
Uit het Veiligheidsberaad van 7 oktober 2016  

 

7 oktober 2016 vergaderde het Veiligheidsberaad over onder andere Grootschalig 

Brandweeroptreden en Specialistisch Optreden en over de Strategische Agenda. Ook werd 

Hubert Bruls benoemd als nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur 

IFV.  

 

Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch Optreden 

Het Veiligheidsberaad stemde in met de visie ‘Vormgeven aan grootschalig en specialistisch optreden’ 

van Brandweer Nederland en het IFV. De visie vervangt de verouderde leidraad Brandweercompagnie 

(’90) en is tegelijkertijd een verschuiving van rollen en verantwoordelijkheden voor zowel de 

veiligheidsregio’s als het IFV. Grootschalig Brandweeroptreden (GBO) betreft primair de 

opgeschaalde situaties in de eigen regio. Daarnaast is het doel van GBO het kunnen bieden van 

interregionale bijstand. Specialistisch Optreden (SO) gaat om incidenten van het type ‘kleine kans, 

grote impact’ waarvoor specialistische kennis en materieel is vereist. De basisgedachte hierbij is dat 

een specialisme landelijk wordt onderkend en georganiseerd, met bijvoorbeeld vier à zes regio’s slim 

verspreid over het land. Tegelijkertijd met invoering van GBO en SO wordt ook de beleidslijn uit 2007 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken doorgevoerd dat grootwatertransport een regionale 

verantwoordelijkheid is.  

 

Voor de veiligheidsregio’s betekent dit dat zij kunnen focussen op het eigen regionale risicoprofiel, 

eventueel aangevuld met een specialisme. Voor het IFV betekent dit dat de invulling van haar 

wettelijke taak verandert: van bijstandsmaterieel en gedeeltelijke operationele voorbereiding/bijstand 

naar operationele voorbereiding, kennisdeling en kennisontwikkeling.  

 

> Visie ‘Vormgeven aan grootschalig en specialistisch optreden’ [link naar PDF] 

 

Voorzitterschap Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur IFV 

Hubert Bruls, voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, is unaniem benoemd tot nieuwe 

voorzitter van het Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur IFV. Bruls volgt Geke Faber op die per 1 

december afscheid neemt als burgemeester van Zaanstad en voorzitter van Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland. Bruls gaat met veel enthousiasme aan de slag: “Ik ben blij met het in mij 

gestelde vertrouwen en wil graag mijn bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het 

Veiligheidsberaad en professionalisering van het IFV.”  

 

> Lees hier meer over de bestuurswissel [link naar apart nieuwsbericht over bestuurswissel] 

 

Strategische Agenda 

Het Veiligheidsberaad nam 7 oktober 2016 kennis van het voortgangsbericht over (de uitvoering van) 

de Strategische Agenda. Hierin staat de laatste stand van zaken per project en een update over het in 

mei toegevoegde thema ‘verminderd zelfredzamen’. Portefeuillehouder van het project ‘Water en 

evacuatie’, Antoin Scholten, lichtte kort de twee handreikingen toe die het project onlangs aan de 

veiligheidsregio’s aanbood: de Handreiking Impactanalyse Ernstige Wateroverlast en Overstromingen 

voor veiligheidsregio’s en de Handreiking Regionale Informatiebehoefte bij watercrises.  

 

> Voortgangsbericht Strategische Agenda 

> Handreiking Impactanalyse Ernstige Wateroverlast en Overstromingen voor veiligheidsregio’s  

> Handreiking Regionale Informatiebehoefte bij watercrises 

 

 


