BT 

Strategisch Adviseurs: 90% 

Voorzitters BT:
 
60%*

2 

IM’er: 0%
*3

 

 

 

 

Het is moeilijk om met één getal uit te drukken hoeveel procent 

van de sleutelfunctionarissen van de crisisteams binnen de 

hoofdstructuur in 2014 zijn opgeleid en/of geoefend. Dit heeft te 

maken met het verschillende aantal functionarissen per piket. Er 

zijn piketten die door vier personen worden vervuld en er zijn 

piketten die door twaalf of meer personen worden vervuld. Door 

deze verschillen bestaat de kans dat, binnen het aantal 

oefeningen dat in 2014 is georganiseerd, sommige 

functionarissen meerdere malen en sommige functionarissen 

niet zijn beoefend. 

 

In de Wet veiligheidsregio’s zijn 3 crisisteams opgenomen: CoPI, 

ROT en BT. Deze teams zijn uit verschillende functies 

samengesteld. Een aantal van deze functies worden vanuit VRZ 

georganiseerd, zoals Leider ROT, Leider CoPI, OvD-G, OvD-B en 

IM’ers. Een aantal andere functies worden vanuit andere 

organisaties, zoals politie en gemeenten (Bevolkingszorg) 

georganiseerd. In dit jaarverslag wordt in eerste instantie 

ingezoomd op de functies die vanuit VRZ worden georganiseerd. 

In de komende jaarverslagen wordt ook gerapporteerd over de 

                                                      
5
 Algemeen commandanten van de Brandweer, Politie, Bevolkingszorg en GHOR 

40%

50%

60%

2010 2011 2012 2013 2014

% Opkomsten binnen de 

normtijd

% Opkomsten

binnen de normtijd
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Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

Oefeningen 

 

CoPI 

OVD’en : 80%*
4
 

IM’ers: 100% 

Leiders COPI: 100% 

 

ROT 

Algemeen Commandant: 

80%*
5
 

Im’ers: 100% 

Operationeel Leiders: 75% 

 

BT 

Strategisch Adviseurs: 90% 

Voorzitters BT: tussen 25% 

en 50%*
6 

IM’ers: 0%*
3 

overige functies. 

6 Opkomsttijden 

crisisteams 

In hoeveel procent van de 

GRIP-1+ incidenten waren 

de gealarmeerde 

crisisteams na alarmering 

binnen de hiervoor 

gestelde tijden aanwezig? 

Bij 57 % van de incidenten is 

1 functionaris te laat. 

 

Bij 33 % van de incidenten 

zijn ≥ 2 functionarissen te 

laat. 

 

In 2014 hebben 8 incidenten voorgedaan die zijn geclassificeerd 

als een GRIP-incident (4x GRIP 1, 3x GRIP 2 en 1x GRIP 4). Van 

deze 8 incidenten zijn 6 incidenten geëvalueerd. Tijdens deze 6 

incidenten zijn 7 teams opgekomen. De evaluatierapportage van 

de A58 (GRIP 4)wordt in april 2015 verwacht. De GRIP2 door 

uitval van de stroom op de meldkamer is niet geëvalueerd. Op 

basis van de 6 afgeronde evaluaties is het percentage 

aangegeven van de aanwezigheid van de gealarmeerde 

crisisteams binnen de hiervoor gestelde termijnen. Deze gestelde 

tijden zijn opgenomen in het Besluit Veiligheidsregio’s en het 

Regionaal Zeeuws Crisisplan.  

 

De registratie van de aanwezigheid wordt gedaan door de 

Informatiemanager van het betreffende team en achteraf (d.m.v. 
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Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

navraag) getoetst door de Intern onderzoeker. 

 

 

4.2 Personeel 

 

Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

7 Personeelsbezetting Wat is de 

personeelsbezetting 

Bezetting van 95% (alleen 

medewerkers met een 

vaste aanstelling betrokken 

in berekening). 

Op 31-12-2014 was de formatie 212,46 Fte. De 

personeelsbezetting was 206,65 fte. Dat is inclusief 

bovenformativiteit 3,89 fte en exclusief externe inhuur van 4,5 

fte. 

 

Voor de bezetting van de resterende fte’s zijn eventueel tijdelijke 

medewerkers aangesteld/ingehuurd (zoals voor de meldkamer). 

 

In de jaarrekening 2014 is onder ‘formatie en bezetting’ een 

uitgebreide uiteenzetting over de formatie opgenomen. 

 

4.3 Financiën 

 

Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

8 Besteding 

totaalbudget 

Hoeveel procent van het 

totaalbudget is besteed? 

Besteding is 99%.  

 

*1: Er zijn geen Multi-opleidingen voor Algemeen Commandanten georganiseerd. Er zijn wel door enkele kolommen mono-opleidingen georganiseerd voor 

Algemeen Commandanten. Percentage daarvan is onbekend. 

 

*2: In 2014 zijn na de gemeenteraadsverkiezingen een aanzienlijk aantal “nieuwe” wethouders, die kunnen optreden als voorzitter in een GBT, benoemd. 

Voor deze wethouders zijn extra trainingen georganiseerd. Een beperkt deel van deze functionarissen heeft één of meer opleidingen / trainingen gevolgd. 

 

*3: Alle IM’ers CoPI en ROT zijn opgeleid. Er is voor gekozen om de IM’ers voor BT niet mee te nemen in dit opleidings- en oefentraject. De functie van IM’er 

in een BT wordt in 2015 binnen de evaluatie van de hoofdstructuur geëvalueerd. 
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*4: Aangezien de OVD-piketten verschillen in grootte, is het lastig aan te geven of alle OVD’en ook inderdaad beoefend zijn. In sommige piketten zullen 

OVD’en meer keren geoefend zijn en in andere piket wellicht niet iedereen. 

 

*5: De poule van Algemeen Commandant Bevolkingszorg wordt, in verhouding tot de andere piketten, door veel personen vervuld. Dit betekent dat in 2014 

niet alle AC-Bevolkingszorg met het oefenaanbod aan ROT-oefeningen hebben kunnen oefenen. 

 

*6: Aangezien iedere gemeente 2 tot 4 locoburgemeesters heeft, die als voorzitter GBT kunnen fungeren, betekent dit dat met 13 GBT-oefeningen slechts 

een beperkt aantal functionarissen per jaar kan worden getraind. 
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Onderdeel 5 Operationele gegevens 

 

In dit deel van het jaarverslag zijn de operationele gegevens opgenomen. Daarbij wordt eerst een 

overzicht gegeven van het aantal GRIP-incidenten en vervolgens de operationele gegevens van de 

brandweerzorg. In bijlage 1 zijn enkele operationele gegevens opgenomen zoals het aantal 

bestuurlijke oefeningen en workshops. 

 

5.1 GRIP-incidenten 

In2014 hebben zich 8 incidenten voorgedaan die conform het Crisisplan van VRZ gekwalificeerd zijn 

als een GRIP-incident. Hieronder zijn de GRIP-incidenten opgenomen. 

 

Datum GRIP Lokatie Omschrijving 

9-1-2014 1 Goes Zeer grote brand werkplaats 

17-1-2014 2 Middelburg Stroomonderbreking Meldkamer Zeeland 

31-3-2014 1 Ouwerkerk Ontmanteling explosief 

1-6-2014 2 Sas van Gent Grote brand Cargill 

20-7-2014 1 Lamswaarde Grote brand schuur + asbest 

16-9-2014 4 A58 Ongevallen op de A58 (mist) 

26-10-2014 1 Vlissingen Dreiging bomgordel 

12-12-2014 2 Westerschelde nabij Terneuzen Vastlopen containerschip na black-out 

 

Op 16 september 2014 vond in dichte mist meerdere ongelukken plaats op de A58 tussen 

Middelburg en Goes. Tijdens deze incidenten werd opgeschaald naar GRIP4. Deze opschaling kan 

worden gekwalificeerd als een systeemtest en is om die reden als zodanig, in overleg met de 

Inspectie van VenJ als de systeemtest voor 2014, aangeduid. De opschaling en de bestrijding van het 

incident wordt momenteel door een externe partij geëvalueerd. De verwachting is dat rond april 

2015 van deze evaluatie een rapport wordt opgeleverd. 

 

5.2 Operationele prestaties Brandweerzorg 

 

Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland over 

het jaar 2014. De cijfers hebben alleen betrekking op incidenten waarbij tenminste een 

basisbrandweereenheid (tankautospuit (TS)) betrokken is geweest. De cijfers zijn geautomatiseerd 

tot stand gekomen met het Business Intelligence systeem. Dit betekent dat er geen handmatige 

correcties zijn uitgevoerd. De operationele prestaties van 2014 worden vergeleken met voorgaande 

jaren, zodat een trendbeeld kan worden gevormd.  

 

Business Intelligence 

Met de realisatie van een Business Intelligence systeem is het vanaf heden mogelijk om eenduidig te 

rapporteren op de prestatie-indicatoren. Hiermee is gerichte stuurinformatie beschikbaar voor 

bestuur, management en vakspecialisten. De prestatie-indicatoren zijn in het Business Intelligence 

systeem anders ingeregeld dan in het vorige systeem, waardoor er verschillen kunnen optreden ten 

opzichte van de voorgaande (jaar)rapportages.  
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Opkomsttijden 

In onderstaande figuur is de opbouw van de opkomsttijd als een keten weergegeven. Deze keten 

start bij het moment van melding, waarna de meldkamer de melding aanneemt en verwerkt 

(verwerkingstijd). De daaropvolgende alarmering activeert het brandweerproces (uitruktijd en rijtijd). 

Deze samen vormen de opkomsttijd voor de brandweerzorg.  

 
Figuur: keten opkomsttijd 

 

 

Uitruk- /opkomsttijd Prio 2013 2014 

Gemiddelde uitruktijd Prio 1 4:42 4:33 

Prio 2 4:44 4:40 

Gemiddelde 

opkomsttijd 

Prio 1 10:27 10:14 

Prio 2 15:50 16:02 

 

Tabel: gemiddelde opkomst- en uitruktijd bij prio 1 en 2 

 

 

 
Figuur: Rapportage opkomsttinden conform art. 3.2.1 van het Besluit veiligheidsregio’s 
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Aantal brandweer uitrukken met basisbrandweereenheid 

In 2014 waren er in totaal 2179 uitrukken met een basisbrandweereenheid (Tankautospuit (TS)) . Dit 

is een daling van 147 uitrukken ten opzichte van 2013 (in 2013; 2326). 

Van deze 2179 uitrukken waren er 1464 met prioriteit 1 (in 2013; 1566) en 700 met prioriteit 2 (in 

2013; 746). 

 

Uitrukken met prioriteit 3 (dienstverleningen etc.) zijn verder buiten beschouwing gelaten. 

 

Uitrukken met andere voertuigen zoals redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen zijn in deze 

rapportage buiten beschouwing gelaten, hiervoor zijn geen prestatie-indicatoren of wettelijke 

opkomstnormen vastgesteld. 

 

Aantal uitrukken met TS per gemeente 

 

 
 

Figuur: aantal uitrukken per gemeente 
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Gemeente 2012 2013 2014 

Borsele 117 153 113 

Goes 267 259 288 

Hulst 87 103 86 

Kapelle 62 67 52 

Middelburg 256 241 247 

Noord-Beveland 40 37 45 

Reimerswaal 160 131 132 

Schouwen-Duiveland 201 214 200 

Sluis 148 203 189 

Terneuzen 368 336 288 

Tholen 108 125 96 

Veere 194 198 183 

Vlissingen 224 245 245 

Bijstand buurregio's 9 14 15 

Zeeland 2.241 2.326 2.179 

 

Tabel: aantal uitrukken per gemeente 
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Aantal incidenten met TS per maand 

 

 
Figuur: aantal uitrukken met TS per maand 

 

 

Aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie 

 

 
Figuur: aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie 
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Bijlage 1: Operationele gegevens 

 

Omschrijving  2010 2011 2012 2013 2014 

Risicobeheersing 

 

      

Uitgebrachte adviezen (BEVI en 

Vuurwerkbesluit) 

 124 92 142 

 

86 19 

Adviezen ontheffingen (routering gevaarlijke 

stoffen) 

 108 15 50  124  

Uitgevoerde inspecties (BRZO, BEVI, ARIE en 

bedrijfsbrandweren) 

 21 26 21 20 22 

Uitgebrachte interdisciplinaire adviseringen 

grote evenementen  

 4 5 6 8 9 

Uitgebrachte adviseringen GHOR voor 

(kleinere) evenementen 

 96 95 86 100 40
6
 

Uitgevoerde inspecties Vuurwerkbesluit 

 

     43 

Preparatie 

 

      

Opgestelde rampbestrijdingsplannen (revisie 

en nieuw) 

 15 14 - - -
7
 

Uitgevoerde multi incidentevaluaties en 

evaluaties grootschalige evenementen 

 2 1 1 9 6 

Georganiseerde brandweeropleidingen door 

opleidingsinstituut van de Regionale 

brandweer 

 28 14 21 9 15 

Georganiseerde brandweerexamens 

Praktijk 

Online 

  

45  

52 

 

34 

37 

 

24 

41 

 

40 

40 

 

29 

22 

Georganiseerde vaardigheidstoetsen voor 

brandweereenheden 

 123 127 129 102 104 

Opleiden & Oefenen 

 

      

Bestuurlijke oefeningen 

 

 0 1 0 7 13 

Bestuurlijke workshops/trainingen 

 

 0 16 0 2 2 

Grip 4 oefening 

 

 1 1 0 0 1 

Systeemtest 

 

    0 1 

Operationele copi oefening 

 

 2 4 4 8 8 

Trainingsdag netcentrisch werken 

 

 8 22 9 6 6 

OCR opleidingen 

 

 3 3 3 3 3 

 

                                                      
6
 Deze daling in aantal komt doordat de GHOR alleen nog adviseert bij B+ en C evenementen. Dit zijn de evenementen die 

vanwege grootte of risico een advies nodig hebben. 
7
 In 2014 is de prioriteit gegeven aan implementatie van de aanbevelingen advies, beleid- en uitvoeringskader planvorming. 

Tevens is in 2014 het incidentbestrijdingsplan wegtunnels opgesteld en middels een oefening in de praktijk beproefd. Een 

bijdrage is geleverd aan het programmaplan NVS en er is concreet gestart met de actualisatie van het rampbestrijdingsplan 

Nucleaire Installaties versie 1.1. Alle hoogdrempelige BRZO-inrichtingen zijn in 2014 bezocht en zijn afspraken gemaakt over 

hun rol in de planvorming. De vigerende rampbestrijdingsplannen BRZO-inrichtingen worden eind 2015 vervangen door 1 

algemeen rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen met specifieke rampbestrijdingsplankaarten. 


