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Rampenbestrijding

Portefeuillehouder Gebben heeft andere verplichtingen ivm de Airborne herdenkingen. Hij heeft 
toegezegd eventuele vragen schriftelijk te zullen beantwoorden voor de raadsvergadering.
 
Woordvoerders: Dhr. Bouwman, dhr. Huizinga, dhr. Van der Pas, dhr. Erkens en mw. Methorst
 
Alle fracties stemmen in met het voorstel van het college om geen zienswijze in te stellen.
 
De volgende vragen/toelichtingen worden nog van de portefeuillehouder gevraagd:

D66: 

Bij een aantal incidenten in de regio is de operationele capaciteit niet toereikend. Er wordt ingezet op 
snelle melding, alarmering, opschaling en coördinatie. Er blijft schaarste, die eventuele opgelost kan 
worden op landelijk of internationaal niveau. Dat is een beetje vaag. Kan de portefeuillehouder hier 
een toelichting op geven?

Reactie:
Om het tekort van operationele capaciteit (die bij een aantal incidenten kan ontstaan) te verkleinen 
zetten we in op het inschakelen van bijstand (extra capaciteit van bijvoorbeeld andere regio’s) en op 
de kritische processen. Door in te zetten op kritische processen (melding, alarmering & opschaling en 
leiding & coördinatie) verbetert de effectiviteit van de rampenbestrijding.

Voor een aantal incidenten wordt al aangegeven dat bijstand niet toereikend zal zijn en wordt ingezet 
op voorbereidende activiteiten. Wat zijn de voorbereidende capaciteiten?

Reactie:
De voorbereidende capaciteiten zijn de capaciteiten die (vooraf) gericht zijn op het verkleinen en/of 
zoveel mogelijk beheersen van de incidenten en gevolgen door middel van de processen 
risicobeheersing, operationele voorbereiding en herstel (nazorg).

Er wordt op alle beleidstypen ingezet op zelfredzaamheid. Dat is een goede ontwikkeling, maar het is 
een aanvulling, geen doel op zich. Is er wel voldoende aandacht voor de minder zelfredzamen, zoals 
verzorgingstehuizen? Waar blijkt dat uit?

Reactie:
Bij de komende nationale brandpreventieweken (oktober) zullen binnen de regio Gelderland-Midden 
als pilot ontruimingsoefeningen worden gehouden in woongebouwen met ouderen (veelal verminderd 
zelfredzaam). Daarbij zijn verhuurder en evt. zorgaanbieders betrokken. Aansluitend op de oefening 
wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Dit vindt ook plaats in de gemeente Renkum (datum 
wordt nog bepaald). Indien de pilot succesvol is, dan zal deze aanpak structureel worden toegepast in 
de regio Gelderland-Midden. Het betreft ca. 20 oefeningen/bijeenkomsten door de regio Gelderland-
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Midden. De brandweer probeert hierop ook thuiszorgorganisaties en de gemeentelijk WMO-
organisatie aan te sluiten. 

Naast de brandweer heeft ook de GHOR maximale aandacht voor de verzorgings-, verpleeghuizen en 
andere soorten instellingen waar verminderd zelfredzamen wonen. De GHOR stimuleert en 
ondersteunt deze instellingen om zich voor te bereiden op de 7 disbalansen in zorg, te weten: sluiting 
van een deel van de locatie, groot aanbod van cliënten, verplaatsen van cliënten, tekort aan 
personeel, uitval nutsvoorzieningen apparatuur en ICT-middelen, logistieke stagnatie, uitbraak 
infectieziekten. Doel is dat men weet wie wat moet doen ten tijde van een crisissituatie en continuïteit 
van zorg geleverd kan worden aan de bewoners c.q. verminderd zelfredzamen.

De gemeente zet in op zelfredzaamheidscoaches die op dit moment geworven worden.
De zelfredzaamheidscoaches zijn generalisten die gezinnen praktisch gaan helpen. Denk daarbij aan 
het in beeld brengen van de ondersteuningsbehoefte, maar het kan ook gaan om het aan de straat 
laten zetten van de vuilnisbak"

De veiligheid van spoor verdient extra aandacht, o.a. ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Er zijn geen extra acties voorzien. Is het college op de hoogte van de aantallen en risico’s op 
dit gebied? Is de brandweer goed op de hoogte hiervan? Kunnen rampen effectief bestreden worden?

Reactie:
Door gemeente Renkum lopen twee spoortrajecten, te weten Arnhem-Ede en Arnhem-Nijmegen. 
Volgens de Wet Basisnet mag er alleen vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoortraject Arnhem-
Nijmegen plaatsvinden. De gemeente moet op de hoogte zijn van de aantallen en risico’s op het 
gebied van het vervoer. In de voorbereidingen op de besluitvorming van de Wet Basisnet heeft de 
gemeente de gelegenheid gekregen om betrokken te zijn en informatie kunnen leveren omtrent de 
huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen langs het spoor die benodigd waren voor de vast te 
stellen risicoplafonds.

VGGM (en daarmee de brandweer) is er van op de hoogte dat er vervoer van gevaarlijke stoffen over 
het spoor plaatsvindt. Het vervoer van gevaarlijke stoffen vindt al decennia plaats en heeft, gezien ook 
de Betuweroute, altijd de volledige aandacht van de hulpdiensten.

Of een ramp effectief bestreden kan worden is van vele factoren afhankelijk, zoals de locatie van het 
incident, weersomstandigheden, de omgeving waarin het incident plaatsvindt, het scenario dat zich 
afspeelt, tijd-tempo, etc.. Dus of het effectief zal zijn is pas achteraf vast te stellen. VGGM heeft zich 
voorbereid op het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen; er liggen procedures, er wordt 
opgeleid, getraind en geoefend (zowel monodisciplinair als multidisciplinair). Ook wordt er ten aanzien 
van (ruimtelijke) ontwikkelingen in de omgeving van het spoor geadviseerd over de gevolgen voor de 
hulpverlening en zelfredzaamheid en de mogelijk te nemen maatregelen.

Graag zouden we de toezegging krijgen dat alle openbare stukken over de veiligheidsrisico’s en haar 
overlegvormen via de griffie aan de raad worden gestuurd?

Reactie:
Het concept regionaal risicoprofiel Gelderland-Midden is reeds ter consultatie aan de gemeenteraden 
toegezonden. Dit document geeft inzicht in de regionale veiligheidsrisico's en in de wijze waarop deze 
zich ten opzichte van elkaar verhouden qua impact (effect) en waarschijnlijkheid (kans). In het 
risicoprofiel worden de multidisciplinaire worst case scenario’s beschreven die nog wel realistisch zijn.

GB:
Klopt de conclusie dat bij de veiligheidsregio sprake is van een voortzetting van het huidige beleid en 
dat geen grote koerswijzigingen zijn voorzien?

Reactie:
Ja, dat klopt.
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Eén thema vraagt bijzondere aandacht, de voorlichting en brandpreventie voor ouderen in hun 
thuissituatie. Er komen nl. steeds meer thuiswonende ouderen. Veiligheid van ouderen vraagt 
nadrukkelijk aandacht. De gemeente heeft een gedeelde verantwoordelijkheid hiervoor. Zijn de door 
gemeente georganiseerde bijeenkomsten over brandveiligheid voor ouderen van structurele aard? 

Reactie:

Ouderen komen te weinig voor in het beleidsplan, bij de uitwerking van het beleidsplan moet er wel 
voldoende aandacht voor zijn. Is de portefeuillehouder bereid deze opmerking mee te nemen in het 
Algemeen Bestuur.

Reactie:
Binnen het Algemeen Bestuur is de focus op deze doelgroep reeds eerder benoemd. Zoals bij 
voorgaande vragen aangegeven heeft VGGM in samenwerking met de gemeenten aandacht voor 
ouderen en verminderd zelfredzamen op het gebied van brandveiligheid en zelfredzaamheid.

GL: 

De regie voor veiligheid ligt bij de gemeente ligt. Voor crisis en rampenbestrijding ligt het bij de regio. 
In het beleidsplan wordt vooral ingezet op het verhogen van veiligheidsbewustzijn bij overheid, 
bedrijven, organisaties en burgers. Hoe gaat college de communicatie richting burgers invullen? 

Reactie:
Het college zet de communicatie op verschillende manieren in.
Activiteiten in het kader van brand- en inbraakpreventie, extra pagina’s in Hoog en Laag met tips en 
trucs. Berichten via social media etc.
Bijeenkomsten in de dorpen van de gemeente waar een ex-inbreker en politie uitleg gaven over 
veiligheid en inbraakpreventie. 
Op de planning staan voor 2015 nog diverse landelijke activiteiten waarbij de gemeente aansluit met 
onder andere het Donkere Dagen Offensief.
Activiteiten in het kader van brandpreventie waarbij aangesloten wordt op de landelijke activiteiten
Twee bijeenkomsten in oktober a.s. waarbij de brandweer uitleg geeft over brandveilig wonen. 
In beide gevallen wordt specifiek aandacht gegeven aan de oudere bewoners van de gemeente 
Renkum, 55+.

Er wordt gerefereerd aan de kwetsbare Veluwe. Iedereen heeft hiervoor een verantwoordelijk. Hoe 
gaat het college dit waarborgen? In de Hoog en Laag wordt de burger hier al wel op geattendeerd, 
maar hoe wordt het verder uitgebouwd? Bijvoorbeeld met de voorlichting over het effect van 
wensballonnen.

Reactie:
Ten aanzien van het crisistype natuurbrand, dat zich vooral voordoet op de Veluwe, wordt het 
bestaande beleid met betrekking tot informatiepositie, snelle signalering en gecoördineerde bestrijding 
gehandhaafd. De beleidsontwikkeling is verder gericht op het inbouwen van veiligheid aan de voorkant 
(zoals bluswatervoorziening). Verder is het beleid vooral gericht op het voorkomen van onbeheersbare 
natuurbranden. Met uitzondering van grootschalige evacuatie is de voorbereiding op bestrijding in 
orde. Extra aandacht krijgt de intensieve samenwerking met partners als Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland, natuurbeheerders en exploitanten van recreatie-/kampeerterreinen. Aanvullend op 
voorgaande wordt voorts ingezet op het ontsluiten, beheren en toegankelijk maken van informatie en 
het doorontwikkelen van geo-informatie, het doorvoeren van compartimentering van natuurgebieden, 
de continuering van het programma risicobeheersing natuurbranden en het maken van landelijke 
bijstandsafspraken.

Onderwerp

Raadsvragen Beleidsplan VGGM Rampenbestrijding

Datum Kenmerk Pagina

25 september 2015 12840 3 van 4



Memo

Dhr. Erkens: Doet de suggestie dat de portefeuillehouder weer eens een informele avond over 
veiligheid kan organiseren. Dat zou wat werk kunnen besparen.

Reactie:
VGGM verleent graag haar medewerking aan een dergelijke avond.

Voorzitter: Het voorstel gaat als sterstuk naar de raad.
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