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Routekaart 

 
De routekaart is opgenomen in het document “Inrichten piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, 
versie 1.8. Dit document maakt onderdeel uit van het bestuursbesluit van 9 juli 2015. 
 

NR Omschrijving Realisatie Actiehouder Status 

0 Gedurende de implementatie van 
dit voorstel, regionaal 
voortzetting van de huidige IBGS-
piketstructuur totdat er 
voldoende AGS-en zijn opgeleid 
en geïnstrueerd. 
Huidige IBGS-piketstructuur per 1 
april 2015: 

 1 AGS piket voor Zeeland 

 1 WVD/MPL piket voor 
Zeeland 

 Vrije instroom AGS-OT bij 
complexe incidenten 

1 april 2015 
 
Verwachte 
datum, realisatie 
voorgestelde 
piketstructuur: 
dec. 2017 
(zoveel eerder 
als mogelijk) 

Brandweer-
OV (bestuur) 

Vanaf 1 april 2015 tot 
heden wordt deze 
piketstructuur in stand 
gehouden. 

1a Consequentie inventariseren en 
bespreken met huidige 
deelnemers piket. 

Mei/Juni  2015 Brandweer-
OV 

Uitgevoerd 

1b Doorspreken voorstel met WVD-
stralingsdeskundigen  

Mei/Juni 2015 Crisis-
beheersing 

Uitgevoerd 

2 Besluitvorming DB/AB Juli 2015 DB/AB 9 juli 2015, uitgevoerd 

3 Brede werving AGS (zuid) / 
publiek-private samenwerking 
(RUD, bedrijven) 

september/okto
ber 2015 

HRM-
Brandweer-
OV 

Uitgevoerd, 3 personen 
geworven 

4 AGS opleiden (start 
vooropleidingen, zie bijlage 4) 

September 2015 
(afgerond, eind 
2017/2018) 

Brandweer-
VB 

Uitgevoerd, 2 personen 
hebben opleiding 
afgerond, 1 persoon is 
gestopt 

5 Optioneel, verkenning 
samenwerkingsverband met Vr-
RR t.a.v. de taak CVE (afh. van 
besluitvorming BT) 

September 
2015- Januari 
2016 

Brandweer-
OV 

Uitgevoerd, VRR kan op 
dit vlak geen 
samenwerking bieden. 
Ook VR-MWB geeft aan 
geen capaciteit te 
hebben om op deze wijze 
te kunnen samenwerken. 
In geval van calamiteiten 
is men wel bereid om 
collegiaal te helpen (geen 
structurele oplossing). 

6 Verkennen en aangaan 
samenwerking zuid-west (VR en 
PPS) tbv deskundigenpool 
nucleair adviseur 

September 2015 MT / 
programma  

De pool is in oprichting. 
Contacten zijn gelegd.  
De Pool blijkt niet te 
kunnen dienen ter 
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NR Omschrijving Realisatie Actiehouder Status 

vervanging van het NA-
piket. 

7 Aanpassing van de functie en 
opkomsttijd WvD-
Stralingsdeskundige naar Nucleair 
Adviseur. (relatie Crisisplan en 
RBP nucl.) 

2016 
(actualisatie 
Crisisplan & RBP 
nucl) 

Crisis-
beheersing 

1 maart 2016 
geïmplementeerd 

8 Beschreven piketstructuur 
verwerken in ROL beleidstukken  

2016-2017 Brandweer-
OV/Crisis-
beheersing 

Na besluitvorming op 
deze adviesnotitie. 

9 Afronding implementatie 
piketvoorstel 

2017 Brandweer-
OV/Crisisbeh
eersing 

Zie voorliggend 
adviesbesluit 
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Wervingstraject 

 
In 2015 is opnieuw gestart met een wervingstraject voor de AGS-en. In de jaren die daarvoor (vanaf 
2010) is diverse malen de AGS-vacature uitgezet en verspreid maar leidde dit niet tot een resultaat. 
De vacature is in 2015 herzien en afgesproken om deze continu open te zetten. Daarbij is deze actief 
verspreid bij bedrijven, scholen, en andere overheidsinstanties, waaronder de RUD, RWS en Politie. 
Dit leverde uiteindelijke 3 personen op die voor de AGS-functie in aanmerking kwamen. Tijdens de 
AGS-opleiding is 1 persoon gestopt. Overige 2 kandidaten zijn in november 2017 geslaagd. Na een 
stageperiode van 3 maanden kunnen beiden vanaf 1 maart 2018 in het AGS-piket meedraaien.  
 
AGS-en die gestopt zijn 
Daar tegenover staat dat er in 2016 één AGS-functionaris heeft besloten om te stoppen en dat er 
eind 2017 een functionaris een andere betrekking buiten VRZ heeft aanvaard. Dit resulteert in uitval 
van 2 AGS-functionarissen.  
 
Situatie IBGS piketten  

 Functionarissen 
op 1 juli 2015 

Functionarissen 
op 1 jan 2018 

AGS-piket 5 4* 

NA/CVE-piket 4 4  

In opleiding 0 1 NA/CVE 

 

Functionari
s 

Opleiding Piket Woonachtig Werklocatie 

-- AGS/CVE AGS Middelburg Borssele 

-- AGS/CVE AGS Vlissingen Middelburg 

-- AGS/CVE AGS (stage) Zaamslag Terneuzen 

-- AGS/CVE AGS(stage) Goes Borssele (EPZ) 

-- AGS/CVE/SD3 NA/CVE en 
reserve AGS 

Terneuzen Terneuzen 

-- AGS/CVE/SD3 NA/CVE Middelburg Middelburg 

-- AGS/CVE/SD3 NA/CVE Bergen op Zoom Nvt 

-- CVE/SD3 NA/CVE Goes Borssele 
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Evaluatie AGS-piket 

 
Per 1 april 2015 is vanwege een ernstig tekort aan personeel, het AGS-Zuid piket samengevoegd met 
het AGS-Noord piket. De consequentie daarvan is dat een AGS na alarmering van een incident met 
gevaarlijke stoffen, soms een langere aanrijdtijd zal hebben omdat door het samenvoegen, het AGS-
piket een groter dekkingsgebied heeft (heel Zeeland). In de navolgende plaatjes wordt een beeld 
geschetst van de oude en de nieuwe situatie waarbij het woon/werkgebied van de 
piketfunctionarissen en de opkomsttijd is weergegeven. 
 
Dekkingsgebied vóór 1 april 2015 (2 AGS piketten)            Dekkingsgebied AGS na 1 april 2015 (1 
AGS piket) 

       
 
Woon/werkgebied AGS-en en inzetgebied met gemiddelde aanrijdtijden 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AGS ZUID 

AGS NOORD 

AGS piket Zeeland 
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Normtijden zijn: 
- Binnen 30 minuten aanwezig op plaats incident binnen industriegebieden Sloegebied en 

Kanaalzone Sas van Gent - Terneuzen 
- Binnen 60 minuten aanwezig op de plaats incident buiten de genoemde industriegebieden 

 
In de laatste bestuur rapportages is een terugkoppeling gegeven van de inzetten van het AGS-piket. 
Daarbij is getoetst op de normtijd en er is bepaald of een langere aanrijdtijd van invloed is geweest 
op de inzet.  
 
Samengevat leverde dit de volgende resultaten: 
 

Periode 
 

Resultaat 

1 april 2015 t/m  
31 december 
2015 

38 geregistreerde incidenten. Eénmaal is de normtijd 
overschreden. Bij 2 incidenten vond de OVD het wenselijk dat de 
AGS eerder ter plaatse was geweest. 

1 januari 2016 
t/m 31 december 

73 geregistreerde incidenten. Eénmaal is de normtijd 
overschreden. De OVD ondervond geen probleem vanwege de 
overschrijding van de normtijd. 

1 januari 2017 
t/m  31 
december 2017 

60 geregistreerde incidenten. Eénmaal is de normtijd 
overschreden. Aanrijdend zijn adviezen gegeven wat tot 
inzetacties heeft geleid. Hierdoor hebben zich geen onveilige 
situaties voorgedaan. 

 


