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Plan van aanpak compenserende maatregelen brandweer
Wijchen, 16 oktober 2018
Geachte leden van de raad,
Wat is de kernboodschap?
Op 19 april 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(VRGZ) het Brandweerzorgplan Basisbrandweerzorg vastgesteld. Over het
brandweerzorgplan bent u begin dit jaar geïnformeerd. De uitwerking van het
brandweerzorgplan heeft destijds meer inzicht gegeven in het feit dat de wettelijke
maximale opkomsttijd in Batenburg wordt overschreden. De portefeuillehouder heeft hier
in het bestuur van de veiligheidsregio aandacht voor gevraagd. Daardoor is bij het bestuur
van de veiligheidsregio het besef gegroeid dat er voor Batenburg extra maatregelen
moeten worden genomen, om deze overschrijding aanvaardbaar te maken. Inmiddels ligt
er een plan van aanpak met compenserende maatregelen waarin Batenburg de hoogste
prioriteit krijgt.
Waarover wil je informeren?
Bijgevoegd ontvangt u ter informatie het ‘Plan van Aanpak compenserende maatregelen’.
Met dit plan van aanpak start de uitvoering van de maatregelen zoals in het
‘Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg’ aangegeven.
De stad Batenburg krijgt de hoogste prioriteit in dit plan van aanpak. Dit geldt zowel voor
de markante als de minder markante objecten. Daarmee is uw oprechte zorg over de
brandweerzorg in Batenburg door de VRGZ overgenomen en omgezet in een
maatregelenpakket. Batenburg is het enige gebied in de regio waar de wettelijke maximale
opkomsttijd van 18 minuten overschreden wordt. De volgende concrete maatregelen
worden genomen (zie ook hoofdstuk 2, 3 en 5 in het plan van aanpak):
 Bewoners en gebruikers worden benaderd door de brandweer met uitleg en advies
over de situatie en het belang van investeren in brandveiligheid;
 Het toekomstige multifunctioneel centrum (met peuterspeelzaal) wordt jaarlijks
bezocht voor een voorlichting en/of een controle;
 Alle beschikbare planvorming van objecten in Batenburg wordt geactualiseerd;
 Op objectniveau wordt beoordeeld of de bluswatervoorziening in Batenburg
toereikend is;
 De brandweereenheden die naar Batenburg uitrukken bezoeken het gebied en de
markante objecten jaarlijks voor een (oriëntatie)oefening;
 Bij een classificatie gebouwbrand wordt altijd direct met twee brandweereenheden
uitgerukt.
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Wat is de aanleiding voor deze informatie?
Tijdens de commissievergadering van 8 februari 2018 is toegezegd het ‘Plan van Aanpak
compenserende maatregelen’ aan uw raad te verstrekken zodra deze beschikbaar is.
Wat zijn de gevolgen?
Het pakket aan maatregelen optimaliseert de brandweerzorg in de gemeente en Batenburg
in het bijzonder.
Wat is het vervolg?
De compenserende maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd. De uitvoering start in het
4e kwartaal (Q4) van 2018 en loopt door tot eind 2019. Vanaf 2020 moet geborgd zijn dat
deze maatregelen onderdeel uitmaken van de reguliere werkzaamheden.
Communicatie
Het ‘Plan van Aanpak compenserende maatregelen’ bevat een aparte
communicatieparagraaf waarin de communicatiestrategie staat omschreven.
Bijlagen
1. Plan van aanpak compenserende maatregelen voor de realisatie van een
aanvaardbare brandweerzorg door de eerste tankautospuit (zonder bijlagen: dit
betreffen namelijk dynamische documenten waar continu door de VRGZ aan wordt
gewerkt)
Samenvatting
Met het voorliggend plan van aanpak van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wordt
gewerkt aan de verbetering van de brandveiligheid in Batenburg.
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