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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
In  de vergadering  van de BCOV van 24 februari  2020 is  gesproken  over het  opgestelde 
risicoprofiel  waterongevallenbestrijding.  Uit  het  risicoprofiel  waterongevallenbestrijding  is 
gebleken  dat  het  aantal  posten  met  een  waterongevallentaak  (hierna:  WO-taak)  én  de 
verdeling van deze posten over de regio goed past bij de risico’s die worden waargenomen. 

In de bijgaande memo zijn de effecten van het anders organiseren van de waterongevallen-
bestrijding en de afweging over het verplaatsen van de waterongevallenbestrijding van post 
Nieuw-Vennep naar post Hoofddorp nader uitgewerkt, ten behoeve van de besluitvorming.

3 Achtergrondinformatie:
In  het  risicoprofiel  staat  beschreven:  “Kennemerland  behoort  tot  de  categorie 
veiligheidsregio’s  met  de  hoogste  risico’s  op  waterongevallen  in  Nederland.  Daar  staat 
tegenover  dat  de  organisatie  van  de  waterongevallen-bestrijding  voor  het  grootste  deel 
effectief is ingericht. Hiermee lijkt er een gezonde relatie te bestaan tussen het hoge risico 
enerzijds  en  de  repressieve  inspanningen,  om de  nadelige  effecten  van  deze  risico’s  te 
beperken, anderzijds.”

Bij de eerdere bespreking in de BCOV is afgesproken de aanbevelingen uit het profiel op te 
pakken, te weten:  

- Onderzoek de voor- en nadelen van een verplaatsing van de waterongevallen-
bestrijding van de post Nieuw Vennep naar de post Hoofddorp vanuit een bredere 
context. 

- Neem de grijpredding op in het takenpakket van de basisbrandweereenheden (TS).

In  de  bijgaande  memo  zijn  de  effecten  van  het  anders  organiseren  van  de 
waterongevallenbestrijding  en  de  afweging  over  het  verplaatsen  van  de 
waterongevallenbestrijding van post Nieuw Vennep naar post Hoofddorp nader uitgewerkt. 

Het opnemen van de grijpredding in het takenpakket van de basisbrandweereenheden pakt 
de brandweer op. Hierover bent u geïnformeerd middels een mededeling op 19 oktober 2020 
in de BCOV. 

4 Consequenties en risico’s:
Zie memo. 

5 Voorstel te nemen besluit:
In te stemmen met: 

- het behouden van het huidige aantal posten met een WO-taak; 
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- het behouden van de WO-taak op post Nieuw Vennep 

6 Vervolgtraject:
Geen. 

7 Bijlage
- Memo waterongevallen 
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