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Bestuursvoorstel

Onderwerp Invulling piket Adviseur gevaarlijke stoffen en piket Nucleair 

Adviseur/Coördinator Verkenningseenheid 

Dit betreft een voorgenomen besluit. De Ondernemingsraad 

(OR) heeft op grond van artikel 25 lid 1 onder d van de Wet op 

de ondernemingsraden adviesrecht. Na besluitvorming in het 

Dagelijks Bestuur wordt de OR om advies gevraagd.

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. Tot het instellen van één AGS-piket (i.p.v. twee AGS-

piketten);

2. De functie Coördinator Verkenningseenheid (CVE), 

totdat er een andere mogelijkheid is, te beleggen bij 

het piket Nucleair Adviseur (NA). 

3. VRZ onderzoekt de alternatieven om de CVE-functie op 

een andere wijze in te vullen, inclusief de financiële 

consequenties. Dit wordt per 1 januari 2020 

geëvalueerd.

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

 Besluit Algemeen Bestuur van 18 april 2014 betreffende de 

evaluatie van de Regeling Operationele Leiding (ROL) 

waarin is opgenomen om twee AGS-piketten en één NA-

piket te behouden.

 Besluit Algemeen Bestuur van 25 september 2014 tot het 

herschikken van de uitvoering van de piketten AGS en NA 

en tot het uitvoeren van een onderzoek op welke wijze 

deze piketten in de toekomst kunnen worden uitgevoerd;

 Besluit Algemeen Bestuur van 9 juli 2015 waarin is 

opgenomen om, tot het moment dat twee volwaardige 

AGS-piketten kunnen worden uitgevoerd, te werken met 

één AGS-piket. Daarnaast is ook opgenomen om te 

onderzoeken of het CVE-piket en het NA-piket in 

samenwerking met buurregio’s kan worden uitgevoerd.

Bijlagen 1. Bijlage inz. IBGS-piketten (waarin is opgenomen 

routekaart, wervingstraject en evaluatie uitvoering 

AGS-piket)
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1. Samenvatting

In artikel 4.1.1 van het Besluit veiligheidsregio’s is opgenomen dat een Veiligheidsregio beschikt 

over een Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS). De Adviseur gevaarlijke stoffen is conform artikel 

4.1.4 belast met het opstellen van een gevaarinschatting; het adviseren van de operationeel 

leidinggevende van de brandweer over het bestrijden van de bron en advies over maatregelen 

in de omgeving.

Naast deze AGS wordt in artikel 4.1.2 ook de functie Meetplanleider (MPL) benoemd. De functie 

Meetplanleider wordt in Zeeland onder de naam van Coördinator Verkenningseenheid (CVE) 

uitgevoerd. Daarnaast is in Zeeland, in verband met de aanwezigheid van nucleaire installaties 

in en nabij Zeeland, het piket Nucleair Adviseur (NA-piket) ingesteld. Om de piketten van AGS en 

NA goed in te vullen worden hieronder de volgende besluiten voorgesteld.

1. Van twee AGS-piketten naar één AGS-piket

Voor de functie van AGS was Zeeland (tot 25 september 2014) in twee AGS-gebieden ingedeeld: 

AGS-Zuid en AGS-Noord. Tot het opsplitsen van Zeeland in twee piketgebieden was besloten om 

de wettelijke opkomsttijd van 30 minuten (artikel 4.2.2 lid 2) te kunnen realiseren. Daarnaast 

was, door het werken met twee piketten AGS, het mogelijk om bij een incident de functie van 

AGS en Meetplanleider in te vullen. Bij een incident in Zeeuws-Vlaanderen (Zuid) trad de 

piketmedewerker van het piket AGS-Zuid op als AGS en de piketmedewerker van het piket AGS-

Noord als Meetplanleider (of omgekeerd bij een incident boven de Westerschelde).

In verband met een tekort aan functionarissen voor beide AGS-piketten werd op 25 september 

2014 noodgedwongen besloten tot de tijdelijke maatregel om het piket AGS-Zuid op te heffen 

en in heel Zeeland vanuit één AGS-piket te werken. Op 9 juli 2015 werd aan het algemeen 

bestuur voorgesteld om vast te houden aan twee AGS-piketten en een plan te maken om deze 

twee AGS-piketten te bemensen.

Ondanks verschillende pogingen om medewerkers te werven voor de functie van AGS is het in 

de afgelopen jaren niet gelukt om het benodigd aantal van acht medewerkers (vier per piket) te 

behalen. Na jarenlange werving binnen Zeeland moet worden vastgesteld dat er in Zeeland 

weinig interesse is om de AGS-functie te vervullen.

Vanaf juli 2015 tot heden zijn alle incidenten met gevaarlijke stoffen, waarbij een AGS 

betrokken was, geëvalueerd. Dit betreft 171 incidenten. Bij de evaluaties is getoetst op de 

normtijd van 30 minuten uit het Besluit veiligheidsregio’s en is onderzocht wat de gevolgen zijn 

van het werken met één AGS-piket i.p.v. twee AGS-piketten. Uit de evaluaties blijkt dat de norm 

slechts enkele malen per jaar (ca. 2% van alle inzetten) worden overschreden en dat gevolgen 

zeer beperkt blijven (zie bijlage). In de jaarstukken alsmede de bestuursrapportages waren de 

uitkomsten van deze evaluaties opgenomen. Momenteel zijn voor de functie van AGS twee 

piketvoertuigen beschikbaar (één boven en één onder de Westerschelde). In verband met een 

mogelijke stremming van de Westerscheldetunnel wordt voorgesteld deze situatie te 

handhaven. Bij een stremming van de Westerscheldetunnel is het mogelijk om in het gebied 

waar geen AGS aanwezig is middels vrije instroom toch een AGS (met voertuigen waarin de 

benodigde instrumenten zijn opgenomen) beschikbaar te maken. Van de piketfunctionarissen 

wonen/werken 2 AGS-en in Middelburg/Vlissingen en 2 AGS-en in Terneuzen.

Voorgesteld wordt om de doelstelling om toe te werken naar twee AGS-piketten, gezien het feit 
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dat met één AGS-piket in 98% van de gevallen de normtijden worden gehaald, los te laten. Op 

basis van de evaluatie wordt voorgesteld om de tijdelijke oplossing, één AGS piket i.p.v. twee 

AGS-piketten, definitief te maken.

2. CVE definitief beleggen bij het piket Nucleair Adviseurs

In de wet is naast de functie van AGS ook de functie van Meetplanleider (in Zeeland is hier de 

benaming Coördinator Verkenningseenheid (CVE) aan gegeven) beschreven. Bij een incident 

waarin gewerkt werd met twee AGS-piketten, trad de ene AGS op als AGS en de andere AGS als 

CVE. Nu wordt voorgesteld om met één AGS-piket te gaan werken, is het wel noodzakelijk om 

de functie van CVE anders te organiseren. Naast het AGS-piket is in Zeeland, in verband met de 

aanwezigheid van nucleaire installaties in en nabij Zeeland, het piket Nucleair Adviseur (NA-

piket) ingesteld. Een mogelijkheid zou zijn om de functie van CVE te koppelen aan het NA-piket.

In een besluit van het algemeen bestuur van 9 juli 2015 is opgenomen dat onderzocht wordt of 

een samenwerkingsverband in de Zuidwestelijke Veiligheidsregio’s kan worden gevormd voor 

de uitvoering van de taak CVE. 

De verkenning in 2016 om samen te werken met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 

(VRR)-DCMR en/of Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) voor de taak CVE heeft 

geen positief resultaat opgeleverd. In het geval van calamiteiten zijn deze regio’s wel bereid om 

collegiaal te helpen, maar niet structureel. Destijds was de conclusie dat de CVE functie om die 

reden niet extern kon worden belegd.

In 2017 zijn de AGS en CV-taken bij Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) gereorganiseerd 

waarbij VRR deze taken terug op zich heeft genomen (voorheen lag dit bij DCMR). Dit biedt 

opnieuw mogelijkheden om de CVE-taak door VRR uit te laten voeren. Een eerste verkennend 

gesprek met VRR heeft inmiddels plaatsgevonden. De directie van VRR staat positief tegenover 

deze vorm van samenwerking. Momenteel wordt onderzocht of en welke wijze (inclusief 

financiële consequenties) een vorm van samenwerking voor de functie van CVE mogelijk is. 

Operationeel gezien zou een dergelijke samenwerking binnen ca. 1 jaar kunnen worden 

gerealiseerd, omdat VRR voldoende CVE-functionarissen heeft. Per 1 januari 2020 wordt de 

huidige werkwijze en mogelijk nieuwe samenwerkingsmogelijkheden geëvalueerd.

Gezien het voorgaande wordt voorgesteld:

 De functie Coördinator Verkenningseenheid (CVE), totdat er een andere mogelijkheid is, te 

beleggen bij het piket Nucleair Adviseur (NA). 

 VRZ onderzoekt de alternatieven om de CVE-functie op een andere wijze in te vullen, 

inclusief de financiële consequenties. Dit wordt per 1 januari 2020 geëvalueerd. 

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

Wet veiligheidsregio 

Besluit veiligheidsregio ( artikelen 4.1.1 tot en met artikel 4.2.2 lid 2)

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten 

en kapitaallasten)

Dit voorstel heeft op dit moment geen (nadelige) financiële 

gevolgen. De besparing inzake vervallen piket AGS is reeds 

verwerkt bij de primitieve begroting 2019.

Dekking uit Niet van toepassing.
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4. Consequenties

Operationele consequenties Wanneer met 1 AGS-piket wordt gewerkt, is het mogelijk dat 

de AGS niet binnen de wettelijke normtijd ter plaatse van het 

incident is. Uit de evaluaties blijkt dat de norm in 98% van alle 

inzetten wordt gehaald en dat gevolgen zeer beperkt blijven.

Consequenties voor 

gemeenten

Geen. 

5. Communicatie

Intern vindt hierover communicatie plaats.

Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Dit betreft een voorgenomen besluit. De Ondernemingsraad 

(OR) heeft op grond van artikel 25 lid 1 onder d van de Wet op 

de ondernemingsraden adviesrecht. Na besluitvorming in het 

Dagelijks Bestuur wordt de OR om advies gevraagd.

Veiligheidsdirectie (VD) Ter informatie

Adviescommissie Financiën 

(ACF)

In het bestuursvoorstel is onduidelijk weergeven dat dit 

voorstel geen financiële gevolgen heeft (tot evaluatie). 

Dit is het bestuursvoorstel opgenomen.

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

In het bestuursvoorstel opnemen hoe AGS-piket wordt 

ingevuld tijdens een stremming van de Westerscheldetunnel. 

Dit is in het bestuursvoorstel opgenomen.

Besluit Algemeen Bestuur: Registratienummer: 

Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur: Datum: 
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