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Rapport d.d. 3 mei 2018 onderzoek stuw Grave

Aanleiding
Bijgaand de samenvatting van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar
aanleiding van de aanvaring bij de stuw bij Grave op 29 december 2016. Dit rapport is op de
website van de OVV gepubliceerd. De OVV heeft inmiddels een persbericht verzonden en zal niet
actief communiceren tenzij de pers een expliciet verzoek hiertoe doet.
Als eerste impressie kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen worden genoemd.
Ten aanzien van de veiligheidsregio(ʹs) komt de OVV op hoofdlijnen tot de volgende conclusies:
 Initieel is de gevaarsinschatting rondom het vrijkomen van benzeen onderschat. Een conclusie
die overigens ook voor Rijkswaterstaat geldt die het schip opgegaan is zonder maatregelen te
nemen. Door de mist kunnen, stelt de OVV, kunnen kleine kans, grote gevolgen scenario’s
niet eenvoudig uitgesloten worden. Daarom vindt de OVV dat ten onrechte gehandeld is alsof
het risico er niet meer zou zijn terwijl dit niet met zekerheid kon worden vastgesteld.
 De betrokkenheid van vele partijen maakte de situatie en afstemming complex. Zo
concluderen zij o.a. dat vele partijen een puzzelstukje hadden maar niemand de gehele
puzzel. Ook was pas op een laat tijdstip bekend dat aan beide kanten van de Maas een CoPI
actief was.
De OVV doet de volgende aanbeveling aan de Veiligheidsregio’s:
 Zorg voor een coördinerende Veiligheidsregio die coördinatie op de voorbereiding voor NoordBrabant en Limburg ter hand neemt. En oefen/train regelmatig interregionaal samen.
In overleg met de collega’s van de buurregio’s zullen we de komende tijd nagaan of en hoe we de
aanbeveling kunnen gaan uitvoeren. De uitkomsten hiervan zullen te samen met de bespreking
van het rapport in een vergadering van de veiligheidsdirectie aan de orde worden gesteld waarna
het Dagelijks Bestuur zal worden geïnformeerd.
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Processtap

Datum

Veiligheidsdirectie (informeren)

14-05-2018

Dagelijks Bestuur (informeren)

6-06-2018

Algemeen Bestuur (informeren)

4-07-2018

Ambtelijke Regiegroep (adviseren)
Veiligheidsdirectie (advisering)
Dagelijks Bestuur (besluitvorming)
Algemeen Bestuur (informeren)

20-09-2018
1-10-2018
24-10-2018
7-11-2018
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Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:
1. Kennis te nemen van dit voorstel en de samenvatting van de Onderzoeksrapportage
Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de aanvaring op 29 december 2016 Stuw Grave.

Akkoord

Ja

Nee

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………

Bijlage(n)
1.

Samenvatting Rapportage aanvaring stuw Grave
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