
      

Bundel van de Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (reguliere vergadering) van 9 juli 2021

 

 

 

A.1 Opening en mededelingen
\- Oprichting WVSV een feit \- Veiligheidsberaad\.

A.2 Besluitenlijst van de vergadering AB VRLN d.d. 26 maart 2021
*Voorstel:*
Besluitenlijst vaststellen.

Besluitenlijst_Vertrouwelijk_Algemeen_Bestuur_Veiligheidsregio_Limburg-
Noord_(reguliere_vergadering)_26_maart_2021.pdf

A.3 Ingekomen
A.3.a Bestuurlijke informatiebrief en jaarverslag LMS

20210617 - Bestuurlijke informatiebrief LMS MKL aan besturen.pdf

Samenvatting jaarverslag LMS 2020.pdf

B Ter kennisneming/Hamerstukken
B.1 Informatieveiligheid;  presentatie door burgemeester J. Hessels en door voorzitter Stuurgroep

Informatieveiligheid P. van Mullekom
In het Veiligheidsberaad is een versnellingsagenda afgesproken op het gebied van informatieveiligheid (zie
bijgevoegde factsheet). De portefeuillehouder informatievoorziening, burgemeester J. Hessels leidt het
onderwerp in, waarna in een korte presentatie de inhoud wordt toegelicht door de voorzitter van de
Stuurgroep Informatieveiligheid, P. van Mullekom. Er worden nu geen besluiten gevraagd.

09a Bijlage - Visiedocument met uitgangspunten per fase.pdf

C Ter besluitvorming
C.1 Vaststellen jaarverantwoording VRLN 2020

*Voorstel:*

1. Kennis nemen van de raadsvoorstellen/besluiten en het Dagelijks Bestuur opdracht  geven om de
gemeenteraden te antwoorden.
2. Instemmen met de jaarverantwoording 2020.
3. Besluiten om het positief rekeningresultaat 2020 als volgt te bestemmen.
\- Inhaalslag € 694\.000;
\- Uitgestelde transitie € 442\.000;
\- Reserve groot onderhoud gebouwen € 1\.810\.000 en
\- Terugbetaling aan deelnemende gemeenten € 126\.000\.

AB deknotitie jaarverantwoording 2020.docx

Jaarverantwoording 2020 AB.pdf

Accountantsverslag 2020.pdf

Overzicht reacties gemeenteraden 2021 jaarverantwoording.pdf

Bestemmingsvoorstellen 2020.pdf

C.2 Vaststellen begroting VRLN 2022
De zienswijzen op de ontwerpbegroting 2022 zijn besproken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van
2 juli 2021. Het DB heeft daarbij besloten een advies te formuleren over de onderwerpen die in de
zienswijzen aan de orde komen. De adviezen van het DB kunnen betrokken worden bij de bespreking van
de ontwerpbegroting in het AB.
Na de behandeling van de begroting in het AB, zal een definitieve reactie worden geformuleerd door het DB
en in een brief aan iedere gemeenteraad kenbaar worden gemaakt.

*Voorstel:*

1. De begroting 2022 vaststellen .
2. De gemeenteraden schriftelijk antwoord te geven op de ingediende zienswijzen.

AB deknotitie begroting 2022.docx

Begroting 2022 AB 09-07-2021.pdf

Begroting 2022 in één oogopslag.pdf

Overzicht zienswijzen gemeenteraden 2021 begroting.pdf

Zienswijze gemeente Beesel.pdf

Zienswijze gemeente Bergen.pdf



 

Concept zienswijze gemeente Echt-Susteren.pdf

Zienswijze gemeente Gennep.pdf

Zienswijze gemeente Horst aan de Maas.pdf

Concept zienswijze gemeente Leudal.pdf

Zienswijze gemeente Maasgouw.pdf

Zienswijze gemeente Mook en Middelaar.pdf

Zienswijze gemeente Peel en Maas.pdf

Zienswijze gemeente Roerdalen.pdf

Concept zienswijze gemeente Roermond.pdf

Zienswijze gemeente Venlo begroting 2022.pdf

Concept zienswijze gemeente Venray.pdf

Concept zienswijze gemeente Weert.pdf

DB standpunt op zienswijzen begroting 2022.docx

plan van aanpak Lysias Advies.docx

opdracht begeleiding kerntakendiscussie.doc

C.3 Vaststellen rampbestrijdingsplan inrichtingen met gevaarlijke stoffen
*Voorstel:*
Definitief vaststellen van het RBP IGS.

Deknotitie AB RBP IGS 2021 versie 2.5.docx

Definitief RBP IGS generiek deel versie 2.5.pdf

Bedrijfsspecifieke inzetkaarten - samengevoegd.pdf

D Ter bespreking
E Rondvraag/Sluiting
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Besluitenlijst Vertrouwelijk Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 

Limburg-Noord (reguliere vergadering) 

Datum 26-03-2021 

Tijd 9:30 - 9:45 

Locatie Video-conferentie 

Voorzitter A. Scholten 

Toelichting Verhinderd mevr. Leppink. Overige burgemeesters aanwezig. Geen 

wethouders aanwezig. 

 

   

A.1 

 

 Opening en mededelingen 

 

A.2 

 

 Besluitenlijst van de vergadering AB VRLN d.d. 5 maart 2021 

Besluit: Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

B 

 

 Ter kennisneming/Hamerstukken 

 

B.1 

 

 Deelname Werkgeversvereniging Veiligheidsregio's 

Voorstel: 

Deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende 

Veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de 

veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en 

bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel 

van de veiligheidsregio’s. 

Besluit: Conform voorstel besloten. 

Ingediende wensen/bedenkingen schriftelijk beantwoorden 

overeenkomstig advies. 

Toelichting: 

Door de gemeenteraden van Peel en Maas en Horst aan de Maas zijn 

wensen en opmerkingen kenbaar gemaakt. Deze kunnen schriftelijk 

afgehandeld worden, overeenkomstig de strekking van het voorstel. 

 

D 

 

 Rondvraag/Sluiting 

De vergadering wordt gesloten.  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2021, 

de ambtelijk secretaris,  de voorzitter, 
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INFORMATIEBRIEF 

 

 
 
 
 
AAN: de besturen van: 
- de veiligheidsregio Limburg-Noord 
- de veiligheidsregio Zuid-Limburg 
- de Ambulancezorg Limburg-Noord 
- de GGD Zuid Limburg 
 
 
 
 
Meldkamer Limburg 
Sinds18 oktober 2016 zijn de meldkamers van de veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg 
samengevoegd tot de Meldkamer Limburg (MKL). Sinds januari 2017 wordt gewerkt aan de 
doorontwikkeling van de MKL tot een volwaardige samenwerkende meldkamer. Als toetssteen hierbij 
wordt het criterium gehanteerd “Zijn we klaar voor de aller zwaarste ramp of crisis?” Kan de MKL als 
onderdeel van het netwerk van alle meldkamers in nauwe afstemming met alle partijen in het netwerk, 
365 dagen per jaar goed en professioneel handelen, inclusief adequaat reageren op zich mogelijk 
aandienende incidenten, rampen en crises? 
 
Governance 
In het in 2019 ondertekende governancedocument is ook de lokale multidisciplinaire governance 
vastgelegd. Meldkamer Limburg kent onder andere een directie en een managementteam. 
 
De directie MKL ziet toe op de bedrijfsvoering in de MKL en formuleert de behoefte voor ontwikkeling 
van beleid en beheer. De directie wordt ondersteund door het operationeel overleg meldkamer 
(OOM). De directie is tevens belast met de aansturing van het hoofd meldkamer. De directeur van de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord is voorzitter van de directie. De voorzitter van de directie brengt 
beleidsvragen van de meldkamer in het landelijk overleg. 
Het OOM bespreekt periodiek de dagelijkse beheervraagstukken en operatiën. 
 
In de afgelopen jaren zijn de (interim) portefeuillehouders meldkamer van de beide veiligheidsregio’s 
in Limburg periodiek geïnformeerd over deze doorontwikkeling. 
De directie Melkamer Limburg wenst echter ook de besturen van de veiligheidsregio’s in Limburg 
graag periodiek op de hoogte te houden van de stand van zaken en ontwikkelingen rondom de 
meldkamer. Zowel de landelijke ontwikkelingen als de regionale ontwikkelingen. Daarom deze 
informatiebrief met daarin de landelijke en regionale (operationele) ontwikkelingen van het afgelopen 
jaar (2020) en een doorkijk naar de ontwikkelingen van het lopende jaar (2021). 
 
 
 
Landelijke ontwikkelingen – wetgeving & samenwerking 
 
Wet veiligheidsregio’s 
Vanuit de Wet veiligheidsregio’s (artikel 35) zijn de besturen van de veiligheidsregio’s in het 
werkgebied van een meldkamer verantwoordelijk voor het uitvoeren van de meldkamerfunctie ten 
behoeve van de brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de 
geneeskundige hulpverlening. Voor de Meldkamer Limburg zijn dat de veiligheidsregio’s Limburg-
Noord en Zuid-Limburg. 
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Meldkamerfunctie 
Wat de meldkamerfunctie inhoudt, is gedefinieerd in de wet.  
“De meldkamerfunctie bestaat uit het ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen waarbij 
wordt gevraagd om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke marechaussee, 

het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.” 
 
Transitieakkoord meldkamer van de toekomst 
In 2010 stond het verbeteren van de meldkamer al opgenomen in het Regeerakkoord ‘Vrijheid en 
verantwoordelijkheid’. In 2013 werden hiervoor de gezamenlijke doelen vastgesteld, met de 
ondertekening door alle betrokken partners in het meldkamerdomein van het ‘Transitieakkoord 
Meldkamer van de Toekomst’. Het verbeteren en borgen van de continuïteit van de meldkamers - en 
24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid te garanderen - was hierin het leidende startpunt. 
 
In het Transitieakkoord is ook vastgelegd dat het beheer komt te liggen bij de politie. Onder beheer 
door de politie wordt verstaan: facilitaire dienstverlening, huisvesting en inrichting, beheer en 
onderhoud van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van de meldkamers. 
 
Wijzigingswet Meldkamers 
Bijna 10 jaar na het Regeerakkoord is er een nieuwe mijlpaal bereikt: op 1 juli 2020 is de 
Wijzigingswet Meldkamers in werking getreden. Een historische mijlpaal voor alle hulpdiensten, 
meldkamers en de LMS.  
 
De wet regelt in de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg een 
nieuwe inrichting van de meldkamers van de hulpdiensten. Deze wet legt de basis voor een 
efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. 
 
De wet geeft aan dat de minister van Justitie en Veiligheid met betrekking tot de meldkamers de 
hoofdlijnen van beleid en beheer vaststelt in overeenstemming met de anderen die op dit punt 
verantwoordelijkheid dragen. Voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie bepalen de 
hulpdiensten zelf hoe ze hieraan leidinggeven en welk type functionaris ze hiervoor nodig hebben. 
Ook de zorg voor het operationele personeel blijft ongewijzigd. 

In dit wetsvoorstel wordt de nieuwe inrichting van het meldkamerdomein van een wettelijke basis 
voorzien. Uitgangspunten bij deze inrichting zijn: 
a. Het beheer van de meldkamers, waaronder wordt verstaan de facilitaire dienstverlening, 

huisvesting en inrichting, beheer, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-
voorzieningen inclusief het ICT-beheer ten behoeve van de meldkamers, wordt ondergebracht bij 
de politie; 

b. De hulpdiensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie 
(taakuitvoering); 

c. De toekomstige meldkamers zijn in staat om werkzaamheden van elkaar over te nemen;  
d. Enkele meldkamers worden opgeheven en samengevoegd met andere meldkamers, waardoor er 

maximaal 10 meldkamers worden ingericht; 
e. Er wordt ten aanzien van het beheer van de meldkamers een herkenbare governance-structuur 

gecreëerd, waarbinnen de multidisciplinaire sturingslijn is gewaarborgd; 
f. Lokaal maatwerk blijft, binnen de grenzen van het landelijke beheer door de politie, mogelijk.  
 
In de meldkamers kan straks elk incident in heel Nederland afgehandeld worden, onafhankelijk van 
waar het zich voordoet. Als elke seconde telt sturen meldkamercentralisten de juiste hulp naar de 
juiste plek. Zij zijn de ‘lifeline’ voor mensen in nood en ook voor hulpverleners. Er worden daarom ook 
hoge eisen gesteld aan de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de meldkamers en de 
mensen die er werken. 
 
Landelijke Meldkamer Samenwerking 
Per 1 januari 2020 is de verantwoordelijkheid (bedrijfsvoering) voor het beheer van de meldkamers in 
Nederland feitelijk van de veiligheidsregio’s naar de politie overgegaan. De politie heeft daartoe 
landelijk een nieuw organisatieonderdeel, de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), gevormd. 
De LMS is per 1 januari van start gegaan. De bestaande regeling (wet) over het gezag van de 
meldkamers blijft onveranderd. 
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Landelijke en Regionale ontwikkelingen – Jaarverslag / Informatiebrief  
 
Beleidslijn 
De beleidslijnen LMS worden vormgegeven met vier parallel lopende lijnen: 
o Continuïteit: activiteiten die bijdragen om de meldkamer 24/7 te laten functioneren, waaronder 

inrichting beheer en aansluiten locaties. 
o Bij de tijd: activiteiten die met een relatief geringe impact de huidige bedrijfsvoering actualiseren 

en verbeteren, waaronder vakbekwaamheid, landelijke Informatie- en communicatievoorzieningen 
en informatiemanagementproces. 

o Nieuwe tijd: activiteiten die geheel nieuw zijn en zorgen voor grote veranderingen in de 
organisatie en/of functionaliteiten, waaronder actueel 24 uur beeld en cybersecurity. 

o Entiteit: activiteiten die nodig zijn om de eerste drie lijnen te kunnen borgen, waaronder werkend 
krijgen van de governance en communicatie. 

 
Dit jaarverslag / Deze informatiebrief is in deze zelfde lijnen weergegeven en bevat de landelijke en 
regionale (operationele) ontwikkelingen van het afgelopen jaar (2020) en een doorkijk naar de 
ontwikkelingen van het lopende jaar (2021). 
 
Continuïteit 
 
Continuïteit 
In maart 2020 kreeg heel de wereld te maken met een officiële pandemie: Covid-19. De maatregelen 
die landelijk zijn genomen kenden ook aanzienlijke consequenties voor de bedrijfsvoering van de 
LMS en de bedrijfsvoering en het beheer van de regionale meldkamers. 
 
De meldkamers zijn aan de slag gegaan met het actualiseren en opstellen van continuïteitsplannen, 
zo ook de Meldkamer Limburg. Dit om de voortgang van de operationele processen en 24/7 ‘lifeline’ 
voor de burger en de hulpdiensten te waarborgen. 
 
Geconstateerd kan worden dat er in een vroeg stadium al sprake is geweest van een goede en 
constructieve manier van samenwerking en dat er in goed overleg tussen de verschillende disciplines 
samenhangende maatregelen zijn getroffen rondom Covid-19. Dit heeft ertoe geleid dat er tot nu toe 
op geen enkel moment sprake is geweest van Covid-19 gerelateerde continuïteit-issues in onze 
meldkamer. 
 
Het thema continuïteit is een terugkerend (bestuurlijk) thema. Ook vanuit de Inspectie Justitie en 
Veiligheid betreft het thema continuïteit een speerpunt.  
 
Aansluiten 
Om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de hulpdiensten beter te 
faciliteren bij de hulpverlening en bestrijding van crisis en rampen moeten de meldkamers 
toekomstbestendig voorbereid op hun taken zijn. Daarom worden de meldkamers in Nederland 
anders georganiseerd. Ambulancezorg, brandweer, Koninklijke marechaussee en politie krijgen één 
landelijk netwerk / één centrale infrastructuur van tien samenwerkende meldkamers, die elkaars taken 
kunnen overnemen als dat nodig is en 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn. De LMS beheert dit 
netwerk. Het streven is om het netwerk van meldkamers in 2023 gereed te hebben (de meldkamer 
Hilversum zal door omstandigheden later (2025) als laatste meldkamer aansluiten). 
 
Het zogenaamde aansluiten, project RC3 genoemd, voor de Meldkamer Limburg staat op de planning 
voor kwartaal 4 van 2021. 
 
Meldkamer Limburg is de eerste meldkamer die aansluit vanuit een bestaande situatie en waarbij er 
geen sprake is van verhuizing en/of nieuwebouw. Dit brengt in de uitvoering van het project extra 
aandachtspunten en inspanningen met zich mee. Zo is de gehele meldkamer tijdelijk verhuisd naar 
een andere ruimte in het gebouw. Zodra de meldkamer is ingericht en aangesloten op RC3 zal de 
meldkamer weer terugverhuizen naar de ‘eigen’ ruimte. 
 
 
 



Pagina 4 van 5 

 

Cybersecurity 
In 2020 is er zowel landelijk als in de MKL veel aandacht geweest voor het thema cybersecurity. 
-de aanbevelingen en verbeterpunten vanuit het securityrapport van Deloitte zijn voortvarend 
opgepakt vanuit MKL ICT-Beheer. Het onderwerp is ook regelmatig gesprek geweest in het 
(landelijke) overleg van de kwartiermakers bedrijfsvoering. Dit om de landelijke voortgang te 
bewaken. 
-er is beleid vastgesteld door de directie Meldkamer Limburg aangaande de toegang tot de 
meldkamer(werk)ruimte. Dit onder andere met als doel het beperken van 
informatiebeveiligingsincidenten welke in sommige gevallen direct negatieve effecten zouden kunnen 
hebben voor de continuïteit van de meldkamer, zowel het beheer als de bedrijfsvoering. 
Dit beleid was eind kwartaal 3 volledig geïmplementeerd. De toegang en beveiliging van het pand 
wordt herijkt in het kader van de herijking visie huisvesting MCC en staat voor 2021 / 2022 op de 
planning. 
 
Bij de Tijd 
 
Collegiale toetsing continuïteitsplannen 
De Meldkamer Limburg heeft -net als de andere meldkamers in Nederland- zorg gedragen voor een 
(multidisciplinair) continuïteitsplan. De Meldkamer Limburg heeft gevraagd aan de meldkamer Noord-
Nederland het continuïteitsplan collegiaal te toetsten. Er is een aandachtspunt geformuleerd en dat 
betreft het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen / vakbekwaamheid. Het OOM is met deze 
aanbeveling aan de slag gegaan. 
Zowel het continuïteitsplan als de collegiale toetsing zijn door de Meldkamer Limburg opgeleverd aan 
het Strategisch Meldkamer Beraad. 
De Meldkamer Limburg heeft op verzoek de continuïteitsplannen van de meldkamers Noord-
Nederland en Bergen op Zoom getoetst. 
 
Kwaliteit 
Het thema evalueren heeft hoog op de agenda gestaan van de Meldkamer Limburg. Geconstateerd is 
dat vanuit de kolommen al veel goede dingen gebeuren, doch dat de verbinding met de 
Calamiteitencoördinator (CaCo) en de verbinding met de meldkamer(processen) in zijn algemeenheid 
niet altijd vanzelfsprekend is. Door het OOM is een aantal activiteiten ontplooid om deze verbinding 
steviger tot stand te brengen. 
 
CaCo 

Per 1 januari 2019 is in de meldkamer Limburg de functie CaCo operationeel. Ervaring heeft geleid tot 
de behoefte aan doorontwikkeling van de functie. Daarbij is vanuit efficiency gekozen voor een model 
van vaste bezetting met een flexibele schil. Het streven is erop gericht om vanaf 1 januari 2022 op 
deze wijze te gaan werken. 
 
Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) 
Het NMS wordt op termijn het basissysteem waarmee centralisten en andere gebruikers van politie, 
brandweer, ambulancezorg en koninklijke marechaussee hun werk doen. Het NMS biedt 
ondersteuning bij het uitvoeren van de meldkamerwerkzaamheden en is geschikt voor de 
doorontwikkeling van de meldkamerinformatievoorziening van de samenwerkende disciplines. In 
2020 is een aanvang gemaakt met het uitwerken van de kaders en randvoorwaarden en het 
formuleren van de aanbesteding. Zowel vanuit MKL ICT-Beheer als de gebruikers (centralisten) van 
de kolommen is deelgenomen aan deze landelijke projectgroep(en). 
 
Informatie- en communicatievoorziening 
Er is afstemming gezocht en geweest vanuit de kwartiermaker bedrijfsvoering en MKL ICT-Beheer 
met de veiligheidsregio’s over de aanbesteding en implementatie van INS. De besluitvorming loopt 
landelijk via het Veiligheidsberaad. Doch in het kader van de bedrijfsvoering en het beheer zal er een 
vraagarticulatie worden geformuleerd aan de LMS. 
 
Actueel en Integraal Meldkamerbeeld Limburg (AIML) 
Doel van het project is een continu en geüpdatet beeld van de omgeving voor het 
hulpverleningsproces: een actueel en integraal meldkamerbeeld voor Limburg. Meldkamer Limburg 
gaat van start om een format te ontwikkelen dat later verder uitgerold kan worden naar de andere 
meldkamers.  
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In 2020 heeft de directie Meldkamer Limburg, vertegenwoordigd door J. Rooijmans, het startschot 
gegeven voor het project AIML. Zowel het OOM, de directie van de LMS als de directie Meldkamer 
Limburg waren zeer enthousiast over de wijze hoe Limburg dit in het landelijke beleids- en 
bestedingsplan opgenomen project oppakt. In 2021 zal het project verder worden gebracht, onder 
nadrukkelijkere verbinding met het iLab van Politie. 
 
Manual Masters 
Manual Master is een applicatie voor documentbeheer waarin de meldkamers heel eenvoudig 
procedures en protocollen kunnen onderhouden. Voor de centralisten op de meldkamers worden met 
Manual Master (landelijke en lokale) procedures, protocollen en afspraken snel, gemakkelijk en op 
een uniforme wijze toegankelijk. Voor politie wordt Manual Master de landelijke standaard. De 
applicatie is uiteraard ook beschikbaar voor de andere disciplines, maar zij beslissen zelf of zij er 
regionaal mee willen werken. 
De verwachting is dat de applicatie uitgerold wordt in 2021. 
 
C2000 
In 2020 is de volledige C2000-infrastructuur vernieuwd. In 2021 zal een nieuw radio alarmering- en 
bediensysteem (RABS) voor meldkamermedewerkers in gebruik worden genomen. Omdat dit een 
communicatie-kritisch systeem betreft, is het belangrijk dat meldkamermedewerkers goed opgeleid 
zijn in het gebruik van dit nieuwe radiobediensysteem. 
 
Nieuwe tijd 
 
Innovatie meldkamer(tafels) 
In de Meldkamer Limburg zijn de innovatietafels ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling(en) van 
iRoom en VIC (projecten gericht op kwaliteit informatiedeling). Ook bij de herinrichting van de 
meldkamer wordt de innovatietafel behouden. Binnen het gebouw waar de meldkamer is gehuisvest 
(Meld- en Coördinatie Centrum (MCC)) is door betrokken partijen (eigenaren) het project herijking 
visie huisvesting verder vormgegeven. De visie is in 2020 vastgesteld door de betrokken directies. In 
samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Politie en LMS is gestart met de vertaalslag 
van de visie naar de vlekkenplannen en verdere (her)inrichting van het MCC. Intensieve deelname 
vanuit de LMS in dit project is noodzakelijk gebleken en zal ook worden gecontinueerd in 2021. 
 
Entiteit 
 
Samenspel beheer / taken 
De directie Meldkamer Limburg heeft begin 2020 de lokale / regionale governance vastgesteld. Dit 
om de inrichting van de multidisciplinaire processen (voorheen bouwplaats) verder vorm en 
(in)richting te geven. Na een periode van ongeveer zeven maanden is de governance herijkt. Dit is 
met de directie Meldkamer Limburg gedeeld. De komende periode zal verder vorm worden gegeven 
aan de lokale omgeving van de meldkamer Limburg. 
 
Euregio 
Wij kunnen melden dat er vanuit de Meldkamer Limburg / de hulpdiensten op basis van zogenaamde 
verdragen en overeenkomsten inzetten zijn geweest in de Euregio. De hulpdiensten zijn in 2020 
uitgerukt naar Duitsland, te weten: 
o Ambulance 20; 
o Politie 30; 
o Brandweer en Politie gezamenlijk 1; 
o Brandweer, Ambulance en Politie gezamenlijk 1. 
In 2020 is er geen sprake geweest van inzet vanuit Meldkamer Limburg / de hulpdiensten in België. 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: jaarverslag 2020 LMS 
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Jaarverantwoording 2020
Bouwen aan continuïteit in crisistijd



Landelijke Meldkamer
Samenwerking

Intensieve nazorg migratie 
C2000 en overname 
beheer door LMS.

Anticiperen op en 
aanpakken van 
verstoringen bij de  
LMS IV/ICT-infra structuur 
aangesloten meldkamers.

Beschermende security-
maatregelen genomen 
naar aanleiding van 
wereldwijde 
beveiligingslekken.

Hard gewerkt aan nazorg 
overdracht beheer.

Highlights 2020

Corona zet meldkamer-
voorziening onder druk.

C2000-zendmasten 
beveiligd in verband met 
brandstichtingen.

Meldkamer Zeeland- 
West-Brabant aangesloten 
en Naarden samengevoegd 
met Lelystad.

Nieuw 1-1-2-platform in 
gebruik genomen en alle 
meldkamers hierop 
aangesloten.

1 juli Wijzigingswet 
meldkamers  
van kracht.

30 september 10 jaar 
onderweg van regeerakkoord 
tot Wijzigingswet.



Landelijke Meldkamer
Samenwerking

De LMS heeft in Zeist een beter passende 
locatie als hoofdkantoor gevonden.  
Daar gaat zij samenwonen met andere 
partijen uit het veiligheidsdomein.

De meldkamer Limburg is tijdelijk 
verhuisd naar een andere verdieping 
in hetzelfde pand ter voorbereiding op 
aansluiten in 2021.

Noord-Nederland bereidt zich voor om 
aan te sluiten in 2021.

De functionele oplevering van het nieuwe 
pand in Apeldoorn, waar ook de meldkamer 
Oost-Nederland komt, is voorzien in mei 
2022.

Vanaf 9 juni 2020 is de nieuwe  
meldkamer Zeeland-West-Brabant 
operationeel in Bergen op Zoom.

Samengevoegd én aangesloten op de landelijke IV-en ICT-infrastructuur.

Op weg naar 10 meldkamers  
op één landelijke IV- en 
ICT-infrastructuur.

‘De jaren aan voorbereiding van onder 
andere wijlen Alfred van der Meer in 
combinatie met de drive van de collega’s 
om de verhuizing mogelijk te maken, 
hebben er toe geleid dat we nu op een 
mooie nieuwe locatie draaien.’ 

Jonas van Stam, Kwartiermaker  
Bedrijfsvoering Zeeland-West-Brabant

Op 15 september is de meldkamer 
Naarden samengevoegd met de  
meldkamer Lelystad.

Meldkamer Amsterdam plant  
nieuwbouw. 

 Lijn 1      Continuïteit Klik op het icoontje van de 
meldkamer (met paars linkje) 
voor meer informatie.

Opening Meldkamer Zeeland-West-Brabant



Landelijke Meldkamer
Samenwerking

 Lijn 1      Continuïteit

Door de coronapandemie kwam het 
vitale meldkamerproces onder druk  
te staan. 
•  Een speciaal hiervoor ingericht team 

houdt landelijk regie en zicht op  
de situatie.

•  Ieder meldkamerbedieningsgebied 
heeft een continuïteitsplan 
opgeleverd. Deze zijn onderling 
collegiaal getoetst.

•  Er is onderzoek gedaan naar remote 
werkplekken en de mogelijkheid om 
opschalingsruimten geschikt te 
maken als meldkamerwerkplekken.

•  Impact op het meldkamerveld wordt 
aan de hand van het Periodiek Beeld 
Continuïteit COVID-19 besproken. 
Deze wordt in samenspraak met 
verschillende partijen samengesteld.

vervolg

Corona 

Het borgen van de 24/7  
beschikbaarheid van  
de meldkamer.

13 maart 2020 

Uitwijk Limburg

Continuïteit

   Uitwijk is meermalen op meerdere  
meldkamers beproefd.

   Er is een concept continuïteitsmonitor 
ontwikkeld.

In de middag werden de centralisten  
opgeschrikt door een complete uitval van alle 
meldkamersystemen als gevolg van een 
stroomverstoring. De centralisten vertrokken 
uiteindelijk naar de meldkamer Oost-Brabant 
om daar hun diensten te draaien.

Uitwijk meldkamer Rotterdam naar meldkamer Oost-Brabant

‘Het is niet de bedoeling dat we 250  
thuiswerkplekken gaan creëren; de meldkamers 
blijven de basis. Met de remote werkplek is voor 
nu de continuïteit gegarandeerd, ook als een  
deel van onze centralisten thuis in quarantaine 
zou moeten.’

Ivo Kooijman, Kwartiermaker  
Bedrijfsvoering Den Haag

 Klik hier voor meer informatie



Zendmasten

De LMS heeft alle 526 C2000-
zendmasten van beveiliging voorzien 
tegen brandstichting en vandalisme.

E&W

Gestart is met het aanpassen  
van de Elektrotechnische en 
Werktuigbouwkundige installaties  
van de bestaande meldkamers naar 
de TIER II kwaliteitsnorm.

Stabiliteit IV-/ICT- 
infrastructuur aangesloten 
meldkamers

Landelijke Meldkamer
Samenwerking

 Lijn 1      Continuïteit

•  Er ligt een plan voor een alternatieve 
route in het geval dat 1-1-2 niet werkt.

•  (Her)inrichting van de tweede 
aannamelocatie 1-1-2 in Driebergen.

De planning wanneer de meldkamers 
aansluiten op de LMS is aangepast.  
Ook wordt gewacht met aansluiten tot na 
de stabilisatiefase, welke onderdeel is van 
het verbeterplan IV/ICT-infrastructuur.  
De voorbereidingen voor het aansluiten 
gaan wel door.

Begin 2020 is een KPMG-vooronderzoek gestart naar  
de ICT-architectuur of deze voldoet aan wat een meldkamer 
nodig heeft. 

De LMS en de Dienst ICT van de politie hebben een  
gezamenlijk verbeterplan opgesteld om de stabiliteit en 
betrouwbaarheid te vergroten. Meldkamers zijn preventief 
aangesloten via een alternatieve route, zodat centralisten 
geen hinder ervaren als er verbeteringen in het netwerk 
worden doorgevoerd.

vervolg

Continuïteit op 1-1-2 

Aansluiten



Landelijke Meldkamer
Samenwerking

 Lijn 1      Continuïteit

Na de migratie van het C2000-netwerk op 
27 januari werd de nazorgperiode verlengd 
tot 1 oktober om te werken aan een 
duurzame oplossing voor de problemen 
met de verbindingen en de audiokwaliteit.
 
Daarna heeft de LMS de 
verantwoordelijkheid voor het beheer 
overgenomen van het ministerie van JenV.

vervolg

Migratie C2000

Informatiebeveiliging

•  Audits op de informatiebeveiliging in de 
meldkamers zijn afgerond.

•  Er is een technisch proces ingericht om 
uiterlijk binnen 72 uur cybersecurityrisico’s 
weg te nemen.

•  Alle LMS-medewerkers hebben een 
Security awareness training gehad. 

•  Er is voor gegevensverwerking gewerkt 
aan een landelijke set van afspraken 
tussen de disciplines en de LMS. Dit loopt 
door in 2021.

In 2020 

Beveiligingslek
Naar aanleiding van 
beveiligingslekken in de 
Citrix-software en Internet 
Explorer eind 2019, zijn met 
spoed forse beschermings-
maatregelen getroffen.  
Eind 2020 is er een D-DOS 
aanval geweest op de 
politie-ICT die succesvol 
gepareerd is.

  Er is tijdelijk een wendbaar, operationeel team  
ingericht om landelijk regie en zicht te hebben op  
de situatie.  

  Er wordt maandelijks gerapporteerd over de voortgang. 
Vanwege een permanente behoefte aan een fallback systeem 
voor C2000 is een aanbesteding gestart. 

   Er is gewerkt aan een financieringsvoorstel voor het pro actief 
laten vervangen van GPS-controllers.

 Klik hier voor meer informatie



Het actualiseren en  
verbeteren van de huidige 
meldkamerprocessen.

•  Onderhandelingsfase nieuwe NL-Alert broker gestart.
•  Overname beheer Burgernet per 1 januari 2021.
•  Onderzoek naar integreren Amber Alert in Burgernet.

•  Alle meldkamers zijn aangesloten op het  
nieuwe 112-platform.

•  e-SMS, waarbij via een sms een noodmelding 
gedaan kan worden, is technisch live gegaan. 

•  Ontwikkeling 1-1-2 app loopt door tot in 2021.

Alertering Doorontwikkeling 1-1-2

Doorontwikkeling 
samenwerkingsfuncties

 Lijn 2      Bij de tijd

Landelijke Meldkamer
Samenwerking

Ontwikkeld en ingezet zijn:
•  Elektronische Leeromgeving voor voor Vernieuwing 

C2000 en Doorontwikkeling 1-1-2. 
•  Instructiekaart voor Manual Master, een applicatie voor 

documentbeheer.
•  Opleidingsprogramma voor LMS-ICT beheerders en 

meldkamermedewerkers (nog niet af).
•  Opleidingsplan Vernieuwing radiobediensysteem 

(RABS).
• Leermiddelen ontwikkeld voor:
 ·   One-identitymanager, een applicatie voor het  

beheren en aanvragen van identiteiten, rechten en 
bedrijfsrollen in de LMS-ICT.

 ·   eTalk, een communicatie-unit waarmee je spraak van 
C2000 of telefonie kunt verzenden of ontvangen.

Vakbekwaamheid

Klik hier voor meer informatie

Er is een start gemaakt met het inrichten van de  
Multidisciplinair Adviseur C2000 (MAC) in een  
24/7 beschikbaarheid.
Er is een geharmoniseerde taakomschrijving voor de 
calamiteiten coördinator (CaCo). Besluitvorming moet 
nog plaatsvinden. 

‘Oost-Brabant heeft een bijzonder eerste  
jaar met een vaste Caco achter de rug.  
Van diverse grip-incidenten tot een langdurige  
coronacrisis, de grootste natuurbrand  
in Nederland en het vinden van een  
uiterst explosieve stof in een  
appartementencomplex.’

Jos van der Heijden 
Hoofd meldkamer Oost-BrabantCaco in Oost-Brabant

Gerealiseerd is het volgende:
•  7 demo’s van leveranciers.
•  Digitale workshops met de disciplines over  

de functionele beschrijvingen.
•  Eind 2020 in de voorbereidingsfase voor de  

publicatie van de Selectieleidraad.

NMS



Moderniseren en vernieuwen  
van meldkamerprocessen naar 
informatieknooppunten.

 Lijn 3      Nieuwe tijd

Landelijke Meldkamer
Samenwerking

Voorzieningen 

Gewerkt is aan een businesscase om 
een innovatieomgeving, gekoppeld aan 
een test- en acceptatieomgeving van 
de LMS, als standaarddienst te leveren.

Proof of concept voor het Project 
‘Virtuele Meldkamer Assistent’ is  
afgerond. Het gaat om het geven  
van vraagsuggesties en handelings-
perspectief voor de centralist. 

Werken met beeld

Voor het Eurovisie Songfestival 2020 is een ontsluiting 
van een videomanagementsysteem via de 
LMS-omgeving gerealiseerd. Deze software is voor 
een deel hergebruikt en opnieuw geconfigureerd voor 
het Landelijk Operationeel Team-Corona (LOT-C).  
Met open source technologie is een eigen dashboard 
gebouwd dat een 24-uurs live-beeld van de situatie in 
Nederland geeft. 

In de meldkamers Noord-Nederland en Den Haag is 
geëxperimenteerd met een livestreamverbinding 
tussen melder en centralist.  

 

De Odyssey Hackathon 2020

Een evenement met 2.000 deelnemers uit 50 landen die gedurende drie 
dagen intensief online samenwerkten. Het winnende team heeft een stuk 
techniek ontwikkeld dat de centralist in staat stelt om de juiste, gecertifi-
ceerde en beschikbare burgerhulpverlener te selecteren uit een pool van 
allerlei burgerapps. 

 Klik hier voor meer informatie

Zorgcoördinatiecentra

Er is een project opgestart waarin de RAV’s in 
nauwe samenwerking met de LMS invulling aan  
de 10 pilots ZCC gaan geven. 

 Klik hier voor meer informatie



 Lijn 3      Nieuwe tijd

Landelijke Meldkamer
Samenwerking

Nieuwe vragen 

Er is gewerkt aan criteria voor het  
toelaten van (vragen van) partijen  
aan/bij de LMS. 

   Er zijn meldkamervoorzieningen geleverd  
aan andere gebruikers binnen het  
crisisveld. 

C2000 van de toekomst

Er wordt gekeken naar verschillende  
scenario’s van 5G ter vervanging van het 
huidige C2000-netwerk. Door het ministerie 
van JenV wordt gewerkt aan een publieke 
businesscase. In de huidige fase is er nog 
geen impact voor de LMS.

vervolg ?    Op 15 december is de Landelijke Meldkamer 
Douane gestart in de meldkamer Rotterdam.  
Het gaat om een tijdelijke fase met standaard-
voorzieningen. De besluitvorming voor een  
eventuele duurzame oplossing volgt in 2021.

   De behoeftes van de KMar aan meldkamervoor-
zieningen lijken te verschuiven als gevolg van 
nieuwe inzichten.

In Zeist is onder andere het Landelijk Coördinatie-

centrum Patiënten Spreiding (LCPS) ondergebracht.  

Dit is een van de nieuwe gebruikers uit het crisisveld 

waaraan LMS meldkamervoorzieningen levert.



 

 

Samenspel 

De Bijzondere Commissie LMS is  
ingericht, waarin verschillende  
medezeggenschappen verenigd  
worden.

Overname beheer

Organisatorisch borgen van  
lijn 1, 2 en 3 binnen de politie,  
veiligheidsregio’s, Koninklijke 
Marechaussee en ambulancezorg.

 Lijn 4      Entiteit

Landelijke Meldkamer
Samenwerking

Finale afronding van de overdrachtsdossiers. 

Afwikkeling overname beheer. Van een “as is” overname 
naar meer precisie. Dit gaat om contracten, financiën, 
huisvesting, HRM, processen harmoniseren etc. Er is veel 
werk verzet, maar ook nog veel zaken te regelen.

Met een inventarisatie bij alle lokaal beheerders op de 
verschillende locaties zijn de eerste stappen gezet voor 
het inrichten van één beheer. Changemanagement +  
meldingenproces is ingericht. 

Met alle onderdelen van het Producten Diensten Centrum 
(PDC) zijn afspraken gemaakt over de producten en dien-
sten die aan LMS geleverd worden én de vergoeding die 
daar tegenover staat. Via zogenaamde Regietafels worden 
de dienstverlenings overeenkomsten (DVO) verder 
doorontwikkeld. 

Er is communicatiebeleid vastgesteld over: 
HR-gerelateerde zaken, sociale media en speciale dagen. 
Daarnaast zijn nieuwe online communicatiemiddelen 
ontwikkeld. 

 Klik hier voor meer informatie

Bouwplaats

Er is een nieuw conceptueel (groei)
model voor de LMS ontwikkeld, met 
hierin alle voorzieningen die de LMS 
faciliteert inclusief de expertises die 
hiervoor nodig zijn. Dit model vormt de 
basis voor het LMS-bouwplan en geeft 
de faseringen, mijlpalen en stappen aan 
om te komen tot het sleutelmoment van 
1/1/23 wanneer de volledige (toekom-
stige) LMS-organisatie staat.

Rapportages

   4-maandsrapportages.

   Proces Beleids- en Bestedingsplan 2022 
vastgesteld.

   Maandelijkse rapportage op:
 -  De performance van de  

IV/ICT-infrastructuur.
 -  De performance op C2000.
 -  COVID-19 / Continuïteit.

   Dagelijks een Actueel Technisch Beeld 
(ATB) met technische verstoringen op  
de meldkamers.

1 juli Wijzigingswet meldkamers  
van kracht

 Klik hier voor meer informatie

30 september 10 jaar onderweg van 
regeerakkoord tot Wijzigingswet

 Klik hier voor meer informatie

Mijlpalen



In 2020 belde Nederland met de meldkamers

3.103.752 miljoen
landelijk  
aangenomen

1.689.558 miljoen
doorverbonden aan  
regionale hulpdiensten

94% van de 
112-oproepen 

werd binnen 10 seconden  
aangenomen (norm 90%)

40,7% van de  
112-meldingen

was misbruik of  
oneigenlijk gebruik

Politie 57%

Ambulancezorg 34%

Brandweer 8%

Koninklijke  
Marechaussee <1%

Landelijke Meldkamer
Samenwerking

 De gemiddelde afhandeltijd vanaf aanbod 
tot het moment van doorverbinden naar 
 de regionale meldkamer was:

De gemiddelde snelheid waarmee een 
gesprek werd aangenomen was:

3 seconden 22 seconden



NL-Alert 
Directe informatie bij een noodsituatie

LMS 
ondersteunt de volgende centralisten

Geïntegreerd  
Meldkamer Systeem

5.486.278 135

1.693

1.870

89,5%

7.111

2.130

744.326.733
van de aangesloten  
telefoons ontving het 
NL-Alert-controlebericht.

Politie

Ambulance

geregistreerde meldingen (aangenomen gesprekken)

geregistreerde incidenten  
(voorvallen waarop inzet is gepleegd)

berichten verzonden voor:

Brandweer

CPA

calamiteiten

C2000
Het communicatiesysteem  
voor de hulpdiensten

113.000

583

professionals  
gebruikten C2000

Het netwerk was: 
(norm 98%) 99,8%

97,7%De dekkingsgraad  
voor ontvangst lag op: 
(norm 95%) 

Ondersteund door:
zendmasten

van de tijd 
beschikbaar

Het incidentbeheer was:

Special coverage locations

99%

252

21
15

6Landelijke Meldkamer
Samenwerking



B.1 Informatieveiligheid;  presentatie door burgemeester J. Hessels en door voorzitter Stuurgroep Informatieveiligheid P. van Mullekom

1 09a Bijlage - Visiedocument met uitgangspunten per fase.pdf 

Veiligheidsregio’s werken samen aan een toekomstbestendige 

digitale informatievoorziening en robuuste ICT-infrastructuur. 
Dit stelt veiligheidsregio’s in staat om te beschikken over alle 
informatie die voor risicobeheersing, crisisbeheersing en 
incidentbestrijding cruciaal is. Het is van groot belang dat deze 
informatie tijdig beschikbaar is, betrouwbaar is en dat informatie 
niet in verkeerde handen valt. Het versnellingsprogramma 
informatieveiligheid biedt hiervoor een gefaseerde aanpak.

Fase 1 van het versnellingsprogramma informatieveiligheid heeft 
tot doel om veiligheidsregio’s op het gebied van informatie-
beveiliging te helpen om de basis op orde te krijgen. Het 
programma ondersteunt daarin door te voorzien in een 
gestructureerde aanpak, heldere uitgangspunten en een toolkit.  

Fase 2 richt zich op het vergroten van de cyberweerbaarheid van 
veiligheidsregio’s. Deze weerbaarheid wordt concreet gemaakt 
door het inrichten van een landelijk SOC (Security Operations 
Centre) en een landelijk CERT (Cyber Emergency Response 
Team). Samen met de VR-ISAC vormt dit het cybersecurity-
netwerk, dat aan de hand van actuele dreigingsinformatie 
cyberincidenten voorkomt of sneller oplost en adequaat 
opschaalt als zich een cybercrisis voordoet. Het cybersecurity-
netwerk werkt samen met ketenpartners (bijv. NCSC, politie) en 
netwerkpartners (bijv. IBD, Z-CERT) en kan veiligheidsregio’s 
adviseren in geval van digitale ontwrichting.

Fase 3 loopt parallel met fase 1 en 2 en voorziet in borging met 
governance, audits, subsidieonderzoek en juridische kaders.

Commitment

Ketenverantwoorde-
lijkheden en  
-afhankelijkheden 
nemen toe. Daarom 
verbinden het IFV en 
alle regio’s zich 
solidair aan dit 
programma.

Landelijke activiteiten

Het Programma IV 
voorziet in de dekking 
van kosten voor 
landelijke ontwikkel-
activiteiten. 

Regionale capaciteit

Regio’s voorzien zelf 
in het budget en de 
capaciteit die nodig is 
voor de uitvoering van 
het versnellings-
programma in hun 
organisatie. 

Samenhang

Het programma geeft  
invulling aan het 
Programma IV –
Continuïteit en volgt 
het bestuurlijk 
routeboek Digitale 
Ontwrichting en het 
Nationaal Crisisplan 
Digitaal.

Randvoorwaarde

De basis moet op orde 
zijn om te kunnen 
starten met de 
ontwikkeling van 
cyber-weerbaarheid.

Waakzaam

Informatie en 
infrastructuur worden 
24/7 bewaakt in een 
landelijk SOC, die  ook 
de eerstelijns respons 
levert bij beveiligings-
incidenten.

Slagvaardig

Een landelijk cyber-
responsteam(CERT)  
wordt geactiveerd 
wanneer een regio, 
IFV, of landelijke 
voorziening wordt 
getroffen door een 
majeur incident of 
cybercrisis. 

Collectief

De ontwikkeling van 
het SOC en CERT is 
een collectieve 
voorziening voor en 
van 25 regio’s en het 
IFV samen. 

Aansluiten

Aansluiten op het 
NCSC Nationaal 
Detectie Netwerk 
verloopt via het 
digitale verkeersplein. 

Netwerk-
samenwerking 

Het programma biedt 
de basis voor 
structurele 
samenwerking met 
respons- netwerken 
van  medeoverheden 
en keten- en 
samenwerkings-
partners.

Als de basis op orde is en de cyberweerbaarheid is op peil, dan is het zaak 
om op niveau te blijven. Voor de borging van het normniveau en de 
cyberweerbaarheid zijn dit de uitgangspunten:

• Veiligheidsregio’s en het IFV hebben, naast technische maatregelen, 
organisatorische maatregelen getroffen om informatieveiligheid en 
cyberweerbaarheid structureel in hun governance en PDCA-cyclus te 
verankeren;

• Het programma zal voorstellen uitwerken voor een auditsystematiek 
op basis waarvan het normniveau collegiaal of professioneel  kan 
worden getoetst;

• Voor de inrichting van een sectorale SOC en/of CERT zijn 
Rijksbijdragen of subsidies niet ongebruikelijk, deze mogelijkheden 
zullen in het programma nader worden onderzocht;

• Voor de onderlinge verhoudingen (en verantwoordelijkheden) tussen 
het cybersecuritynetwerk, het IFV en de veiligheidsregio’s zullen 
heldere juridische kaders geschetst worden. 

BIO is de norm

Regio’s en IFV voldoen 
aan de wettelijk 
vastgestelde Baseline 
Informatiebeveiliging 
Overheid (BIO).

Regio’s + IFV zelf  
verantwoordelijk

Het op orde brengen 
van een basisniveau 
van informatie-
beveiliging is een 
verantwoordelijkheid 
van regio’s en het IFV 
zelf.

SOC
monitoring en eerstelijns 

incidentafhandeling

ISAC
inlichtingen en 

dreigingsinformatie

CERT
crisismanagement

informatie-
management

risicoanalyse opschaling

situatie-
beeld

TLP: AMBER
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Aanleiding en korte samenvatting
In de jaarverantwoording 2020 wordt verantwoording afgelegd over het begrotingsjaar 
2020. De realisatie 2020 wordt geconfronteerd met de door het bestuur vastgestelde 
begroting. 

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor getrouwheid en 
rechtmatigheid. De verklaring is opgenomen in de definitieve versie van de 
jaarverantwoording 2020. Het accountantsverslag is ter informatie bijgevoegd. 

Aan het AB ligt de jaarverantwoording 2020 ter vaststelling voor. Tevens wordt een besluit 
gevraagd over de bestemmingsvoorstellen van het positief rekeningresultaat. 

Reactie gemeenten
De ontvangen reacties op de jaarverantwoording 2020 gaan over de voorgestelde 
bestemming van het positief rekeningresultaat. Er wordt gevraagd te onderzoeken of het 
reëel en noodzakelijk is om alle niet uitgevoerde taken vanwege corona in te halen. 
Ook de omzetting van de voorziening groot onderhoud in een reserve heeft tot reactie 
geleid. 

De bijlage bevat een compleet overzicht van de ontvangen raadsvoorstellen/besluiten. 

Beslispunten
1. Kennis nemen van de raadsvoorstellen/besluiten en het Dagelijks Bestuur opdracht 

geven om de gemeenteraden te antwoorden;
2. In te stemmen met de jaarverantwoording 2020;
3. Besluiten om het positief rekeningresultaat 2020 als volgt te bestemmen: 

- Inhaalslag € 694.000;
- Uitgestelde transitie € 442.000;
- Reserve groot onderhoud gebouwen € 1.810.000 en
- Terugbetaling aan deelnemende gemeenten € 126.000.
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Onderbouwing voorstel
De VRLN doet de volgende voorstellen voor de bestemming van het positief 
rekeningresultaat:

- € 694.000 reserveren voor inhalen werk uit 2020;
- € 442.000 reserveren voor de noodzakelijke transitie;
- het vormen van een reserve onderhoud gebouwen ten bedrage van € 1,810 miljoen 

conform vrijval voorziening en 
- € 126.000 terugbetalen aan de deelnemende gemeenten.

Door de coronacrisis is er in 2020 sprake van uitgestelde werkzaamheden die in 2021 en 
wellicht ook nog in 2022 worden ingehaald. Het voorstel is om vanuit het positief resultaat 
2020 een reservering te doen voor deze inhaalslag. Tevens is de in 2020 geplande 
transitie van de organisatie niet opgestart. Ook hiervoor willen we een reservering doen 
vanuit het resultaat. In de bijlage wordt een nadere verdeling gegeven voor deze 
voorgestelde reserveringen. 

Aan het resultaat is € 1,810 miljoen toegevoegd in het kader van de vrijval van de 
voorzieningen groot onderhoud gebouwen en kazernes. Deze vrijval is het gevolg van een 
boekhoudkundige spelregel, verband houdend met de actualisatie van de voorziening groot 
onderhoud. Om dit bedrag beschikbaar te houden voor het noodzakelijke groot onderhoud 
van onze gebouwen is het voorstel dan ook om ten bedrage van de voormalige voorziening 
een reserve te vormen voor groot onderhoud. 

Na bovengenoemde voorstellen voor bestemming van het rekeningresultaat resteert een 
bedrag € 126.000. Conform de vastgestelde beleidslijn wordt dit bedrag teruggestort aan 
de deelnemende gemeenten. Dit bedrag komt bovenop het bedrag van € 378.815 waarvan 
in Algemeen Bestuur in december 2020 heeft besloten dit terug te storten. In z’n totaliteit 
stort de VRLN € 504.815 terug. 

Vervolgprocedure
Na vaststelling van de jaarverantwoording 2020 door het Algemeen Bestuur wordt deze 
toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. 

Bijlagen
1. Jaarverantwoording 2020
2. Accountantsverslag
3. Overzicht raadsvoorstellen/besluiten gemeenteraden
4. Overzicht bestemmingsvoorstellen
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Foutmelding

Jaarverantwoording 2020 AB.pdf
7 Accountantsverslag 2020.pdf 

Foutmelding

Accountantsverslag 2020.pdf
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Besluit Paraaf ambtelijk secretaris:

Akkoord met voorstel

Akkoord met voorstel met aantekening

Niet akkoord met voorstel met aantekening

Toelichting: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur VRLN 

d.d. 9 juli 2021,

de secretaris, de voorzitter,



1 Overzicht reacties gemeenteraden 2021 jaarverantwoording.pdf 

Overzicht zienswijzen/reacties gemeenteraden
cursief: raadsvoorstel

Gemeente Jaarverantwoording 2020

Beesel Noodzaak inhaalslag aantonen

Overige dotaties

Bergen Noodzaak inhaalslag aantonen

Reserve onderhoud gebouwen

Echt-Susteren -

Gennep Noodzaak inhaalslag aantonen

Reserve onderhoud gebouwen

Horst aan de Maas -

Leudal Noodzaak inhaalslag aantonen

Maasgouw kennisgeving aangenomen

Mook en Middelaar Noodzaak inhaalslag aantonen

Reserve onderhoud gebouwen

Nederweert

Peel en Maas Noodzaak inhaalslag aantonen

Roerdalen -

Roermond Noodzaak inhaalslag aantonen

Venlo Noodzaak inhaalslag aantonen

Overige dotaties

Financiële doorkijk effecten pandemie

Venray Noodzaak inhaalslag aantonen

Overige dotaties

Weert Noodzaak inhaalslag aantonen



1 Bestemmingsvoorstellen 2020.pdf 

Voorstellen bestemming resultaat 2020

Inhalen werk 2020 Uitgestelde transitie

Brandweerzorg 353.000€                   260.000€                         

Gebruikscontroles risicobeheersing (door extern bedrijf) 50.000€                     

Leiderschapstrainingen 25.000€                     

Bijeenkomsten Brandveilig Leven 6.000€                       

Herstartbijeenkomsten Risk Factory 2.000€                       

Manschapsopleidingen brandweer 165.000€                   

Energiescan kazernes 44.000€                     

Uitgestelde aanbestedingen 55.000€                     

Implementatie nieuw roosterprogramma 6.000€                       

Beleidsondersteuning nieuw brandweerorganisatieplan 50.000€                           

Storting in egalisatiereserve 2e loopbaanbeleid 210.000€                         

Crisisbeheersing 201.000€                   55.000€                           

Multidisciplinair opleiden en oefenen 50.000€                     

Netwerkdagen crisisbeheersing 35.000€                     

Project vroegtijdig digitaal opstarten piketfuncties 40.000€                     

Project informatiegestuurd werken 76.000€                     

Vervroegd opstarten informatiebeheer GEO/VIC 55.000€                           

Bedrijfsvoering 140.000€                   127.000€                         

Transitiekosten CMS websites 140.000€                   

Deskundigheidsbevordering nieuwe werkwijze na transitie 18.000€                           

Ontwikkelen data governance strategie 15.000€                           

Strippenkaart GEO en doorontwikkeling Intranet 6.250€                             

Inrichten en beheer processencatalogus/DSP I-navigator 6.250€                             

Documentmanagement O365 Sharepoint/Teams 25.000€                           

Inrichting zaaktype bestuurlijke besluitvorming 10.000€                           

Inrichten data-verkeersplein 15.000€                           

Ondersteuning Uniform koppelvlak en Dataportaal 11.500€                           

ICT-audit 15.000€                           

Digitalisering personeelsblad 5.000€                             

TOTAAL 694.000€                   442.000€                         
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Aanleiding en korte samenvatting
Op moment van opstellen van dit voorstel is het volgende aantal raadsbesluiten en/of 
raadsvoorstellen over de ontwerpbegroting 2022 beschikbaar:

- 9 raadsbesluiten ontvangen;
- 5 raadsvoorstellen beschikbaar en
- van 1 gemeente is geen informatie beschikbaar. 

De termijn voor het kenbaar maken van een zienswijze loopt tot 25 juni 2021. Een 
eventueel later kenbaar gemaakte zienswijze kan uitsluitend mondeling worden ingebracht, 
mits deze vóór 9 juli bekend is. Om zo’n volledig mogelijk beeld te geven zijn naast de 
raadsbesluiten ook de raadsvoorstellen meegenomen, deze kunnen nog wijzigen naar 
aanleiding van definitieve raadsbesluiten. 

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de onderwerpen die zijn genoemd in de 
raadsbesluiten/voorstellen. De ingediende zienswijzen leiden op dit moment niet tot een 
aanpassing van de ontwerp begroting 2022. 

Voor de volledigheid zijn alle (concept) zienswijzen bijgevoegd. Graag nodigen wij het 
Algemeen Bestuur uit van gedachte te wisselen over de ingediende zienswijzen en de 
reactie van het Dagelijks Bestuur. Na besluitvorming over de begroting door het Algemeen 
Bestuur worden de reacties van het Dagelijks Bestuur verstuurd aan de individuele 
gemeenten.

Beslispunten
1. De begroting 2022 vaststellen.
2. Het Dagelijks Bestuur opdracht geven om de gemeenteraden te voorzien van een 

reactie op de ingediende zienswijzen. 



Pagina 2 van 3

Onderbouwing voorstel
De ingekomen zienswijzen hebben betrekking op de kerntakendiscussie. Hiervoor is een 
bestuurlijke werkgroep Kerntakendiscussie geformeerd. De gemaakte opmerkingen zullen 
hier aan de orde komen. 
Daarnaast zijn een aantal brandweerzorg gerelateerde onderwerpen naar voren gebracht, 
zoals 2e loopbaanbeleid, vrijwilligers beleid en nieuwbouw kazernes. Tevens is de 
beperking van de generieke overhead genoemd. Kortheidshalve verwijzen we naar de 
beantwoording door het DB. Op dit moment leiden genoemde onderwerpen niet tot een 
aanpassing van de voorliggende begroting 2022. De genoemde onderwerpen worden door 
VRLN nauwlettend gevolgd en zodra hier aanleiding toe is geagendeerd in het bestuur. 

Prenataal huisbezoek
In de ontwerp begroting is het prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg als PM 
post opgenomen.  Bij het opstellen van de begroting was de verdeling van het beschikbare 
budget in het gemeentefonds over de gemeenten nog niet bekend. In de meicirculaire 2021 
is deze verdeling opgenomen. Voor de gemeenten in Noord-Limburg (excl. Mook en 
Middelaar) gaat het om € 142.059 structureel. Door middel van 1e begrotingswijziging 2022 
wordt deze mutatie formeel verwerkt.  

Communicatie
De Begroting 2022 wordt op de website van de VRLN gepubliceerd.

Vervolgprocedure
Na vaststelling van de begroting 2022 door het Algemeen Bestuur wordt deze toegezonden 
aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.
Tevens ontvangen de gemeenten een reactie op de ingediende zienswijzen. 

Bijlagen
1. Begroting 2022
2. Begroting 2022 in één oogopslag
3. Overzicht raadsbesluiten/voorstellen
4. Zienswijze gemeente Beesel
5. Zienswijze gemeente Bergen 
6. Zienswijze gemeente Echt-Susteren (concept)
7. Zienswijze gemeente Gennep
8. Zienswijze gemeente Horst aan de Maas
9. Zienswijze gemeente Leudal (concept)
10. Zienswijze gemeente Maasgouw
11. Zienswijze gemeente Mook en Middelaar
12. Zienswijze gemeente Peel en Maas 
13. Zienswijze gemeente Roerdalen
14. Zienswijze gemeente Roermond (concept)
15. Zienswijze gemeente Venlo 
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16. Zienswijze gemeente Venray (concept)
17. Zienswijze gemeente Weert (concept)

Besluit Paraaf ambtelijk secretaris:

Akkoord met voorstel

Akkoord met voorstel met aantekening

Niet akkoord met voorstel met aantekening

Toelichting: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur VRLN 

d.d. 9 juli 2021,

de secretaris, de voorzitter,
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Voorwoord 

 

Met deze begroting en kaders stuurt het bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zowel de 

inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2022.  

 

De maatschappelijke thema’s gezondheid en veiligheid zijn, zoals alles in de maatschappij, aan 

verandering onderhevig. Nieuwe of veranderde wet- en regelgeving, verschuiving in taken tussen 

lokale en landelijke overheid, veranderende samenstelling van de bevolking, veranderende waarden 

en normen, verschuiving van risico’s, verdergaande digitalisering en ga zo maar door.  

Deze veranderingen hebben invloed op ons werk in beide taakvelden. Het is belangrijk om regelmatig 

samen te bekijken of de veiligheidsregio nog bezig is met de juiste zaken, of de kwaliteit op niveau is 

en of taken efficiënt worden uitgevoerd. Een herijking van de gemeentelijke opdracht door middel van 

een kerntakendiscussie draagt hieraan bij.  

De kerntakendiscussie is in het voorjaar van 2021 opgestart en zal na de zomer worden afgerond.  

De keuzes van het Algemeen Bestuur zijn nog niet in de ontwerpbegroting vastgelegd. Dat zal, na 

afronding van de kerntakendiscussie, middels een begrotingswijziging plaatsvinden.  

In het budgettair kader voor 2022 nemen we de compensatie van de loon- en prijsstijging op. Tevens  

leiden specifieke opdrachten van het Rijk die zijn vertaald naar het gemeentefonds tot een voor onze 

deelnemende gemeenten budgettair neutrale uitzetting van onze begroting.   

 

We staan voor een aantal grote uitdagingen. Een toekomstbestendige brandweerzorg realiseren 

waarbij nieuwe wetgeving en maatschappelijke veranderingen grote invloed hebben op onze 

medewerkers, in het bijzonder op ons vrijwilligerskorps. Een vrijwilligerskorps waar onze 

brandweerzorg nu in belangrijke mate op gebaseerd is.  

Daarnaast zien we dat de taken en rollen van de GGD verschuiven. Dat komt in de eerste plaats 

omdat de GGD nadrukkelijk wil bijdragen aan het realiseren van de opgave die gemeenten hebben in 

het Sociaal Domein. In de tweede plaats worden uit de bestrijding van de coronapandemie lessen 

getrokken. De vraag is of de aansturing en borging van de wettelijke taken op het gebied van de 

gezondheidsbescherming voldoet. 

Ook in de bedrijfsvoering spelen vraagstukken. Met name het vergroten van de informatieveiligheid en 

de noodzakelijke vernieuwing van het ICT werkplek- en communicatieplatform brengen meerkosten 

met zich mee.  

Veiligheidsregio Limburg-Noord zal uitdagingen voor een belangrijk deel binnen het budgettair kader 

opvangen. Het uitgangspunt Nieuw voor Oud is leidend.     

 

 

 

Jac Rooijmans 

Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord 
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Deel A Algemeen 

 

1 Algemeen 

De begroting 2022 is gebaseerd op het beleidsplan voor de periode 2020-2023. Het beleidsplan geeft 

de strategische richting voor de doorontwikkeling van VRLN voor deze vier jaren.  

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 vastgesteld 

kaderbrief voor begroting 2022.   

 

1.1 Herijking kerntaken  

In 2021 vindt een kerntakendiscussie plaats. Alle programma’s van de veiligheidsregio (Publieke 

Gezondheid, Brandweerzorg en Crisisbeheersing) en de bedrijfsvoering worden tegen het licht 

gehouden. In het voorjaar van 2021 heeft een eerste ronde van de discussie plaatsgevonden. Na de 

zomer wordt de discussie in het Algemeen Bestuur afgerond. De keuzes vertalen zich vervolgens naar 

een eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022.   

 

 Publieke Gezondheid 

De GGD is bij het opmaken van de begroting voor 2022 volop bezig met de bestrijding van de 

coronapandemie. De lessen die uit de aanpak van de coronacrisis kunnen worden getrokken, zijn van 

invloed op de toekomstige taakuitoefening van de GGD. 

Op landelijk niveau wordt enerzijds de betekenis van de lokale aanpak van de infectieziektebestrijding 

benadrukt. In de reguliere fase zorgt deze aanpak voor maatwerk bij een infectiebron: een individuele 

professionele afweging die goed rekening houdt met lokale verschillen en regionale netwerken. De 

lokale organisatie is daarnaast waardevol vanwege de relaties die er liggen met gemeenten en 

regionale zorgpartners. Anderzijds geeft men aan dat de lokale benadering leidt tot verschillen tussen 

de GGD’en die bij een landelijke crises de slagvaardigheid en wendbaarheid in de weg staan.  

De GGD’en in Nederland vragen van het kabinet duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, de 

samenwerking, de sturing, de financiering en de uitvoering in de infectieziektebestrijding.  

  

In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is geconcludeerd dat de GGD voornamelijk wettelijk 

vastgelegde taken uitvoert.  Als gevolg daarvan is er weinig speelruimte in de Wat-vraag en spitst de 

discussie spitst zich toe op de Hoe-vraag. De navolgende richtinggevende uitspraken zijn gedaan:  

- Werken vanuit het brede perspectief van positieve gezondheid; 

- Specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren; 

- Aansluiting bij sociaal domein en voorliggend veld; 

- Aansluiting bij ontwikkelen omgevingsvisie; 

- Data vertalen naar regionale en lokale informatie en onderzoekagenda VRLN afstemmen op 

gemeenten om daarmee gemeenten te ondersteunen naar gerichte interventies; 

- Meer inzetten op mogelijkheden digitalisering van contacten met inwoners en E-Health  

toepassingen en 

- Kwetsbaarheid invulling beschermingstaken wegnemen.  
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 Brandweerzorg 

Er zijn maatschappelijke, technische, economische en juridische ontwikkelingen die de toekomst van 

de brandweerzorg in Nederland beïnvloeden. De vertaling van deze ontwikkelingen voor onze regio 

wordt vastgelegd in het Repressief Brandweer Organisatieplan 2022-2030.    

 

In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is gebleken dat er in de Bestuurscommissie Veiligheid 

brede steun bestaat voor de richting waarin de brandweer in onze regio zich wil door ontwikkelen. 

VRLN kiest met ‘de behapbare basis’ voor een afgekaderde basisbrandweerzorg waarbij er rekening 

wordt gehouden met hetgeen een vrijwilliger kan leveren en wordt ingezet op het verstevigen van de 

specialismen per incidenttype. Deze richting heeft consequenties voor de organisatie van de 

paraatheid, de inzet van Tankautospuit Flex/Snel Interventie Voertuig, de organisatie van 

specialistische taken, de inzet van technologie en het gebruik van brandweerposten. 

Het bestuur van VRLN is van mening dat de meerkosten van de deeltijdregeling brandweervrijwilligers 

opgevangen moeten worden door het Rijk, want de stelselwijziging is het gevolg van Europese 

wetgeving. Met invoering van ‘de behapbare basis’ zijn de meerkosten voor een deel in het eigen 

budgettair kader op te vangen. De concrete keuzes in dit kader worden na de zomer voorgelegd aan 

het Algemeen Bestuur.  

 

 Crisisbeheersing 

In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is naar voren gekomen dat VRLN wil inzetten op 

versterking van de informatiesturing en de internationale netwerkontwikkeling. Daarnaast kan de 

synergie met GHOR en Oranje Kolom toenemen.  

Met interne verschuivingen binnen het programma Crisisbeheersing moet de intensivering worden 

gefinancierd. 

 

 Bedrijfsvoering  

In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is aandacht gevraagd voor vraagstukken die in de 

bedrijfsvoering spelen. Met name het vergroten van de informatieveiligheid en de noodzakelijke 

vernieuwing van het ICT werkplek- en communicatieplatform brengen meerkosten met zich mee. De 

organisatie kan deze meerkosten opvangen door te snijden in budgetten voor dienstreizen, 

opleidingen, specifieke software en faciliteiten voor medewerkers. Het laatste randje vet is van de 

botten gesneden. 

 

De huisvestingslasten van VRLN zijn relatief hoog bleek uit een door Berenschot uitgevoerde 

benchmark. Wellicht zijn besparingen te realiseren. Daarvoor is de bestuurlijke opdracht voor een 

strategische huisvestingsverkenning opgehaald. De besluitvorming over de uitkomsten van deze 

verkenning vindt na de zomer van 2021 plaats. 

 

De Risk Factory kan als gevolg van de coronamaatregelen al geruime tijd geen bezoekers ontvangen. 

Als gevolg daarvan is verlenging van de pilotperiode met één jaar aan de orde.  
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1.2 Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage 

Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de 

gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek 

maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweerzorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de 

objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners 

maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg wordt het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie 

met scores sociaal economische status in wijken gebruikt. Voor de begroting 2021 zijn de waarden op 

de objectieve verdeelcriteria geactualiseerd. 

 

Actualisatie gemeentefonds  

In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan 

een herziening van het gemeentefonds. Met deze herziening wordt onder meer beoogd om de 

vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen. 

Veranderingen in het takenpakket en de context waarin gemeenten werken geven aanleiding om ook 

de rest van het gemeentefonds opnieuw te bezien, waaronder het domein Openbare Orde en 

Veiligheid (OOV).  

In februari 2020 heeft de minister besloten om de invoering van gemeentefonds-nieuwe-stijl uit te 

stellen tot 2022. Inmiddels is duidelijk dat de invoering van de nieuwe verdeling opschuift naar 1 

januari 2023. Voor de voorliggende begroting heeft dit dus geen gevolgen.  

 

Verdeelsleutel jeugdgezondheidszorg 

De verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg bestaat uit een combinatie van 2 indicatoren: het 

aantal jongeren 0 t/m 17 jaar in combinatie met de sociaal economische status (ses) op wijkniveau.  

Toegezegd was de verdeelsystematiek na vier jaar te actualiseren. Deze actualisatie is in de 

begroting 2021 uitgewerkt. Hiervoor is rekening gehouden met de actuele gegevens wat betreft aantal 

0 t/m 17 jarigen per 1 januari 2019 en de meest recente ses-score.  

Vanaf 2020 wordt er geen ses-score op wijkniveau meer gepresenteerd. Dat betekent dat de 

kostenverdeelsystematiek van VRLN op dit punt moet worden aangepast. Op advies van de 

bestuurscommissie GGD is er een nieuwe verdeelsleutel opgesteld die uitgaat van het aantal 

jongeren in combinatie met een tweetal beleidsindicatoren die relevant zijn voor de 

jeugdgezondheidszorg. Om de herverdeeleffecten te verkleinen is een ingroeimodel gehanteerd, 

waarbij in 2022 25% van de verschil wordt verrekend. Dit loopt op tot 100% in de begroting 2025. 
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1.3 Financiële kaders  

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 vastgesteld 

kaderbrief voor begroting 2022.   

 

1.3.1 Algemene kaders op grond van ontwikkelingen 
 

Aantal inwoners 

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal 

inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2022 dus 1 januari 2021. In de 

begroting 2022 wordt gerekend met de eerste schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) van medio februari 2021 van 521.683 inwoners. 

 

Renteomslag 

In de begroting 2022 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 2,25%. 

 

1.3.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen 

 

Indexatie algemeen 

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen 

worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader 

behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen 

in de gemeentelijke bijdrage.  

 

Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan 

de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden deze lasten meegenomen in de 

gemeentelijke bijdrage. 

 

Loonstijging 

Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de geldende cao-afspraken.  

In de begroting 2022 is de index ter hoogte van 1,4% meegenomen, gebaseerd op de meest recente 

Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau 

(november 2020). Verrekening vindt achteraf plaats. De 1,4% wordt berekend over de grondslag 

personele lasten zijnde € 45,7 miljoen. Ongeveer 15% van de loonstijging (€ 95.000) wordt ten laste 

gebracht aan derden. Een bedrag van € 545.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage.  

 

Materiële kostenstijging 

Voor de ontwikkeling van de materiële kosten wordt de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) 

uit de MEV toegepast. In de begroting 2022 is deze IMOC bepaald op 1,5% (november 2020). De 

grondslag voor de berekening van de materiële kostenstijging is een begrotingsbedrag van  

€ 22 miljoen. Een bedrag van € 330.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage. 

 

Paraatheid brandweer 

Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra 

investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Op 15 maart 
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2019 heeft het bestuur op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen 

die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en 

met 2023. De gekozen maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen tot 

en met 2023 (een ophoging van het budget met 8,8%). Door de gefaseerde invoering is hiervan in de 

jaarschijf 2022 een bedrag nodig van € 220.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de 

beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen. 

 

Weerstandsvermogen 

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de aanvulling van de algemene reserve door het ophogen 

van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar met € 152.500 per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner 

per jaar) ingaande het begrotingsjaar 2018. Eventuele positieve resultaten die in de periode van 4 jaar 

worden behaald, worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar. De 

begroting 2021 was het laatste jaar dat deze aanvulling is opgenomen. In de begroting 2022 is de 

gemeentelijke bijdrage dan ook verlaagd met een bedrag van € 152.500.   

 

Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma 

Het gemeentefonds wordt vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van de 

Meningokokken (MenACWY)-vaccinatie voor 14-jarigen. De verantwoordelijkheid voor deze taak is  

met ingang van 1 januari 2021 overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen 

worden naar verwachting bij de meicirculaire 2021 toegevoegd aan de eerder overgehevelde 

middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).  

Voor 2022 is een bedrag van € 94.000 opgenomen voor deze vaccinatie. Dit is gebaseerd op het 

geboortecohort van 2007, waarbij een vaccinatiegraad van 95% is gehanteerd. Deze vaccinatiegraad 

is gerealiseerd in 2019. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat hierbij 

vooralsnog uit van een tarief van € 20,66 per vaccinatie.  

 

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2021 naar 2022 zijn het resultaat van 

bovenstaande bestuurlijke afwegingen.  

 

Aansluiting begroting 2021 - begroting 2022

Bedrag I/S

Gemeentelijke bijdrage 2021 57.798 S

Loonstijging 2022 545 S

Materiële kostenstijging 2022 330 S

Wegvallen toevoeging reserves i.v.m. weerstandsvermogen -153 S

Programma Brandweerzorg 2020 - 2023, jaarschijf 2022 220 S

Uitbreiding RVP 94 S

Prenataal huisbezoek             PM S

Totaal gemeentelijke bijdrage 2022 58.834 S

(bedragen in duizenden euro's)
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Deel B Beleidsbegroting 

2 Programmaplan 

 

2.1 Programma Publieke Gezondheid 

De overheid is er om de gezondheid van burgers te bewaken en om het individu te beschermen tegen 

gezondheidsrisico’s van buitenaf waarop zijzelf niet of nauwelijks invloed hebben, zoals infectieziekte-

uitbraken en de negatieve effecten van gedrag van anderen (meeroken, huiselijk geweld). Ook 

stimuleert de overheid gedrag dat de gezondheid bevordert. Publieke gezondheidszorg is een vorm 

van zorg waar mensen niet om vragen omdat ze klachten hebben (cure) of omdat ze ondersteuning 

nodig hebben (care). Publieke gezondheidszorg omvat de (door individuele burgers ongevraagde) 

zorg die de overheid aanbiedt om ziekte en gezondheidsschade van de gehele (of groepen in de) 

bevolking op te sporen en te voorkomen. 

 

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen:  

- Publieke gezondheidszorg voor de jeugd; 

- Publieke gezondheidszorg algemeen en 

- Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties. 

 

Algemene ontwikkelingen 2022 

 

Daling van het aantal kinderen en verslechtering sociaal economische status 

In onze regio daalt het aantal kinderen gestaag. In de periode 2015-2019 is het aantal inwoners tot 18 

jaar in onze regio gedaald met 5,6% van 94.562 naar 89.236 kinderen. In de leeftijdscategorie 0-4 jaar 

is sprake van een daling van 1,4% en in de leeftijdscategorie 4-18 jaar is de daling 6,6%. In de 

leeftijdsgroep 0-4 jaar zien we in de afgelopen jaren een stabilisatie optreden. 

Een daling van het aantal kinderen vertaalt zich in een daling van de directe uitvoeringskosten van de 

jeugdgezondheidzorg.  

Helaas is de sociaal economische status in de afgelopen jaren verslechterd. Deze effecten zijn van 

invloed op de aard en omvang van de jeugdgezondheidszorg. Dat is van invloed op de risicozorg die 

door de jeugdgezondheidszorg wordt geleverd en leidt tot een kostenverhoging.  

Door bovenstaande ontwikkelingen is een reële structurele besparing ter grootte van € 200.000 

ontstaan. De verwerking van deze besparing wordt meegenomen in de kerntakendiscussie. 

Aansturing infectieziektebestrijding 

Tijdens de herijking van het takenpakket is onder meer gesproken over de toekomst van de 

infectieziektebestrijding (IZB). Landelijk wordt gediscussieerd over de governance van de 

(opgeschaalde) IZB. Moet de aansturing landelijk plaatsvinden, regionaal of een combinatie daarvan? 

En hoe verhouden de aansturende partijen zich tot elkaar? En moet deze veranderen in aard en 

omvang? Omdat hier nog veel onduidelijkheid over is, wordt in deze begroting uitgegaan van de 

huidige situatie. Dit houdt in dat de burgemeesters en wethouders verantwoordelijk zijn voor de 

aansturing en financiering van de reguliere regionale infectieziektebestrijding. Zodra er sprake is van 

een pandemie vindt aansturing en financiering plaats door VWS. 
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Prenataal huisbezoek 

Uit het Wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) volgt dat 

gemeenten de taak krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of 

gezinnen in een kwetsbare situatie. De gemeente moet deze taak opdragen aan of inkopen bij 

dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.  

Het wetsvoorstel voorziet niet in het aantal huisbezoeken maar voorziet in tijdige hulp en 

ondersteuning. Het is aan de gemeente om voor een voldoende aanbod te zorgen ter opvolging van 

het prenatale huisbezoek. 

 

Ten behoeve van de implementatie van het wetsvoorstel heeft VWS het Nederlands Centrum 

Jeugdgezondheid (NCJ) de opdracht gegeven een handreiking te ontwikkelen. De handreiking dient 

als leidraad en ondersteuning voor de betrokken stakeholders bij de implementatie van het prenataal 

huisbezoek door de JGZ. Zo ondersteunt de leidraad de onderlinge samenwerking, helpt het bij het 

maken van de inkoopafspraken en om het prenataal huisbezoek ook daadwerkelijk te laten 

plaatsvinden. In de handreiking wordt per module de rol van de verschillende ketenpartners 

beschreven. Ook wordt stilgestaan bij de definitie van kwetsbaarheid. De oplevering van de 

handreiking is gepland op 1 juli 2021. De invoering van deze wet is gepland op 1 januari 2022. 

 

Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Het 

betreft geen geoormerkt budget. In overleg met BZK en de VNG wordt gekeken naar een verdeling 

over de gemeenten die recht doet aan het percentage vroeggeboorte en laag geboortegewicht per 

gemeente. Het streven is in de meicirculaire 2021 de verdeling van het budget over de gemeenten te 

publiceren. Vooralsnog is er geen gemeentelijke bijdrage opgenomen in de begroting 2022 voor de 

uitvoering van dit prenataal huisbezoek. De gemeentelijke bijdrage wordt aangepast zodra de 

uitvoeringsvorm en de omvang in onze regio bekend zijn. Hierover vindt overleg tussen de gemeenten 

en de GGD plaats.  

 

Opleiding artsen jeugdgezondheidszorg 

De opleiding van jeugdartsen bestond voorheen uit een 2-jarige opleiding met profiel 

jeugdgezondheidszorg. De vernieuwing van de opleiding leidt ertoe dat vanaf 2022 iedere arts een 

volledige opleiding arts maatschappij en gezondheid moet hebben afgerond. Niet alle artsen in dienst 

van de GGD hebben deze opleiding afgerond of zijn ermee gestart. Dit betekent dat voor deze artsen 

geldt dat zij uiterlijk in 2022 moeten zijn gestart met de tweede fase. Een punt van aandacht voor de 

organisatie is het regelen van vervanging.  

 

Rijksvaccinatieprogramma 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma valt 

onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het gaat dan om de vaccinaties die onderdeel zijn van 

het Rijksvaccinatieprogramma en opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid.  

 

Vanaf 2021 is de uitvoering van de Meningokokken (MenACWY)-vaccinatie voor 14-jarigen 

opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid en 

financiering van deze vaccinatie voor rekening van de gemeenten komen. Het gemeentefonds wordt 

vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van deze vaccinatie voor 14-jarigen. 
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De daarmee gemoeide middelen worden naar verwachting bij de meicirculaire 2021 toegevoegd aan 

de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het RVP. In de begroting 2022 is, 

vooruitlopend hierop, een bedrag van € 94.000 opgenomen. Dit betreft het geboortecohort 2008 

(4.762 kinderen), de meest recente MenACWY vaccinatiegraad onder de 14 jarigen (2019; 95%), en 

het door VWS bepaalde tarief van 2020 vermeerderd met 1% index (€20,86). 

 

De vaccinaties die nog niet zijn opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid, maar wel onderdeel 

zijn van het Rijksvaccinatieprogramma, voert de GGD uit in afstemming met het RIVM en worden 

rechtstreeks gefinancierd door het RIVM. Tot nader order is dit aan de orde voor de 22-wekenprik 

voor zwangere vrouwen tegen kinkhoest (maternale kinkhoestvaccinatie). De kosten voor zowel het 

vaccin als het zetten van de vaccinatie worden vergoed door het RIVM.  

 

Verwachte toekomstige uitbreidingen van het RVP zijn: 

 Vanaf 2022 het Humaan Papillomavirus (HPV) voor jongens tot 18 jaar. Het vaccin beschermt niet 

alleen meisjes tegen baarmoederhalskanker, maar ook jongens tegen penis-, anus-, mond-, en 

keelkanker. Ook wordt de vaccinatie eerder gegeven, namelijk met 9 jaar in plaats van 14 jaar. Hoe 

de financiering van deze uitbreiding van de doelgroep loopt is nog onbekend.  

 Uitbreiding van het RVP voor personen van 18 tot en met 26 jaar. Aan deze groep personen 

worden alle vaccinaties beschikbaar gesteld die eerder voorbehouden waren voor personen tot 18 

jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vaccinaties zoals opgenomen in het Besluit Publieke 

Gezondheid. Het vaccinatieprogramma in dit besluit beperkt zich tot personen tot 18 jaar. Hiermee 

zijn de vaccinaties van personen van 18 tot en met 26 jaar geen onderdeel van het gemeentelijk 

RVP pakket.  

 Een toekomstig SARS-CoV-2 vaccin. Het vaccin zal worden opgenomen in het RVP voor de 

gehele bevolking. Ook hiervoor krijgen gemeenten geen medeverantwoordelijkheid.  

 

Geïnformeerde toestemming voor vaccineren 

Zowel voor deelname aan het RVP als voor het verwerken van de persoonsgegevens, waaronder 

doorlevering vanuit de uitvoerders van de jeugdgezondheidszorg (JGZ-organisaties) aan het RIVM, is 

wettelijk vereist dat er toestemming wordt gevraagd. Voor dat laatste is de technische ondersteuning 

nog niet gerealiseerd. Over het verkrijgen van deze geïnformeerde toestemming, ook ‘informed 

consent’ genoemd, is een aparte RVP-richtlijn geschreven. Deze professionele RVP-richtlijn is in 2018 

ontwikkeld om te voldoen aan de wettelijke eisen en is tegelijk ook bedoeld om een handvat te bieden 

om het gesprek met ouders over het RVP te ondersteunen. Zolang de registratie niet digitaal in het 

digitaal dossier JGZ is vast te leggen, wordt de informed consent ten aanzien van de uitwisseling van 

data tussen JGZ en RIVM nog niet actief uitgevraagd. 

 

Naar verwachting wordt in de meicirculaire aan gemeenten gevraagd om de techniek voor het 

informed consent nog dit jaar mogelijk te laten maken door de instelling die voor de gemeente de JGZ 

uitvoert (inclusief de toekenning van financiële middelen in het gemeentefonds).  

 

Omgevingswet 

De Omgevingswet, de Wet publieke gezondheid en lokale preventie/sportakkoorden bieden de 

mogelijkheid om gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming mee te nemen in ruimtelijke 
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ontwikkelingen. Zorgen dat de gezondheid van individuen, groepen en gemeenschappen beter wordt 

door de omgeving gezonder te maken, door gezond gedrag te stimuleren en door gezond gedrag 

makkelijker te maken. Samen met onze gemeenten wordt het instrumentarium hiervoor ontwikkeld 

(bouwsteen gezondheid). In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt de 

samenwerking met gemeenten al gezocht.  .  

Zorg en Veiligheid verbonden  

Het kabinet zet in op het versterken van de goede samenwerking tussen zorg, welzijn, veiligheid en 

straf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt in de Rijksbegroting het belang van de rol van 

gemeenten. Ze geeft aan het lokaal bestuur een stevigere rol in onder andere de aanpak van huiselijk 

geweld maar ook van radicalisering. Ook het ministerie van VWS zet extra in op zorg- en 

veiligheidsvraagstukken. Dat is zichtbaar in de versterking van de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling, de aanpak van mensenhandel, de extra middelen voor de aanpak personen met 

verward gedrag, de aandacht voor maatwerk en een persoonsgerichte aanpak, het versterken van de 

aanpak van multiproblematiek, de inzet op preventie van radicalisering en het terugdringen van 

recidive. Met onze wethouders en burgemeesters willen we verkennen op welke wijze de GGD de 

gemeenten kan ondersteunen.  

 

Kwetsbaren en jeugd  

De coronapandemie heeft laten zien dat de kwetsbaren in onze omgeving mogelijk nog harder zijn 

geraakt en hun kwetsbaarheid daarmee toeneemt. De aandacht voor kwetsbaren en kwetsbaarheid 

moet een plek krijgen in het meerjarenbeleidsplan en in de regionale en lokale preventieagenda. 

Onder meer vervult de GGD een rol bij de totstandkoming en duiding van de post coronamonitors van 

GGD GHOR Nederland. Dit start na verwachting in het najaar van 2021 en loopt door in 2022. De 

financiering hiervan vindt door GGD GHOR Nederland en VWS plaats. 

 

Internationale medewerkers 

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat extra aandacht voor gezondheidsbevordering onder 

de doelgroep medewerkers uit het buitenland noodzakelijk is. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat 

arbeidsmigranten in mindere mate gebruik maken van hulpverleningsvoorzieningen in vergelijking met 

Nederlanders zonder migratieachtergrond. In samenspraak met gemeenten en zorgpartners wil de 

GGD de gezondheidsvraagstukken in onze regio in kaart brengen. 

 

2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd 

 

Het beoogd maatschappelijk effect betreft:  

 

Creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen, met gelijkwaardige kansen in de 

maatschappij. 

 

Om kinderen goed te begeleiden, problemen vroegtijdig te signaleren en ontwikkelende complexe 

problematiek te voorkomen, is een ander samenspel met ouders en hun kinderen nodig. We moeten 

komen tot een nieuwe samenwerking tussen partijen die bij het opgroeien van kinderen betrokken zijn; 

naast jeugdgezondheidszorg, gemeentelijke toegang en jeugdzorg, ook onderwijs en voorschoolse 

voorzieningen en de eerstelijns en tweedelijns zorg en Veilig Thuis. Het is een grote opgave om de 
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ingezette cultuuromslag vorm te geven en nieuwe verbindingen en initiatieven te realiseren. 

Voorwaarde hiervoor is een stevige positie van preventie in het jeugddomein en een doorgaande, 

integrale keten van preventie tot curatie.  

 

Ouderportaal 

In 2020 is de implementatie van het ouderportaal gestart. Dit geeft ouders de mogelijkheid om digitaal 

het kinddossier in te zien en om digitaal afspraken te maken. De implementatie is in het voorjaar van 

2021 afgerond. Dit levert een besparing op als gevolg van reductie van portokosten, groeiboekjes en 

drukwerk. Maar daar tegenover moet geïnvesteerd worden in digitale veiligheid (securitycertificaten) 

en privacy (DigiD inlogmogelijkheid). De jaarlijkse efficiencywinst bedraagt € 30.000. Deze financiële 

ruimte is onderdeel van het eerder gepresenteerde € 325.000 besparingspotentieel en wordt 

meegenomen in de kerntakendiscussie. 

 

Taakherschikking 

De taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg is gestart in februari 2021. Het doel is om 

verpleegkundigen zodanig op te leiden, dat zij een aantal taken van jeugdartsen over kunnen nemen. 

Het gaat om zeven contactmomenten op het consultatiebureau welke deels door de 

jeugdverpleegkundige worden uitgevoerd. Waar sprake is van een verhoogd risico, of meer 

complexiteit, blijft de jeugdarts degene die het consult afneemt. Dat gaat om zo’n 30% van de 

gevallen.  

 

De opleiding taakherschikking kent een duur van 2,5 jaar. Deze is gestart in februari 2021 en wordt 

afgerond tegen de zomer van 2023. Na de implementatie van taakherschikking dalen de 

personeelskosten met € 95.000 per jaar. De loonkosten van een jeugdverpleegkundige zijn immers 

lager dan van een jeugdarts. Deze financiële ruimte is onderdeel van het eerder gepresenteerde  

€ 325.000 besparingspotentieel en wordt meegenomen in de kerntakendiscussie.  

De investering ten behoeve van het scholingstraject bedraagt € 600.000 en is in 2020 reeds voorzien. 

Dit betekent dat de gemeenten hier geen extra financiële bijdrage voor gaan betalen.  

 

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?  

Om voor alle kinderen een gezonde en veilige basis te creëren, met gelijkwaardige kansen in de 

maatschappij, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen 

wordt een zo groot mogelijke impact gerealiseerd op de (publieke) gezondheid van de jeugd. De 

doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 
 

Strategisch doel Operationeel doel Prestaties 

Veilig en gezond 

opgroeien van alle 

kinderen in Limburg-

Noord, inclusief de 

nieuwkomers. 

Uitvoeren basispakket JGZ 

voor alle kinderen (88.000) 

Aanbieden van contactmomenten (85.000 

consulten, verdeeld over 20 fysieke 

consultatiebureaus) conform Landelijk 

Professioneel Kader en professionele 

richtlijnen 
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Verkleinen 

gezondheidsverschillen 

Aanbieden van extra zorg 

voor kinderen met extra 

zorgbehoeften 

Aanbieden van extra contactmomenten. 

Proactief inspelen op 

behoeften van 

gemeenten, ouders en 

kinderen op het gebied 

van JGZ 

Uitvoeren lokaal aanbod 

JGZ 

- Aanbieden zorg op maat. 

- Differentiatie in aard, frequentie en discipline 

van contactmomenten. 

Optimale start voor alle 

kinderen 

Aanbieden van zorg op 

maat in eerste 1.000 dagen 

van het kind 

- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod. 

- Participatie JGZ preventieagenda. 

- Participatie Kansrijke Start. 

- Uitvoeren programma Nu Niet Zwanger 

Bestrijden van door 

vaccinatie te 

voorkomen 

infectieziekten op 

individueel en 

populatieniveau 

Minimaal 95% van 

kinderen (WHO-norm) is 

gevaccineerd conform 

RVP, en de 

vaccinatiegraad van HPV 

in minimaal 65%. 

Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (50.000 

vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor 

zwangere vrouwen (4.000 vaccinaties). 

Faciliteren 

beleidsontwikkeling 

publieke gezondheid 

jeugd 

Informeren en adviseren 

van gemeenten over 

gezondheidsbeleid op 

basis van monitoring, 

rapportage en onderzoek 

-Opstellen Integrale Jeugdrapportage. 

-Gezondheidsmonitor kind en jeugd. 

Sluitend aanbod van 

preventieve en 

gespecialiseerde zorg 

Samenwerking in sociaal 

domein versterken 

Deelname aan lokale coalities. 

Continue verbetering 

van publieke 

gezondheidszorg voor 

de jeugd 

Signaleren kansen, 

ontwikkelingen en 

bedreigingen en 

samenbrengen van diverse 

informatiebronnen 

Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het 

adviseren over trends en ontwikkelingen. 
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2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen  

 

Het beoogd maatschappelijk effect betreft:  

 
Bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door verspreiding van besmettelijke 

infectieziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, de bevolking te beschermen tegen 

gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving. 

Dit maatschappelijk effect wordt gerealiseerd middels infectieziektebestrijding, medische milieukunde, 

forensische geneeskunde en technische hygiënezorg.  

 

Infectieziektebestrijding  

De GGD is actief in het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten zoals kinkhoest, 

hepatitis B en legionellose. We garanderen een 24-uurs bereikbaarheid voor het melden hiervan en 

melden deze binnen de wettelijk gestelde termijn. Het opsporen en bestrijden van tuberculose (TBC) 

vindt met name plaats onder zowel risicogroepen, zoals asielzoekers en immigranten, als ook onder 

personen die in contact komen met mensen uit risicogroepen, de contactgroepen. In 2022 verwacht 

de GGD nog werkzaamheden te verrichten in de pandemiebestrijding. Dit in opdracht van en met 

financiering door VWS. 

 

Ook richt de GGD zich op de seksuele gezondheid van de burgers in onze regio. Seksualiteit is in alle 

levensfases een belangrijke antecedent voor een goed ervaren gezondheid. Dit reikt verder dan het 

opsporen en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). Bijvoorbeeld door in 

gesprek te gaan met kwetsbare vrouwen/partners/stellen over een kinderwens, zodat zij een bewuste 

en eigen keuze kunnen maken ter voorkoming van een onbedoelde zwangerschap. Ook zet de GGD 

zich in om het gesprek over genegenheid en intimiteit zo toegankelijk mogelijk te maken. 

 

Daarnaast ziet de GGD meerwaarde in het geven van reizigersadvies en -vaccinaties om 

infectieziekten te voorkomen. Het juiste consult met de juiste vaccinatie verkleint de kans dat 

infectieziekten binnen onze regio uitbreken. De GGD vervult hierin meer en meer een expertrol. In 

2020 en 2021 ondervindt reizigersadvisering hinder van de coronapandemie. De vraag is nihil en 

activiteiten beperken zich tot het vaccineren van beroepsgroepen. In de begroting 2022 is geen 

rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Indien hier wel sprake van 

is, ontstaat er derving van inkomsten. Een eventuele derving van inkomsten wordt verhaald bij VWS, 

waardoor er geen financieel risico ontstaat voor de gemeenten. 

 
Medische milieukunde 

De GGD stelt zich steeds meer op als proactieve adviseur van de gemeenten rondom medisch 

milieukundige zaken. Het provinciaal asbest-aanvalsplan blijft onder de aandacht. Daarnaast zet de 

GGD zich in om de medische milieukunde een herkenbare plek te geven in de Omgevingswet.  
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Forensische geneeskunde 

De lijkschouw is een wettelijke taak voor de gemeenten. Binnen onze regio hebben de gemeenten de 

GGD aangewezen voor de uitvoering van deze taak. Voor politie en justitie voert de GGD forensisch 

medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit. De GGD borgt de beschikbaarheid en 

bereikbaarheid van forensisch artsen. Landelijke schaarste aan professionals maakt dit uitdagend. 

Om beschikbaarheid en bereikbaarheid te garanderen wordt samengewerkt met andere GGD’en. 

Tevens wordt gewerkt met de inzet van een forensisch verpleegkundige. 

 
Technische hygiënezorg 

De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties. Daarnaast voert zij inspecties uit op naleving 

van de gezondheidsvoorschriften ten behoeve van vergunningverlening aan tattoo- en piercingshops, 

op verzoek van de gemeenten bij seksinrichtingen en op verzoek van het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers (COA) bij asielzoekerscentra. De technische hygiënezorg richt zich mede door deze 

controlerende activiteiten ook op preventie infectieziekten. 

 
Toezicht houden 

De GGD voert toezicht uit op de kinderopvang. Dit doet ze bij kinderdagverblijven, buitenschoolse 

opvang, gastouderbureaus en gastouders. Het betreft zowel jaarlijkse onderzoeken, onderzoeken op 

indicatie en onderzoek bij de aanvraag van een nieuwe opvanglocatie. In zowel 2020 als 2021 hebben 

de inspecties niet op alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureau’s plaats 

kunnen vinden. Dit als gevolg van de coronapandemie en daardoor het (gedeeltelijk) sluiten van de 

locaties. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de 

coronapandemie. Indien hier wel sprake van is, ontstaat er derving van inkomsten. Dit ontstaat omdat 

er sprake is van prestatiefacturatie (p*q) aan gemeenten. Een eventuele derving van inkomsten wordt 

verhaald bij VWS, waardoor er geen financieel risico is. 
 

Nu niet zwanger 

De GGD voert het programma Nu Niet Zwanger uit in de regio. Dit doet ze onder subsidieverstrekking 

van VWS en GGD GHOR Nederland. Deze financiering is voor 2020 en 2021 en wordt mogelijk door 

VWS verlengd tot en met 2022. Daarnaast zijn gemeenten met de Provincie in overleg om de  

implementatie te stimuleren, waarvoor de Provincie mogelijk extra financiële middelen ter beschikking 

stelt. De GGD gaat uit van continuering van het programma Nu Niet Zwanger in 2022, waarbij de 

financiering via VWS, GGD GHOR Nederland en eventueel de Provincie geborgd is. 

 

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?  

Om bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door verspreiding van besmettelijke 

infectieziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, de bevolking te bescherming tegen 

gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgevingen, zijn 

een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot 

mogelijke impact gerealiseerd op de algemene (publieke) gezondheid. De doelen, met hun vertaling in 

prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
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Strategisch doel Operationeel doel Prestaties 

Het voorkomen of 

vroegtijdig 

signaleren van 

besmettelijke 

infectieziekten 

Signaleren en 

bestrijden van 

infectieziekten en 

monitoren 

vaccinatiegraad 

- Afhandelen van meldingen van infectieziekten (minimaal 

95% binnen de wettelijke normtijden) 

- Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose (30 

patiënten met ziekteverschijnselen in behandeling en 45 

geïnfecteerde zonder ziekteverschijnselen in beeld), seksuele 

gezondheid (2.200 consulten), reizigersadvisering (11.500 

consulten, 15.000 vaccinaties): 

i. Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel 

individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen 

ii. Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid 

iii. Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. 

antibioticaresistentie en infectiepreventie  

iv. Uitvoeren van bron- en contactonderzoek 

v. Screening op en behandeling van infectieziekten 

Het beschermen 

van de bevolking 

tegen 

gezondheids-

bedreigende 

factoren en het 

stimuleren van 

een gezonde 

leefstijl en -

omgeving 

Signaleren van 

factoren die 

gezondheids-

risico’s met zich 

mee brengen en 

het bevorderen van 

een leefomgeving 

die uitnodigt tot 

gezond gedrag 

- Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen opstellen 

- Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -

gezondheidsrisico’s 

- Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg: 

i. Lijkschouw (300 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood 

en euthanasie (230 verklaringen) 

ii. Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk 

geweld, zedenzaken en kindermishandeling. 

iii. Afname alcohol- en drugscontroles en medische 

arrestantenzorg (600 controles) 

iv. Opstellen letselbeschrijvingen (50 stuks) 

- (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico’s op gebied van 

milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in 

relatie tot de gezondheid. En voorlichting over voorkomende 

gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, 

gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, 

houtkachels en windmolens (200 maal) 

- Adviseren over gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen 

(10 adviezen)  

- Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet 

en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen  



  

Begroting 2022 VRLN 18 9 juli 2021 

Het houden van 

toezicht 

Uitvoeren van 

toezicht op de 

kinderopvang en 

vergunde bedrijven 

- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven 

(KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus 

(GOB), en gastouders (GO) (500 jaarlijkse onderzoeken) 

- Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie 

- Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO 

- Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops (50 

stuks), (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en 

statushouders (2 azc’s) en seksbedrijven 

Continue 

verbetering van 

de algemene 

publieke 

gezondheidszorg 

Signaleren kansen, 

ontwikkelingen en 

bedreigingen en 

samenbrengen van 

diverse 

informatiebronnen 

Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over 

trends en ontwikkelingen 

 

 

2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties 
 

Het beoogt maatschappelijk effect betreft:   

 

Beperken van gezondheidsschade bij crisissituaties door voorbereiding op en coördinatie van 

zorg bij ongevallen en rampen, als ook het borgen van opgeschaalde publieke 

gezondheidsprocessen. 

 

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) draagt in crisissituaties zorg voor 

coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Preventief adviseert ze 

gemeenten en andere (overheids-)organisaties op dat gebied. De GGD is verantwoordelijk voor 

publieke gezondheidsprocessen. Hieronder vallen opgeschaalde infectieziektebestrijding, 

opgeschaalde medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek bij 

rampen. De GHOR en de GGD borgen de opgeschaalde publieke zorg. 

 
Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?  

Om gezondheidsschade bij crisissituaties te beperken door voorbereiding op, en coördinatie van zorg 

bij ongevallen en rampen, als ook het borgen van opgeschaalde publieke gezondheidsprocessen, zijn 

een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot 

mogelijke impact gerealiseerd op de algemene (publieke) gezondheid. De doelen, met hun vertaling in 

prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel. 



  

Begroting 2022 VRLN 19 9 juli 2021 

 
Strategisch doel Operationeel doel Prestaties 

Regie op en 

voorbereiding 

van de 

geneeskundige 

hulpverlening bij 

crises 

Zorginstellingen zijn 

zich bewust van hun 

rol en eigen 

verantwoordelijkheid 

binnen de zorgketen 

Actuele informatie over de mate van voorbereiding en 

continuïteit in de zorgketen. 

Bijdragen aan de 

borging van 

geneeskundige 

hulpverlening  

Adviseert over 

crisisbeheersing om 

zorgcontinuïteit 

verstoring te 

beperken, als ook 

over 

risicobeheersing om 

crises te voorkomen 

- Adviseren en bieden van ondersteuning t.a.v. 

crisisbeheersing aan partners in de zorgketen om een 

positieve bijdrage te leveren aan zorg continuïteit. 

- Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over 

evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, 

andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de 

nieuwe Omgevingswet). 

Coördineren, 

aansturen en 

regisseren van 

de 

geneeskundige 

hulpverlening 

tijdens 

crisissituaties 

Borgen van een 

kwalitatief 

hoogstaande 

crisisorganisatie die 

24/7 paraat is. 

- Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het 

Geneeskundig Crisisplan. 

- Continue beschikbaarheid van gekwalificeerde 

crisisfunctionarissen. 

- Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende 

vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan (OTO-

plan). 

- Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer, 

communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde. 

Verbinden van 

geneeskundige 

hulpverlening met 

openbare orde en 

veiligheid  

- Informatiemanagement t.b.v. instellingen. 

- Realiseren van een systeem t.b.v. informatie uitwisseling 

in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. 

Visie 

zelfredzaamheid 

GHOR en 

veiligheidsregio ten 

uitvoering brengen 

- Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare groepen. 

- Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en 

crisis. 

- Adviseren van sociale netwerken en zorginstellingen 

rondom verminderd zelfredzamen. 
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Beperken van 

gezondheids-

schade  

Borgen 

opgeschaalde 

publieke 

gezondheids-

processen en 

ondersteunen 

bevoegd gezag bij 

incidenten met 

(mogelijke) 

maatschappelijke 

onrust 

Inzetten van psychosociale hulpverlening, medische 

milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en het 

opstarten van een gezondheidsonderzoek bij rampen. Als 

ook het adviseren van bevoegd gezag. 

 

 

2.1.4 Programmakosten  

 

De kosten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 18,2 miljoen exclusief de toerekening 

van overhead. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 13,5 miljoen van de programmakosten. Dat 

is € 26 per inwoner.   

 

Totaal Programma Publieke gezondheid (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2022

Lasten 18.188

Baten 17.901

Algemene dekkingsmiddelen 0

Onvoorzien 0

Geraamd saldo van baten en lasten 288

Stortingen in reserves 2

Onttrekkingen uit reserves 290

Geraamd resultaat 0
 

 

Een storting van € 2.000 en een onttrekking van € 15.000 vindt plaats in c.q. uit de reserve ter dekking 

van de Kapitaallasten Oranjelaan Roermond. Daarnaast een onttrekking ter dekking van de 

investering in de taakherschikking ten bedrage van € 275.000.  

 

De kosten voor de GHOR zijn opgenomen in de begroting van het Programma Crisisbeheersing, 

omdat daar ook het merendeel van de baten wordt verantwoord.  
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2.2 Programma Brandweerzorg 

Het programma Brandweerzorg bestaat uit drie onderdelen:  

- Risicobeheersing; 

- Incidentbestrijding; 

- Preparatie. 

 

Algemene ontwikkelingen 2022 

 

Taakdifferentiatie brandweervrijwilligers 

Uit (recent) onderzoek blijkt dat het Nederlandse stelsel van brandweerzorg niet strookt met Europese 

wet- en regelgeving; beroepsmatige en vrijwillige brandweermensen doen hetzelfde werk maar 

worden niet gelijk beloond. De oplossing die landelijk is gekozen, is om te komen tot een substantiële 

taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmatige brandweermensen. Dit is een fundamentele 

verandering, want het huidig stelsel gaat uit van gelijke taken voor beroeps en vrijwilligers. In de 

voorbereiding op de taakdifferentiatie is door Brandweer Limburg-Noord een aantal 

oplossingsrichtingen ontwikkeld. De minst dure oplossingsrichting leidt - bij een verder ongewijzigde 

organisatie - tot structurele meerkosten van ruim € 800.000. De veiligheidsregio’s zijn van oordeel dat 

hier sprake is van een stelselwijziging en dat de extra kosten voor de Minister zijn.  

Het streven is om Brandweer Limburg-Noord vanuit de inhoud door te ontwikkelen met als doel een 

adequate en toekomstbestendige brandweerzorg tegen aanvaardbare kosten. Het juridische 

eindresultaat zal vergelijkbaar zijn met wat de Denktank en de Minister voor ogen hebben. 

 

Versterking paraatheid brandweer 

Conform beleidsplan 2020-2023 wordt voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan 

de bestuurlijk vastgestelde derde jaarschijf versterking paraatheid. Dit leidt tot een geplande verhoging 

van de bijdrage in 2022 met een bedrag van € 220.000. 

 

2
e
 loopbaanbeleid 

In 2006 is het 2
e
 loopbaanbeleid bij de brandweer geïntroduceerd. Het gaat over medewerkers 

incidentbestrijding in de 24-uursdienst. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze 

medewerkers maximaal 20 jaar werken in deze bezwarende functie. Werkgever en werknemer 

spannen zich gezamenlijk in om een goede vervolgstap, de zogenaamde 2
e
 loopbaan van de 

werknemer, mogelijk te maken naar een niet bezwarende functie binnen dan wel buiten de 

organisatie. In de begroting is te weinig financiële ruimte om het beleid uit te voeren. Bovendien moet 

het beleid geactualiseerd en gemoderniseerd worden. Getracht wordt om de tekorten, die naar 

verwachting aanzienlijk zijn, uit de eigen begroting te dekken. Mogelijk is hier sprake van een 

financieel risico. 

 

Nieuwbouw kazernes 

In 2016 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid een besluit genomen tot nieuwbouw kazernes op een 

aantal plaatsen. Een voorwaarde is dat het bedrag van achterstallig onderhoud van de huidige 

kazerne, dat op 1-1-2017 weggewerkt zou moeten zijn, in de nieuwbouw wordt gestoken.  
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Verder is het uitgangspunt voor nieuwbouw dat het sober en doelmatig moet zijn. Ook mogen de 

totale huisvestingslasten niet hoger worden als gevolg van nieuwbouw. In het bouwkrediet zit dan ook 

geen enkele lucht.  

Vertragingen in vergunningstrajecten hebben tot latere start van de bouw van diverse kazernes geleid 

en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd (inflatiecorrectie). Bij de financiering is uitgegaan 

van een centrale post in het gebied Heythuysen in plaats van het in stand houden van twee posten. 

Daarnaast is er geen rekening mee gehouden dat er discussie kon ontstaan over het besluit van het 

Algemeen Bestuur over het bedrag van achterstallig onderhoud. 

De combinatie van voorgaande tegenvallers kan leiden tot een financieel risico. 

 

Actualisatie investeringsprogramma materiaal brandweer  

Het investeringsprogramma brandweer wordt geactualiseerd naar de periode 2022 - 2030. Op 

voorhand is duidelijk dat het budget voor kapitaallasten in deze periode niet toereikend is. Daar zijn 

twee redenen voor aan te wijzen. In de eerste plaats is het materieel in de regionalisering naar VRLN 

overgekomen zonder btw. De vervanging vindt met btw plaats en daaruit vloeit dus een kostenstijging 

voort. In de tweede plaats zijn de specificaties in de loop van de tijd gewijzigd en dat is van invloed op 

de aanschafprijs. De verwachting is dat de omvang pas zichtbaar wordt in de jaren na 2022. Voor de 

tijdelijke opvang van deze verwachte tekorten hebben we de afgelopen jaren de egalisatiereserve 

kapitaallasten brandweerzorg gevormd. 

 

Energietransitie en duurzaamheid 

De overgang naar nieuwe technieken en vormen van energiegebruik (elektrische voertuigen, hybride 

auto's, voertuigen op waterstof of vloeibaar aardgas (LNG), buurtbatterijen, windturbines en 

zonnepanelen) is in volle gang. Bij de ontwikkeling en in gebruik name is voor brandveiligheid vaak 

niet veel aandacht. Maar als er iets misgaat, is de brandweer meestal als eerste ter plaatse. Wat 

betekenen de nieuwe ontwikkelingen voor de veiligheid van burgers en voor de inzet van de 

brandweer? Het is belangrijk om als brandweer de werking en de risico’s te kennen en hierop 

voorbereid te zijn. In 2021 wordt hier door de veiligheidsregio's gezamenlijk een programma op 

ontwikkeld dat in 2022 concreet vertaald moet worden in een regionaal programma en/of project.  

 

Werken met de Omgevingswet  

Naar verwachting is de nieuwe omgevingswet op 1 januari 2022 een feit, hebben we nieuwe 

procesafspraken gemaakt over de adviesrol van de veiligheidsregio bij de 

vergunningverleningstrajecten en werken we samen in de digitale samenwerkingsruimte binnen Squit 

2020. Gemeenten gaan door met maken van hun omgevingsvisies en omgevingsplannen en de 

doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daar hebben zij respectievelijk tot 

2026 en 2029 de tijd voor. Daarnaast treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking voor 

gevolgklasse 1.  

2022 zal vooral een jaar zijn van uitproberen en ervaring opdoen met de daadwerkelijke werking van 

de nieuwe wet in de praktijk waarbij de 15 gemeenten ieder een eigen tijd/tempo lopen in het 

implementatieproces. Naar verwachting gaat dit de nodige flexibiliteit vragen van risicobeheersing qua 

inzet van capaciteit. Het is niet uit te sluiten dat verdergaande prioritering in uitvoering van taken nodig 

zal zijn.  
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Informatiegestuurd werken 

VRLN heeft in haar beleidsplan 2020 - 2023 informatiegestuurd werken als kernwaarde opgenomen. 

Informatie wordt steeds belangrijker zowel in de voorbereiding op incidenten als in de preventieve 

taken. Hiervoor is binnen de gehele veiligheidsregio een programma Informatie & Techniek gestart. In 

dit programma krijgen vraagstukken rondom informatievoorziening, ICT en innovatie een plek. Binnen 

brandweerzorg hebben we veel data ter beschikking. In 2021 zijn we gestart met het inrichten van een 

systeem dat deze data beschikbaar kan stellen en kan opwaarderen tot bruikbare informatie en 

kennis. Ook wordt er in 2021 gestart met de modernisering van de Mobiele Operationele 

Informatievoorziening in de brandweervoertuigen. 

In 2022 maken we de vervolgstap naar het structureel inbedden van business intelligence in de 

brandweerorganisatie. 

 

Digitaliseren producten 

De coronacrisis heeft ons geleerd dat we een deel van onze dienstverlening digitaal kunnen 

organiseren en dat dat voordelen biedt. De digitale zelfscan brandveiligheid is daar een voorbeeld 

van, maar ook het aanbieden van inhoudelijke webinars of het online organiseren van 

voorlichtingsbijeenkomsten. Voordelen zijn onder andere dat we meer burgers kunnen bereiken door 

producten via meerdere kanalen aan te bieden. We kunnen het toezicht op gebruiksveiligheid breder 

en frequenter inzetten waarbij we een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de 

ondernemer of de eigenaar van een gebouw.  

 

Verbinding Veiligheid en Gezondheid  

Brandveilig Leven heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt in de professionalisering 

van preventie, zowel op inhoudelijk als op methodisch vlak. Steeds vaker worden raakvlakken 

zichtbaar met andere onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid (denk aan 

klimaatverandering, ondermijning, valpreventie en de rookvrije generatie). De uitdaging voor de 

komende jaren is om synergie te creëren op deze thema’s in samenwerking met maatschappelijke 

partners. 

 

 

2.2.1 Risicobeheersing  

 

Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Sociale veiligheid is daarbij 

een belangrijk aandachtsveld, maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals 

vermindering van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Hierbij 

werken zij samen met professionals, zoals politie en veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken 

van de betrokkenheid en vergroting van het zelfoplossend vermogen van hun inwoners en 

ondernemers. De veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. Binnen risicobeheersing biedt zij 

gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het 

indammen van brandrisico’s. Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van 

branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en 

bedrijven (voorheen Brandveilig Leven). In vergunningstrajecten zorgt de veiligheidsregio voor 

deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in 

bouwtrajecten. Als onderdeel van de veiligheidsketen richt risicobeheersing zich onder meer op het 
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mogelijk maken van een veilige en effectieve inzet van de hulpdiensten bij calamiteiten. De regio 

werkt vanuit het begrip ‘meerlaagse veiligheid’ waarbij in iedere fase van het realiseren van een 

ruimtelijke ontwikkeling of bouwwerk een passend instrument ingezet kan worden om fysieke 

veiligheid te vergroten. Risicobeheersing adviseert tevens over bereikbaarheid en aanwezige 

bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten effectief op kunnen treden bij calamiteiten. 

 

Activiteiten 2022 

Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden (hieronder A t/m E). 

 

A Ruimtelijke veiligheid 

De veiligheidsregio brengt adviezen uit gericht op het beheersen van omgevingsrisico’s. De 

advieswerkzaamheden omvatten: externe veiligheid bestemmingsplannen, omgevings- en 

trajectbesluiten, routering gevaarlijke stoffen, infrastructurele wijzigingen, realiseren van 

bluswatervoorzieningen en keurmerk veilig ondernemen. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium 

veiligheidsrisico’s in beeld te brengen en mee te laten wegen in de beleidskeuzes die gemaakt 

worden. 

 

Prestatie indicatoren 

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en 

voorschriften om omgevingsrisico’s te beperken en te beheersen. 

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 250 tot 300 adviesaanvragen in het kader van omgevingsvisies, 

omgevingsplannen en omgevingsvergunning inclusief bluswater en bereikbaarheid.  

 

B Industriële veiligheid 

De veiligheidsregio voert werkzaamheden uit gericht op het adviseren over, toezien op en eventueel 

handhaven van de beheersing van industriële risico’s. Tot deze werkzaamheden behoren het 

beoordelen van veiligheidsrapporten, aanwijzing van bedrijfsbrandweren, advies op het gebied van 

opslag van vuurwerk en explosieve stoffen, advies externe veiligheid Wet Milieubeheer en inspecties 

en handhaving BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen). 

 

Prestatie indicatoren 

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en 

voorschriften om industriële risico’s te beperken en te beheersen. Adequate controle in het kader van 

handhaving door middel van toezicht en inspecties. 

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 12 BRZO-inspecties en 10-20 adviezen in het kader van aanvragen 

voor een milieuvergunning en behandeling incidentmeldingen.  

 

C Bouwveiligheid 

De veiligheidsregio adviseert over brandveiligheidsaspecten bij bouwvergunningtrajecten: over te 

nemen bouwkundige maatregelen, technische installaties, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen 

op objectniveau. Controles tijdens en na de bouw maken deel uit van deze werkzaamheden. 
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Prestatie indicatoren 

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en 

voorschriften over brandveiligheidsaspecten in het kader van bouwvergunningtrajecten. Adequate 

controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties. 

Jaarlijks worden gemiddeld 900 adviesrapporten uitgebracht en 20 controles uitgevoerd. Speerpunt is 

het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan gemeenten: door nog meer aan de 

voorkant mee te denken zodat gemeenten niet verrast worden door ons advies in een lopende 

aanvraag; door het borgen van maximale afstemming bij complexe trajecten en door de risicogerichte 

benadering goed te borgen in het adviesformat.  

 

D Gebruiksveiligheid 

De veiligheidsregio adviseert over brandveilig gebruik van bouwwerken en bij risicovolle en/of 

grootschalige evenementen. Hiertoe behoort de advisering omgevingsvergunning en melding 

brandveilig gebruik, de advisering en het toezicht bij grootschalige en risicovolle (B- en C-) 

evenementen en het toezicht op brandveilig gebruik. 

Daarnaast voert de veiligheidsregio activiteiten uit specifiek gericht op het verkleinen van het risico op 

brand door menselijk handelen. Concrete activiteiten zijn de ervaringsprogramma’s binnen de Risk 

Factory voor scholieren, zorginstellingen, het voorlichten en trainen van kwetsbare groepen en het 

trainen van ambassadeurs (bij voorkeur door het opzoeken van een structurele samenwerking met 

zorgorganisaties en woningcorporaties). 

 

Prestatie indicatoren 

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en 

voorschriften bij het gebruik van bouwwerken en bij evenementen.  

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 1.500 gebruikscontroles, 300 adviezen in het kader van brandveilig 

gebruik en 500 adviezen in het kader van evenementenadvisering. 

 

Brandveilig Leven 

Specifiek onderdeel binnen gebruiksveiligheid is Brandveilig Leven, waarbij specifiek aandacht 

gegeven wordt aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig 

gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven. In totaal worden ruim 300 voorlichtingsactiviteiten 

Brandveilig Leven uitgevoerd.  

We maken hierbij in toenemende mate gebruik van volontairs en ambassadeurs (intermediairs). Een 

belangrijk onderdeel is dan ook het werven en trainen van intermediairs. Om dit te bereiken zoeken 

we onder meer aansluiting bij opleidingen voor mensen die werkzaam worden bij kwetsbare groepen 

in de samenleving (bijvoorbeeld MBO Verzorgende). 

Het team Brandveilig Leven werkt daarnaast samen met de overige collega’s van Risicobeheersing 

om vraagstukken en uitdagingen gezamenlijk aan te gaan en zorgt er tevens voor dat 

brandweerposten de juiste (methodische) ondersteuning krijgen bij het uitrollen van lokale initiatieven 

zoals voorlichtingsactiviteiten.  

 

E Onderzoek en beleid 

Binnen risicobeheersing verzorgt VRLN de beleidsvoorbereiding (of levert een bijdrage aan) op 

diverse terreinen en onderwerpen. 
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Prestatie indicatoren 

Adequate en kwalitatief hoogwaardige beleidsadviezen die bijdragen aan een effectieve en efficiënte 

organisatie van de brandweerpreventie, gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.  

 

Indicatoren (risicobeheersing als geheel) 

 Goed en op tijd: wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, 

onafhankelijk en risicogericht. 

- Wij zijn aan de voorkant betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en aanvragen zodat veiligheid  

meegenomen kan worden in de fase van integrale belangenafweging. Het percentage 

vooroverleggen ten opzichte van het aantal adviesaanvragen toont een stijgende lijn. 

- De medewerkers risicobeheersing voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Dit 

is vastgelegd in het dashboard ontwikkeling vakmanschap. 

- Met iedere medewerker wordt jaarlijks een ontwikkelgesprek gevoerd. 

- Onze adviezen voldoen aan de interne standaard voor kwaliteit (kwaliteitskaart). Dit wordt 

jaarlijks beoordeeld op basis van een steekproef. 

- Wij voeren een tevredenheidsonderzoek uit met betrekking tot onze dienstverlening en scoren 

daarbij een ruimvoldoende. 

 Co-creatie: wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een 

onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud. 

- Het aantal partners waar wij structureel mee samenwerken toont een stijgende lijn. 

- Per programma geven wij minimaal 1 voorbeeld van een nieuw samenwerkingsinitiatief.  

- Wij meten de kwaliteit van de samenwerking met partners d.m.v. een enquête.  

 

 Informatie gestuurd: wij faciliteren gemeentelijke beleidskeuzes en beïnvloeden brandveilig 

gedrag door het verzamelen, analyseren en duiden van data en vertalen dit naar een regionaal 

brandrisicoprofiel en regionaal/lokaal veiligheidsbeeld. 

- Iedere gemeente beschikt over een kwalitatieve rapportage over brandveiligheid/naleefgedrag 

bij risicovolle objecten in de gemeente. 

- Een actueel overzicht van de meest voorkomende oorzaken van brand in de regio is 

beschikbaar. 

- Leveren wij digitale kaartinformatie over risico’s aan incidentbestrijding en aan gemeenten. 

 

 

 

2.2.2 Incidentbestrijding  

 

De veiligheidsregio voert de operationele brandweerzorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden 

van branden en van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier (kunnen) opleveren 

(verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, waterongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen).  

De veiligheidsregio beschikt hiervoor over 30 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd door 

beroepsmedewerkers (24 uursdienst en dagdienstmedewerkers) en ongeveer 800 vrijwilligers.  

Naast de basiszorg omvat incidentbestrijding ook het grootschalig en specialistisch optreden van de 

brandweer. Bij incidenten van grotere omvang is het aspect van slagkracht van belang. Aan de hand 
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van het provinciaal risicoprofiel en de hierin genoemde incidenttypen is bepaald hoe groot de 

slagkracht minimaal moet zijn. Aangezien het gros van de incidenttypen zich in elke gemeente kan 

voordoen, is gekozen voor een zodanige verdeling van capaciteit dat de slagkracht overal binnen de 

landelijke tijdsnormen kan worden geformeerd. Deze capaciteit is overigens al aanwezig; het is de 

som van de eenheden die nodig zijn voor de snelle eerstelijns brandweerzorg in de gemeenten. Voor 

het bestrijden van complexe incidenten beschikt de brandweer over specialistische teams die de 

lokale posten kunnen ondersteunen met extra kennis, ervaring en uitrusting.  

 

Activiteiten 2022 

Een verdere ontwikkeling van de repressieve organisatie 

Brandweer Limburg-Noord is op weg naar de brandweer in 2030; een repressieve 

brandweerorganisatie die flexibel, rationeel en robuust is ingericht om snel en adequaat incidenten te 

kunnen bestrijden. Vrijwillig waar het kan en beroepsmatig daar waar het moet en met ruimte voor 

burgerhulpverlening.  

Snel en adequaat betekent dat de basisbrandweerzorg georganiseerd blijft vanuit de lokale 

brandweerposten. Eenvoudige technieken en tactieken en een verregaande standaardisering maken 

dat de lokale vrijwilliger de basisincidenten in zijn of haar verzorgingsgebied kan bestrijden: werken 

vanuit een behapbare basis.  

Aanvullend op de vrijwillige posten die op basis van vrije instroom werken, creëren we waar en 

wanneer nodig een beroepsmatige schil van gegarandeerde paraatheid.  

De focus van de specialistische teams ligt op hoogwaardige kennis van en ervaring met complexe 

incidenten en minder op de opkomsttijd. Door ombuigingen en het maken van scherpe maar 

verantwoorde keuzes worden de extra kosten van taakdifferentiatie en andere externe ontwikkelingen   

gecompenseerd. Een en ander wordt vastgelegd in het RBOP 3 (Repressief Brandweer 

Organisatieplan). 

 

Prestatie indicatoren 

Een parate brandweerorganisatie die adequaat en voldoende snel reageert op de gemiddeld 4.000 

meldingen per jaar (waarvan 2.500 prio 1 en 1.500 prio 2). 

 

Indicatoren 

 Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) 

binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid. 

 Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige 

posten en anderhalve minuut bij beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering 

tot aan moment van de uitruk). 
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2.2.3 Preparatie 

 

De kwaliteit van de operationele brandweerzorg is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de 

medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en de operationele voorbereiding. Deze aspecten 

zijn verenigd binnen het onderdeel Preparatie.  

Vakbekwaamheid bestaat uit het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven) 

van het brandweerpersoneel. Dit is vastgelegd in kwalificatieprofielen en in wet- en regelgeving. Het 

onderdeel materieel is gericht op het onderhoud en aankoop van materieel van de brandweer. 

Operationele voorbereiding verzorgt alle procedures en data zoals die nodig zijn binnen 

Brandweerzorg en is de verbindende schakel naar de ketenpartners en meldkamer. 

 

Activiteiten 2022 

Speciaal te benoemen activiteiten voor 2022 zijn: 

  

 Zoveel als mogelijk voldoen aan de grote opleidingsvraag van nieuwe vrijwilligers. 

 Opleiding en training specialistische teams. 

 Invoering gebiedsgerichte opkomsttijden. 

 Grote aanbestedingen materieel. 

 Uitvoering RBOP 3.0. 

 Ontwikkelingen conform Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) zoals genoemd in het  

“beleids- en bestedingsplan 2020-2024 meldkamers”. 

 

Prestatie indicatoren 

Een goed geoefende, voorbereide en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk 

vastgestelde standaarden. Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en 

vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder. 

Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en 

beroeps). 

  

Indicatoren 

 Gecertificeerd opleidingsbureau. 

 Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard 

voor vakbekwaamheid. 

 Actuele planvorming, objectinformatie, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan.  

 De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de NEN2767-norm. 

 Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt 

periodiek gekeurd. 
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2.2.4 Programmakosten 

 

De kosten van de programma Brandweerzorg bedragen € 32,5 miljoen (exclusief toerekening 

overhead). Dat is € 62 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 26,9 miljoen van deze 

kosten. Dat is € 52 per inwoner.   

 

Totaal Programma Brandweerzorg (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2022

Lasten 32.361

Baten 32.304

Algemene dekkingsmiddelen 0

Onvoorzien 0

Geraamd saldo van baten en lasten 57

Stortingen in reserves 137

Onttrekkingen uit reserves 194

Geraamd resultaat 0
 

 

Een storting van € 137.000 en een onttrekking van € 194.000 vindt plaats in c.q. uit de reserve 

onderhoud brandweergebouwen.  
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2.3 Programma Crisisbeheersing 

De veiligheidsregio zorgt voor een platform voor de verschillende partijen in de crisisbeheersing. Zij 

draagt zorg voor een collectief beeld en analyse van risico's in de regio en voor (de inzet van) een 

gedegen voorbereide, vakbekwame, parate en professionele crisisorganisatie. Het programma 

Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking; 

- Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR); 

- Gemeentelijke processen en  

- Meldkamer Limburg multidisciplinaire samenwerking. 

 

2.3.1 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR 

 

Het onderdeel crisisbeheersing voert de multidisciplinaire taken uit. Dit onderdeel is primair 

verantwoordelijk voor de multidisciplinaire kernfuncties, ruimtes, (informatie)voorzieningen en 

wettelijke planfiguren en heeft een regierol in de samenwerking met de (keten)partners. 

Crisisbeheersing: 

 onderhoudt daartoe de benodigde contacten, netwerken en convenanten met partners en 

buurregio's in binnen- en buitenland; 

 informeert en adviseert burgers, partners en bestuur omtrent risico's en maatregelen, onder 

andere door risicocommunicatie, evenementenadvies en participatie in de Risk Factory; 

 ontwikkelt en beheert gezamenlijke plannen, (opschaling)procedures, informatievoorziening, 

multidisciplinaire piketten, pools, ruimtes en andere (digitale) resources; 

 coördineert de multidisciplinaire voorbereiding, informatie-uitwisseling, vakbekwaamheid en 

daadwerkelijk optreden van betrokken diensten en (keten)partners en 

 bewaakt de kwaliteit van de crisisbeheersing middels monitoren, evalueren en leren. 

 

De GHOR is belast met de coördinatie, voorbereiding, aansturing en regie van de geneeskundige 

hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen en met de advisering van andere overheden en 

organisaties op dat gebied. 

 Doelstelling is dat de geneeskundige partners naadloos kunnen opschalen van reguliere naar 

opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als 

samenhangende keten kunnen optreden, zodat slachtoffers van rampen en crises optimale 

zorg kan worden geboden.  

 Daarvoor zijn enerzijds afspraken (convenanten) met partners van belang. Anderzijds is een 

goede relatie met de partners op alle niveaus minstens zo belangrijk.  

 Een specifieke activiteit vormt de geneeskundige advisering bij evenementen. 

 

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s 

De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) (2020), de kabinetsreactie daarop (begin 2021) en 

de leerpunten uit diverse crisistypen, in het bijzonder de coronapandemie, vormen de basis voor de 

doorontwikkeling van crisisbeheersing in 2022. In de evaluatie en de reactie hierop wordt eens temeer 

het belang van (steviger) samenwerken tussen rijk en regio alsook binnen en tussen veiligheidsregio’s 

onderstreept en dat is ook in lijn met de uitvoering van de Agenda Risico- en Crisisbeheersing 2018-
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2021, waarop de minister toeziet. Ook voor digitale veiligheid had het kabinet al eerder aangegeven, 

de respons in het geval van digitale incidenten en crisis te willen versterken. 

Als de evaluatie van de Wvr tot aanpassingen van deze wet gaat leiden, kan dat in 2022 in het 

programma crisisbeheersing tot beleidswijzigingen leiden. Tijd/tempo daarvan zijn nog niet te 

voorzien, maar anticiperend daarop wordt in 2021 de visie op een toekomstbestendige 

crisisbeheersing in Limburg-Noord uitgewerkt, die in 2022 omgezet wordt in termen van taken en 

formatie. Waar dit eigenlijk zou vragen om investeringen, zal dit door ombuigen van budgetten en 

formatie budgettair neutraal gebeuren en wordt  als vanouds ingezet op het (opnieuw) verwerven van 

subsidies. 

In 2022 zal verder vorm en inhoud gegeven worden aan crisisbeheersing in relatie tot sociaal 

maatschappelijke risico’s en klimaatadaptatie. Hierin speelt informatiegestuurd werken een belangrijke 

rol, door samen met de provincie, andere veiligheidsregio’s en stakeholders te werken aan 

permanente uitwisseling van veiligheidsinformatie en duiding daarvan. 

 

Informatiemanagement GHOR 

Landelijk gezien is informatieontsluiting en toegankelijkheid van informatie, mede ten behoeve van 

ketenpartners, in doorontwikkeling. De GHOR Limburg-Noord is hierin onvoldoende meegegroeid. Dit 

heeft tot gevolg dat we het landelijke tempo niet kunnen bijbenen en de aansluiting bij de 

doorontwikkeling van de functie Informatiemanagement binnen de eigen afdeling crisisbeheersing 

missen. De kwetsbaarheid van het ontbreken van deze functie is met name duidelijk in de koude en 

lauwe fase, voor en na een crisis. In de langdurende coronacrisis nam deze behoefte toe, bij zowel de 

eigen organisatie als bij de ketenpartners en het landelijk netwerk. Door de inzet van een adviseur 

informatiemanagement wordt deze kwetsbaarheid verminderd.  

 

Activiteiten 2022 

Crisisbeheersing formuleert in het licht van de kerntakendiscussie en evaluatie van de Wvr in 2021 

haar toekomstvisie. Daarin vinden we aanleiding om in 2022 in te zetten op:  

 Versterking van de netwerk- en regierol: Naar aanleiding van de adviezen die door de 

commissie Evaluatie Wvr zijn gedaan ten aanzien van rol en positie van de GHOR, 

bevolkingszorg en crisiscommunicatie in crisisbeheersing.  We gaan gezamenlijk met GHOR en 

Oranje Kolom op zoek naar synergie. Daarnaast richten we onze inspanningen op extern 

netwerkmanagement, zowel regionaal als nationaal en internationaal. 

 Informatiegestuurd werken is de basis voor moderne crisisbeheersing. We bouwen dan ook 

verder op VIC (de 2e fase). Naast genereren en duiden van informatie willen we ook (digitale) 

toepassingsmogelijkheden en beheer van systemen beter borgen.  

 Informatiegestuurd werken bij de GHOR wordt verder ingericht, met name in de preparatiefase, 

met aandacht voor regievoering op het informatienetwerk, -proces en -producten. De GHOR 

werkt hierbij samen met en draagt bij aan multidisciplinair informatiemanagement en creëert 

voor de witte keten een ‘single source of truth’.  

 Waar we eerst spraken over risicocommunicatie in ‘koud’ en crisiscommunicatie in ‘warm’, is er 

steeds meer sprake van een lauwe situatie waarin continu communiceren belangrijk is. Alleen 

door risico-, crisis- en ook corporate communicatie met elkaar te verbinden, kunnen we een 

verbinding realiseren met onze inwoners en partners.  
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 In het kader van doorontwikkeling van de crisisorganisatie voeren we in 2021 aanpassingen uit, 

die we in 2022 evalueren en waar nodig bijsturen. Dit betreft onder andere de kernfuncties in 

leiding & coördinatie en informatiemanagement.  

Verder zal in 2022 opvolging gegeven worden aan leerpunten uit evaluaties van de aanpak van de 

COVID-19 pandemie.  

 

Prestatie indicatoren 

Crisisbeheersing draagt zorg voor actuele plannen, snelle en adequate opschaling en inzet van 

vakbekwame medewerkers, belast met GHOR- en multidisciplinaire processen crisisbeheersing. 

Daarvoor worden onderstaande inspanningen (indicatoren) geleverd. 

 

Indicatoren 

Evenementenadvisering: 

 Op alle adviesaanvragen (ongeveer 325 per jaar) in het kader van vergunningverlening voor een 

B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en 

informatieverschaffing van de aanvrager. 

 

Operationele voorbereiding: 

 Tenminste 90% van multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie 

worden tenminste eenmaal per 3 jaar gecontroleerd op actualiteit waarbij de versiedatum wordt 

aangepast.  

 Met alle structurele partners en buurregio’s zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten; deze 

worden tenminste eenmaal per 3 jaar geactualiseerd.  

 Het MOTO-aanbod (multidisciplinair opleiden-trainen-oefenen) voorziet in tenminste 2 

oefenmomenten per functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning 

gerealiseerd. 

 (M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en 

informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar. 

 De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk. 

 De GHOR heeft inzicht in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale 

ambulancevoorziening en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én 

continuïteit van zorg moeten garanderen.  

Incidentbestrijding: 

 Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering 

binnen de normtijd uit het Regionaal Crisisplan aangevangen met hun werkzaamheden.  

 Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider 

voldoende complete samenstelling binnen de normtijd uit het Regionaal Crisisplan met het 

eerste overleg. 
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2.3.2 Gemeentelijke processen 

 

De Oranje Kolom (gemeentelijke crisisorganisatie) is belast met de coördinatie en uitvoering van de 

processen Bevolkingszorg tijdens een crisis. Deze processen zijn: crisiscommunicatie, publieke zorg, 

omgevingszorg, nazorg, informatiemanagement, resourcemanagement en evaluatie. De Oranje 

Kolom richt zich voornamelijk op de operationele voorbereiding en preparatie van functionarissen die 

tijdens een incident in actie moeten komen. Dit gebeurt door opleidingen en deelname aan mono- en 

multidisciplinaire oefeningen. De Oranje Kolom valt inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de 

coördinerend gemeentesecretaris en functioneel onder de veiligheidsregio (werkgeverschap). 

 

Voor de Oranje Kolom zijn ongeveer 300 functionarissen actief, verdeeld over 21 sleutelfuncties in 13 

bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools. 

 

Activiteiten 2022 

Passend binnen de landelijke toekomstagenda blijft de Oranje Kolom werken aan de positionering van 

het proces bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio. Daarbij blijven wij werken aan de (bestuurlijke) 

verbinding tussen de 15 gemeenten en hun medewerkers. 

 

Implementatie Handboek Bevolkingszorg 

In 2022 staat de implementatie van het nieuwe Handboek Bevolkingszorg centraal. Het handboek 

wordt in 2021 opgeleverd, passend binnen de Landelijke Toekomstagenda Bevolkingszorg 2020. Het 

opleiden, trainen en oefenen in de nieuwe structuur is een logisch vervolg van de doorontwikkeling 

van bevolkingszorg. 

 

Continue communicatie 

In het kader van de versteviging van crisiscommunicatie wordt ingezet op het concept van ‘continu 

communiceren’ waarbij de focus komt te liggen op een vloeiende overgang van corporate-, naar risico- 

en crisiscommunicatie en weer terug. De nieuwe website met ‘liveblog’-functionaliteit is een eerste 

stap. De doorontwikkeling van de persinformatietool (PINT) is hier het vervolg op. 

 

Operationele inzetbaarheid 

Vanwege interne organisatieontwikkelingen en de continue externe adaptatie aan nieuwe en 

‘ongekende’ crises blijft vakbekwaamheid van gemeentefunctionarissen onze topprioriteit. Bij alle 

processen staat zelfredzaamheid en burgerhulpverlening centraal. De vanzelfsprekendheid van het 

proces ‘Nafase’ voor partners blijft daarbij een aandachtspunt.  

 

Verstevigen nevenfunctie 

Wij werken aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de crisisnevenfuncties voor 

gemeenteambtenaren en aan de inbedding van bevolkingszorgrollen in de bestaande gemeentelijke 

functieprofielen. 
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Prestatie indicatoren 

Indicatoren  

Operationele voorbereiding:  

 Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams 

neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of 

oefening. 

 Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een 

monodisciplinaire opleiding of oefening. 

 Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een 

startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen. 

 

Incidentbestrijding: 

 In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel. 

 

 

2.3.3 Meldkamer 

 

De meldkamerfunctie is voor Limburg-Noord belegd bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg. 

Het technisch beheer hiervan is per 2020 overgedragen aan de LMS. Het personele beheer voor 

brandweer (centralisten) en crisisbeheersing (calamiteitencoördinatoren) is overgedragen aan 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Regie en kaderstelling is echter een gedeelde verantwoordelijkheid 

voor beide veiligheidsregio's. De calamiteitencoördinatoren functioneren in dit kader als 

vooruitgeschoven post van crisisbeheersing op de meldkamer, met verschillende taakaspecten: 

 warm ten behoeve van 24/7 geborgde eenhoofdige multidisciplinaire leiding en delen van 

multidisciplinaire incidentinformatie; 

 lauw ten behoeve van de operationele informatievoorziening rond kwetsbaarheden,  

dreigingen en omgevingsbeelden in de regio en 

 koud ten behoeve van een aantal multidisciplinaire voorbereidingstaken op de meldkamer 

(opleiding, oefening, procedures etc.). 

 

Op landelijk niveau zijn budgetten voor de LMS beschikbaar gesteld en daarvoor is budget afgeroomd 

bij de partners en dus ook bij de veiligheidsregio’s. We gaan er vanuit dat er geen aanvullende 

bijdrage van VRLN wordt gevraagd. Van de LMS vraagt de Meldkamer Limburg in 2022 onder andere 

expertise om inmiddels gestarte initiatieven in het kader van informatiegestuurde veiligheid, zoals 

Project Actueel Integraal meldkamerbeeld, in lijn te brengen en te houden met andere 

veiligheidsregio’s/meldkamers enerzijds en anderzijds om te voorkomen dat in Limburg wielen 

opnieuw uitgevonden (moeten) worden.   

Voor de functie calamiteitencoördinator ligt de prioriteit allereerst bij een adequate bezetting (in fte en 

opleiding) zodat een 24/7 dekking van het rooster geborgd is. Verder zal in 2021 naar verwachting 

landelijk een kwalificatieprofiel en functiebeschrijving tot stand komen. Dit zal in (aanloop naar) 2022 

ook in Limburg vertaald worden en verder vorm en inhoud krijgen op zowel de warme en lauwe als op 

koude taken.  
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2.3.4 Programmakosten 

 

De kosten van de programma Crisisbeheersing bedragen € 4,9 miljoen (exclusief toerekening 

overhead). Dat is € 9 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 4,4 miljoen van deze 

kosten. Dat is € 8 per inwoner. Dit is inclusief de bijdragen voor de GHOR.   

 

Totaal Programma Crisisbeheersing (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2022

Lasten 4.889

Baten 4.929

Algemene dekkingsmiddelen 0

Onvoorzien 0

Geraamd saldo van baten en lasten -40 

Stortingen in reserves 40

Onttrekkingen uit reserves 0

Geraamd resultaat 0
 

 

De storting van € 40.000 vindt plaats in de reserve Transitiekosten Schaalvergroting Meldkamer. 
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2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead  

 

In het kader van de vernieuwing van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) worden de 

kosten voor de bedrijfsvoering ondergebracht in het onderdeel Overhead. 

 

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 

medewerkers in het primaire proces. Hierbij worden in het BBV een aantal uitgangspunten 

gehanteerd: 

 Kosten dienen zoveel mogelijk direct te worden toegerekend aan het betreffende programma; 

 Ondersteunende werkzaamheden die niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of een 

extern product horen thuis bij de overhead; 

 Hiërarchisch leidinggevenden behoren bij de overhead; 

 De huisvesting voor algemene taken behoort tot de overhead. Huisvesting specifiek voor 

brandweer of GGD worden bij het betreffende programma begroot en verantwoord.  

 

 

Algemene ontwikkelingen 2022 

Het programma bedrijfsvoering is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma’s en bestaat 

uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatie & 

automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie. 

Uitgangspunten die worden gehanteerd: 

 Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders 

die door het bestuur zijn gesteld; 

 Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde 

begroting; 

 Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen; 

 Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering − met als 

randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy − actief 

wordt opgepakt; 

 Duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers; 

 Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk 

kapitaal en energie. 
 

Activiteiten 2022 

VRLN wordt geconfronteerd met een autonome kostenstijging als gevolg van noodzakelijke 

investeringen in informatieveiligheid, de wijziging van de licentiestructuur door Microsoft en de 

vervanging ven werkplekken. Deze kostenstijging ter grootte van € 545.000 wordt opgevangen binnen 

eigen middelen door inzet van ICT-innovatiegelden, opleidingsbudgetten, budget voor dienstreizen en 

vacatureruimte. 

 

In de bedrijfsvoering kiest VRLN voor intensivering van de samenwerking met collega 

veiligheidsregio’s en GGD-en. Daarnaast kiezen we voor samenwerking met de gemeenten in onze 

regio op terreinen als crisiscommunicatie, juridische zaken, fiscale issues en ict-beheer.  We 
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onderzoeken of we meer gebruik kunnen gaan maken van de dienstverlening van Inkoopcentrum Zuid 

en ICT Noord- en Midden-Limburg.  

We beperken de omvang van de generieke overhead (overhead met uitzondering van directie, 

management en secretariaten van het primair proces) tot maximaal 15% van de totale personele 

capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers). 

De bedrijfsvoering maakt een transitieproces door en daarin ligt de focus op de navolgende aspecten: 

1. Basis op orde.  

Het basisdienstverleningspakket vraagt om een heldere taakafbakening en een daarbij 

aansluitend verwachtingspatroon van de klanten van de ondersteuning. Daarnaast moet de 

ingezette digitalisering worden afgemaakt om doelmatiger te kunnen werken. De digitalisering 

van werkprocessen geeft een impuls aan het informatiegestuurd werken. 

2. Kwetsbaarheid van functies verminderen.  

Bezien waar we met andere organisaties gezamenlijk kwetsbare functies kunnen inrichten. 

Focus: andere veiligheidsregio’s, GGD-en en grotere gemeenten in onze regio. Waar mogelijk 

maken we gebruik van leveringscontracten van de VNG. Wellicht gaan we op termijn ook 

ondersteunende werkprocessen aan externe partijen uitbesteden.  

3. We willen in de bedrijfsvoering jonge mensen aantrekken en oudere collega’s vitaal houden.  

4. De competenties van de medewerkers ontwikkelen aan de veranderende tijd en maatschappij 

waarin we acteren die andere vaardigheden vraagt dan 10 jaar geleden.  

 

Risk Factory  

Binnen de Risk Factory ligt de focus op verbreding van het bereik van de huidige doelgroepen, 

basisschoolleerlingen groep 8 en senioren. Daarnaast vindt er een verkenning plaats naar de komst 

van nieuwe doelgroepen, zoals in de vastgestelde businesscase al staat omschreven, waaronder 

statushouders en arbeidsmigranten. De tussentijdse evaluatie is met een jaar verschoven en zal in 

2022 plaatsvinden, waarbij stilgestaan wordt bij de inhoudelijke en randvoorwaardelijke doelen van de 

Risk Factory.  

De Risk Factory is voor een periode van 5 jaar als projectorganisatie ondergebracht binnen de 

juridische context van VRLN. De komende tijd start een onderzoek naar de voor- en nadelen van een 

andere inrichting van de governance. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderbrengen van de Risk 

Factory is een stichting waarin een burgemeester en een wethouder vanuit VRLN lid zijn van het 

stichtingsbestuur of participeren in een Raad van Toezicht. Bij voordelen denken wij eerst en vooral 

aan het verbreden van de (bestuurlijke) betrokkenheid van de publieke en private partners die 

samenwerken aan het realiseren van de doelstellingen van de Risk Factory. De financiële basis moet 

worden verbreed. Het streven is de verkenning halverwege 2021 af te ronden. 
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2.4.1 Programmakosten 

 

In de begroting van de veiligheidsregio worden de kosten van de bedrijfsvoering verdeeld over de 

inhoudelijke programma’s en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan 

namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op 

basis van de omvang van de programma’s gaat een vast percentage van 60% van de generieke 

overhead naar de veiligheidsprogramma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke 

Gezondheid. Binnen de betreffende programma’s wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op 

basis van de omvang van de lasten. 

In 2019 heeft Berenschot de overheadkosten van VRLN vergeleken met 12 andere veiligheidsregio’s. 

Uit deze benchmark is gebleken dat de overheadkosten van VRLN aansluiten bij het gemiddeld 

niveau in de sector. Wij beperken de omvang van de generieke overhead (overhead met uitzondering 

van directie, management en secretariaten van het primair proces) tot maximaal 15% van de totale 

personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers). 

De kosten van de programma Bedrijfsvoering bedragen € 15,4 miljoen. Dat is € 30 per inwoner. De 

gemeenten dekken met hun bijdragen € 14,1 miljoen van deze kosten. Dat is € 27 per inwoner. De 

overheadkosten worden toegerekend naar de inhoudelijke programma’s en voor een deel gedekt uit 

de gemeentelijke bijdrage en voor een ander deel uit de overige baten.  

 

Totaal Overhead (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2022

Lasten 15.184

Baten 15.022

Algemene dekkingsmiddelen 300

Onvoorzien 50

Geraamd saldo van baten en lasten -88 

Stortingen in reserves 306

Onttrekkingen uit reserves 218

Geraamd resultaat 0
 

 

De storting van € 306.000 vindt voor € 16.000 plaats in de bestemmingsreserves ten behoeve van 

dekking kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg en Drie Decembersingel,  € 60.000 in de Reserve 

Assurantie Eigen Risico en € 230.000 in de reserve onderhoud kantoorgebouwen. De onttrekking van 

€ 218.000 heeft voor  € 41.000 betrekking op de reserve ter dekking van de kapitaallasten gebouw 

Nijmeegseweg en Drie Decembersingel en voor € 177.000 op de reserve onderhoud 

kantoorgebouwen. 
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2.5 Onvoorzien 

 

In de begroting 2022 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt 

voldaan aan het wettelijk vereiste.  

 

 

2.6 Vennootschapsbelasting 

 

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en 

waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetswijziging wil de 

Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. 

Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de Veiligheidsregio 

Limburg-Noord zeer beperkt. 

Voor de vennootschapsbelasting (VPB) die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als 

VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2022 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten 

verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2022. 

 

 

2.7 Algemene dekkingsmiddelen 

 

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2022 is dit saldo 

naar verwachting € 300.000. 
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3 Paragrafen 

 

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur besloten een algemene reserve van maximaal € 1.250.000 aan 

te houden.  

 

Concrete risico’s 

In het kader van risicomanagement vragen wij aandacht voor een aantal concrete risico’s. 

 

Datalek corona 

In januari 2021 komt een datalek in de GGD-systemen in de publiciteit. De Autoriteit 

Persoonsgegevens is begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens 

aangegeven het toezicht op de GGD te intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van 

het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke 

bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden 

doorgaans openbaar gemaakt. Na afloop van het onderzoek zal worden vastgesteld of en in welke 

mate individuele GGD-en aan te spreken zijn op de consequenties van het datalek. Dat zou tot claims 

van benadeelde burgers kunnen leiden.  

 

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers 

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. Volgens EU-

regelgeving zouden de vrijwilligers hetzelfde betaald moeten krijgen als de beroepsmedewerkers. De 

kans bestaat dat bepaalde taken van vrijwilligers overgenomen moeten worden door beroepskrachten. 

Dit leidt tot hogere arbeidskosten.  

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft nog geen definitief standpunt ingenomen in dit dossier. Er 

zijn ook nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van de meerkosten die voortvloeien uit deze 

stelselwijziging. 

 

Kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) 

De FLO kosten stijgen omdat het overgangsrecht is aangepast aan wijzigingen in het fiscaal regime. 

Er vindt volledige compensatie van nadelige effecten plaats. 

In de regio Limburg-Noord is er door het Algemeen Bestuur voor gekozen de FLO kosten van de 

beroepskorpsen Venlo en Roermond niet in de regionalisering van de brandweer mee te nemen. Dat 

betekent dat deze specifieke kosten door de gemeenten Venlo en Roermond (inclusief Maasgouw en 

Roerdalen als gemeenten in het voormalige brandweerdistrict) worden gedragen. In meer 

veiligheidsregio’s is voor een dergelijke constructie gekozen. Veelal is door gemeenten met 

beroepsbrandweer vóór de regionalisering een voorziening opgebouwd. Als de gemeentelijke 

voorziening in de regionalisering niet is overgedragen naar de veiligheidsregio, blijven de kosten 

buiten het regionaal budgettair kader.  

In de bestuurlijke discussie over toekomstige arbeidsvoorwaardenvraagstukken zal het verschil tussen 

de beroepsbrandweer en de vrijwillige brandweer in betekenis afnemen.  
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Tweede loopbaan 

Voor medewerkers die op of na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, staat na twintig jaar de tweede 

loopbaan centraal. Investeren in opleiding is  nodig om medewerkers naar een dienstbetrekking buiten 

de brandweer te begeleiden. 

 

Beroepsziekten en arbeidsongevallen 

Steeds meer verzekeraars vergoeden schade als gevolg van ongevallen en ziekten niet meer volledig 

terwijl de premies wel sterk stijgen. Hierdoor sluiten de verwachtingen en de afhandeling van claims 

niet altijd op elkaar aan. Deze ontwikkeling schrikt potentiële brandweervrijwilligers en in het bijzonder 

hun hoofdwerkgevers af.   

Brandweer Nederland werkt samen met alle veiligheidsregio’s aan de harmonisatie van de 

aanspraken voor brandweermedewerkers opdat in Nederland een uniform stelsel ontstaat. Daarnaast 

wordt onderzocht of een gezamenlijk onderling waarborgfonds haalbaar is. De (financiële) gevolgen 

voor VRLN, in de vorm van een storting in het waarborgfonds, zijn op dit moment nog niet bekend. 

Aan het einde van 2021 loopt de ongevallenverzekering van VRLN af. In afwachting van de landelijke 

ontwikkelingen moet eventueel een verlenging van de verzekering plaatsvinden.  

 

Krappe arbeidsmarkt 

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de 

formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. 

Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van 

medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen 

groot.  

 

Ondernemersrisico 

Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in 

wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.  

  

ICT ontwikkelingen 

ICT ontwikkelingen in de samenleving gaan momenteel snel. Stakeholders hebben een navenant 

hogere verwachting van de mogelijkheden alsmede van een tijdige en juiste informatie-ontsluiting.  

Het waarborgen van de informatieveiligheid vraagt om aanvullende investeringen.  

VRLN is in 2020 gestart met het inrichten van nieuwe flexibele en veilige werkplekken die het mogelijk 

maken vanaf elke locatie te werken. Tevens komt er een geïntegreerde vast/mobiel oplossing voor de 

communicatie met een geborgde continuïteit voor de crisisorganisatie. De kosten van vernieuwde 

licenties en maatregelen in het kader van informatieveiligheid nemen toe. 
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Voorwaardelijk pensioen medewerkers Zorggroep  

Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen overgedragen van de Zorggroep naar 

VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap 

van de collega’s overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) 

beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk 

pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het ABP bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is 

aan dat bij het PfZW. Om dit te bewerkstelligen is met het ABP in 2011 ‘Behoud Voorwaardelijke 

Inkoop’ overeengekomen. Dat is de financiële techniek waarmee overdracht van rechten plaats kan 

vinden. In 2020 heeft het ABP de voorwaardelijke pensioenrechten opgenomen.  

Bij het opstellen van de begroting 2022 vindt overleg met het ABP plaats over de hoogte van de 

rechten van dertig individuele medewerkers. Als gevolg daarvan is dit dossier nog niet afgesloten. 

 

Financiële kengetallen 

 

Netto schuldquote  

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, 

zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto 

schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn 

tellen moet passen. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger 

de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de 

schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een 

indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave ‘Houdbare 

Gemeentefinanciën’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat 

wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor 

veiligheidsregio’s wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.   

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe 

hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder 

de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in 

toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie.  

VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen. De lage rentestand is 

behulpzaam want de duurdere leningen met een hoger rentepercentage worden indien mogelijk 

vervangen door goedkopere leningen met een lager rentepercentage.  

 

Structurele exploitatieruimte 

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en 

structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. 

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de 

structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het 

percentage voor VRLN ligt ultimo 2022 op -0,4 %. Idealiter is dit verhoudingsgetal nul of positief. 

Immers dan worden de structurele lasten gedekt door structurele baten. 
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Genoemde kengetallen zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Financiële kengetallen (in percentages)

Realisatie 

2020

Raming 

2021

Raming 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Netto schuldquote 54,0% 60,6% 67,1% 63,8% 65,4% 66,5%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 54,0% 60,6% 67,1% 63,8% 65,4% 66,5%

Solvabiliteitsratio 7,9% 11,4% 10,0% 10,3% 9,8% 9,7%

Structurele exploitatieruimte 0,9% -0,8% -0,1% -0,3% -0,2% 0,0%

 

 

 

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

 

De belangrijkste kapitaalgoederen die VRLN in eigendom heeft betreffen materieel van de brandweer 

(met name vervoermiddelen) en gebouwen. Voor deze eigendommen gelden de wettelijke 

voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden. 

 

a. Materieel 

Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit 

belangrijke uitgangspunten. In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op 

onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote 

brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar 

niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m
2
. De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe 

innovatieve technische middelen. Tevens wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar 

duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven 

aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar 

bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals 

laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.  

Naast de reguliere vervangingen, wordt in 2022  het gefragmenteerd potentieel van schuimblussende 

eenheden vervangen door twee schuimblusvoertuigen. Ook staat de aanschaf van de uitrusting van 

de specialistische teams op het programma. 

 

b. Huisvesting 

VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van VRLN (inclusief de nog 

nieuw te bouwen locatie). Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook vier kantoorlocaties (incl. 

GGD-vestigingen) in eigendom. 

 

VRLN heeft de volgende gebouwen in eigendom: 
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Locatie Adres Plaats

Hoofdvestiging VRLN Nijmeegsew eg 42 Venlo

Oude brandw eerkazerne Venlo Nijmeegsew eg 40 Venlo

Hoofdvestiging GGD (Venlo) Drie Decembersingel Venlo

Hoofdvestiging GGD (Roermond) Oranjelaan Roermond

Brandw eerkazerne Echt Bandertlaan Echt

Brandw eerkazerne Gennep Paesplasw es Gennep

Brandw eerkazerne Horst* Westsingel Horst

Brandw eerkazerne Ittervoort Aziëstraat Ittervoort

Brandw eerkazerne Nederw eert Smisserstraat Nederw eert

Brandw eerkazerne Stramproy Bergerothw eg Stramproy

Brandw eerkazerne Venlo Ariënsstraat Venlo

Brandw eerkazerne Weert De Savorin Lohmanstraat Weert

* toekomstig eigendom (2020/2021)  

 

Duurzaamheid 

In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting ook nadrukkelijk naar de ontwikkeling 

van duurzaamheid. Het gaat hierbij om de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met 

name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze 

ontwikkeling prioriteit te geven, maar meer nog vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie zal het 

positioneren van een duurzaamheidscoördinator ingezet worden. Deze medewerker is 

verantwoordelijk voor het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid en de implementatie. Op die 

manier wordt een basis gelegd en kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de 

komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen. 
 

 

3.3 Financiering  

De veiligheidsregio heeft het beleid ten aanzien van de financiering vastgelegd in de financiële 

verordening. De regels ter uitvoering van de beleidspunten zijn vastgelegd in het treasurystatuut 

(financieringsstatuut). De veiligheidsregio voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de 

renterisiconorm en de kasgeldlimiet. 

 

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)  

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De 

renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de veiligheidsregio loopt op de 

vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.  

De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De 

veiligheidsregio zal in het begrotingsjaar 2022 en meerjarig voor de daaropvolgende 3 jaar, volgens 

de huidige inzichten, binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven. 

 

Liquiditeitsplanning en financieringspositie 

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de 

kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2022 en de volgende jaren. Hierbij 

wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden. 
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Renterisiconorm (bedragen in duizenden euro's)

(1) Renteherzieningen 0 0 0 0

(2) Aflossingen 8.417 7.387 8.087 7.787

(3) Renterisico (1) + (2) 8.417 7.387 8.087 7.787

(4) Renterisiconorm 14.232 14.232 14.232 14.232

(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm 5.815 6.844 6.144 6.444

(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm

Berekening renterisiconorm (4)

(4a) Begrotingstotaal jaar t 71.158 71.158 71.158 71.158

(4b) Percentage regeling 20 % 20 % 20 % 20 %

(4) = (4a)*(4b)/100 Renterisiconorm jaar t 14.232 14.232 14.232 14.232

2024 20252022 2023

 

 

Kasgeldlimiet (bedragen in duizenden euro's)
140319

(1) Vlottende schuld 4.000 1.667 1.000 1.333

(2) Vlottende middelen 2.102 2.623 2.165 2.634

(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) - (2) 1.898 -956 -1.165 -1.300

(4) Gemiddelde van (3) 1.898 -956 -1.165 -1.300

(4) Toegestane kasgeldlimiet 

     In geld 6.172 6.172 6.172 6.172

     In percentage 8,20% 8,20% 8,20% 8,20%

Ruimte ((4) groter dan (3)) 4.274               7.128            7.337             7.472

Overschrijding ((3) groter dan (4)) -                   -                -                 -                

(5) Berekening kasgeldlimiet 

(6) Rekeningtotaal 2020 75.269 75.269 75.269 75.269

(7) Percentage regeling 8,20% 8,20% 8,20% 8,20%

(5) = (6)*(7) kasgeldlimiet 2020 6.172 6.172 6.172 6.172

(Jaar t = 2020) 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

 

 

3.4 Verbonden Partijen 

 

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen. 
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Deel C Financiële begroting 

 

4 Overzicht baten en lasten 

 

4.1  Baten en lasten per programma 

 

In de onderstaande tabel is het totaal van de baten en lasten per programma opgenomen.  

 

De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht. 

In het kader van het meerjarenperspectief is een beleidsneutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen in 

een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau 

op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen worden vanuit een 

actualisatie van het meerjarig (vervangings-)investeringsplan benaderd. 

 

In de meerjarenraming zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen: 

 De gefaseerde stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het borgen van de paraatheid van de 

brandweer tot en met 2023.  

 Indien de ontwikkeling zich voltrekt zoals voorgesteld is er vanaf 2022 geen extra bijdrage meer 

nodig zijn voor het aanvullen van het weerstandsvermogen ten bedrage van € 152.500.  

 

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet 

meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is opgenomen tegen het prijspeil 2021.  
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Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming) (bedragen in duizenden euro's)

Rekening 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Mutatie 

2022 

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

Publieke gezondheid 24.203 17.770 18.188 17.913 17.913 17.913 418

Brandw eerzorg 31.552 31.298 32.361 32.529 32.430 32.377 1.063

Crisisbeheersing 4.917 5.179 4.889 4.889 4.889 4.889 -290 

Overhead 14.597 14.430 15.184 15.276 15.586 15.389 754

Onvoorzien 0 50 50 50 50 50 0

Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves) 75.269 68.726 70.672 70.657 70.869 70.618 1.946

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

Publieke gezondheid 12.578 3.826 4.408 4.408 4.408 4.408 582

Brandw eerzorg 6.649 4.482 5.442 5.442 5.442 5.442 960

Crisisbeheersing 704 314 558 558 558 558 244

Overhead 1.524 1.505 914 914 914 914 -591 

Algemene dekkingsmiddelen 0 300 300 300 300 300 0

Totaal baten programma's 21.455 10.427 11.621 11.621 11.621 11.621 1.194

Baten gemeentelijke bijdragen

Publieke gezondheid 13.308 13.933 13.493 13.493 13.493 13.493 -440 

Brandw eerzorg 25.382 26.257 26.861 27.051 27.051 27.051 604

Crisisbeheersing 4.561 4.744 4.372 4.372 4.372 4.372 -372 

Overhead 12.482 12.863 14.108 14.108 14.108 14.108 1.245

Totaal baten gemeentelijke bijdragen 55.733 57.798 58.834 59.024 59.024 59.024 1.037

Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves) 77.188 68.225 70.456 70.646 70.646 70.646 2.231

Saldo (excl. mutaties reserves)

Publieke gezondheid 1.683 -11 -288 -13 -13 -13 -277 

Brandw eerzorg 479 -559 -57 -35 64 117 502

Crisisbeheersing 348 -120 40 40 40 40 160

Overhead -591 -62 -162 -254 -565 -367 -100 

Algemene dekkingsmiddelen 0 300 300 300 300 300 0

Onvoorzien 0 -50 -50 -50 -50 -50 0

Totaal saldo van baten en lasten 1.919 -502 -216 -11 -223 28 286

Toevoegingen aan reserves (lasten) 1.036 233 486 484 482 480 253

Onttrekkingen aan reserves (baten) 400 735 702 495 705 453 -33 

Geraamd resultaat voor bestemming 1.284 0 0 0 0 0 0  

 

Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.  

 

 

4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten 

 

De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de 

genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken.  
 

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel.  
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Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming) (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2022

Begroting 

2022    

incident.

Begroting 

2022 

struct.

Raming 

2023

Raming 

2023 

incident.

Raming 

2023 

struct.

Raming 

2024

Raming 

2024 

incident.

Raming 

2024 

struct.

Raming 

2025

Raming 

2025 

incident.

Raming 

2025 

struct.

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

Publieke gezondheid 18.188 455 17.733 17.913 105 17.808 17.913 30 17.883 17.913 30 17.883

Brandw eerzorg 32.361 722 31.639 32.529 716 31.813 32.430 708 31.722 32.377 708 31.669

Crisisbeheersing 4.889 0 4.889 4.889 0 4.889 4.889 0 4.889 4.889 0 4.889

Overhead 15.184 441 14.743 15.276 323 14.952 15.586 353 15.233 15.389 236 15.153

Onvoorzien 50 50 50 50 50 50 50 50

Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves) 70.672 1.618 69.054 70.657 1.144 69.513 70.869 1.091 69.778 70.618 974 69.645

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

Publieke gezondheid 4.408 600 3.808 4.408 434 3.974 4.408 167 4.240 4.408 167 4.240

Brandw eerzorg 5.442 626 4.816 5.442 622 4.820 5.442 612 4.830 5.442 612 4.830

Crisisbeheersing 558 0 558 558 0 558 558 0 558 558 0 558

Overhead 914 0 914 914 0 914 914 0 914 914 0 914

Algemene dekkingsmiddelen 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0

Totaal baten programma's 11.621 1.526 10.095 11.621 1.356 10.266 11.621 1.079 10.542 11.621 1.079 10.542

Baten gemeentelijke bijdragen

Publieke gezondheid 13.493 0 13.493 13.493 0 13.493 13.493 0 13.493 13.493 0 13.493

Brandw eerzorg 26.861 0 26.861 27.051 0 27.051 27.051 0 27.051 27.051 0 27.051

Crisisbeheersing 4.372 0 4.372 4.372 0 4.372 4.372 0 4.372 4.372 0 4.372

Overhead 14.108 0 14.108 14.108 0 14.108 14.108 0 14.108 14.108 0 14.108

Totaal baten gemeentelijke bijdragen 58.834 0 58.834 59.024 0 59.024 59.024 0 59.024 59.024 0 59.024

Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves) 70.456 1.526 68.930 70.646 1.356 69.290 70.646 1.079 69.567 70.646 1.079 69.567

Saldo (excl. mutaties reserves)

Publieke gezondheid -288 145 -433 -13 329 -341 -13 137 -150 -13 137 -150 

Brandw eerzorg -57 -96 39 -35 -94 59 64 -96 160 117 -96 213

Crisisbeheersing 40 0 40 40 0 40 40 0 40 40 0 40

Overhead -162 -441 279 -254 -323 70 -565 -353 -211 -367 -236 -132 

Algemene dekkingsmiddelen 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0

Onvoorzien -50 0 -50 -50 0 -50 -50 0 -50 -50 0 -50 

Totaal saldo van baten en lasten -216 -92 -124 -11 211 -222 -223 -12 -211 28 106 -78 

Toevoegingen aan reserves (lasten) 486 467 19 484 452 32 482 467 15 480 467 13

Onttrekkingen aan reserves (baten) 702 646 56 495 439 56 705 649 56 453 397 56

Geraamd resultaat voor bestemming 0 87 -87 0 199 -198 0 170 -170 0 35 -35  

 

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven: 

 

Programma Publieke Gezondheid 

Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2022 incidenteel extra lasten opgenomen voor 

JGZ die ten laste komen van de Reserve Taakherschikking en Ouderportaal. Daarnaast zijn er 

incidentele lasten en baten opgenomen voor de projecten ‘Nu niet Zwanger’ en diverse projecten  

gezondheidsbevordering/Kennis & Onderzoek. Voor het project Voorzorg zijn alleen incidentele baten 

opgenomen. 

 

Programma Brandweerzorg 

In het programma Brandweerzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-

overgangsrecht van de Brandweer Roermond en  Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en 

lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden 

verrekend. 

 

Programma Crisisbeheersing 

In het programma Crisisbeheersing zijn naast de mutaties aan de reserve Transitie Schaalvergroting 

Meldkamer, geen incidentele mutaties te verwachten. 

 

Overhead 

De incidentele lasten hebben betrekking op het voormalig personeel, welke last in de komende jaren 

wordt afgebouwd. 
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4.3  Verdeling baten 

 

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. 

De verhouding van deze inkomstenstromen in relatie tot het totaal van de begroting is als volgt 

weergegeven. 

(bedragen in duizenden euro’s) 

 

58.834

5.936

5.756

Verdeling baten

Gemeentelijke bijdragen

BDuR uitkering

Overige baten

 

       

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) 

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de 

BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de 

begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een 

inschatting van deze baten. Voor 2022 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 5,9 

miljoen. 

 

Overige Baten 

Naast de gemeentelijke bijdragen en de BDuR ontvangt de veiligheidsregio inkomsten uit andere 

bronnen zoals het rijk, instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de 

activiteiten. Een deel van de overige baten bestaat uit bijdragen van gemeenten welke niet via de 

gemeentelijke bijdrage worden verrekend. 

 

4.4  Geprognotiseerde (meerjaren-)balans 

 

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire 

Unie)  wordt in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) een 

geprognotiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een 

begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognotiseerde balans krijgt het bestuur meer 

inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en 

voorzieningen en in de financieringsbehoefte.  
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Balans per ultimo boekjaar (bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA 2020 2021 2022 2323 2024 2025

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa 49.995 48.033 53.802 51.613 52.581 53.193

Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

Totaal vaste activa 49.995 48.033 53.802 51.613 52.581 53.193

Vlottende activa

Voorraden 31 31 31 31 31 31

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 1.819 1.819 1.819 1.819 1.819 1.819

Liquide middelen 416 416 416 416 416 416

Overlopende activa 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887

Totaal vlottende activa 8.153 8.153 8.153 8.153 8.153 8.153

Totaal activa 58.148 56.186 61.955 59.766 60.734 61.346

Balans per ultimo boekjaar (bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA 2020 2021 2022 2323 2024 2025

Vaste passiva

Eigen vermogen 7.540 6.395 6.177 6.165 5.941 5.967

Voorzieningen 294 335 377 419 461 287

34.275 36.763 35.346 34.459 33.371 32.584

Totaal vaste passiva 42.109 43.493 41.900 41.043 39.773 38.838

Vlottende passiva

5.805 2.460 9.821 8.490 10.727 12.275

Overlopende passiva 10.234 10.234 10.234 10.234 10.234 10.234

Totaal vlottende passiva 16.039 12.694 20.055 18.724 20.961 22.508

Totaal passiva 58.148 56.186 61.955 59.766 60.734 61.346

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
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5 Financiële positie 

 

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde 

verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is conform het beleid bij VRLN.  

De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de 

aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor 

worden opgenomen, wel geven we aan bij ‘de niet uit de balans blijkende verplichtingen’ welke de 

omvang hiervan is. 

 

5.2 Financiering 

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering. 

 

5.3 Investeringen 

De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, maar 

kent enkel investeringen met een economisch nut.  

Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2022 in totaal € 10,259 

miljoen. In de onderstaande tabel zijn de vervangingsinvesteringen weergegeven, in de bijlage staat 

een verdere specificering.  

 

Investeringen 2022 (bedragen in duizenden euro's)

Tankautospuiten 2.440

Snelle Interventie Voertuigen 1.620

Hulpverleningsvoertuigen 1.440

Haakarmvoertuigen 210

Personeel-/materieelvoertuigen 82

Dienstauto's 365

Haakarmbakken 1.225

Kazernetenue 550

Inventaris 131

Ademlucht 57

Communicatie-apparatuur 1.455

Overig brandweer 19

Bedrijfsgebouwen 169

ICT-centraal 404

Meubilair kantoorgebouwen 92

10.259  
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5.4 Reserves en voorzieningen 

 

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan als volgt worden weergegeven: 

 
Verloopoverzicht reserves (bedragen in duizenden euro's)

Boekwaarde per 1 

januari 2022
Toevoeging Onttrekking

Bestemming 

resultaat vorig 

boekjaar

Vermindering ter 

dekking van 

afschrijvingen

Boekwaarde per 31 

december 2022

Algemene reserve 685 0 0 0 0 685

Algemene reserve 685 0 0 0 0 685

Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten

Reserve kapitaallasten gebouw  Nijmeegsew eg,  Venlo 240 11 0 0 28 223

Reserve kapitaallasten gebouw  Drie Decembersingel, Venlo 90 4 0 0 13 80

Reserve kapitaallasten gebouw  Oranjelaan, Roermond 54 2 0 0 15 42

Subtotaal bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten 384 17 0 0 56 345

Overige bestemmingsreserves

Reserve onderhoud kantoorgebouw en 1.214 230 177 0 0 1.267

Reserve onderhoud brandw eergebouw en 932 137 194 0 0 875

Reserve taakherschikking en ouderportaal 293 0 275 0 0 18

Reserve assurantie eigen risico 562 60 0 0 0 622

Egalisatiereserve kapitaallasten brandw eerzorg 1.229 0 0 0 0 1.229

Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt) 138 0 0 0 0 138

Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer 958 40 0 0 0 999

Subtotaal overige bestemmingsreserves 5.326 467 646 0 0 5.147

Bestemmingsreserves 5.709 484 646 0 56 5.492

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 0 0 0 0 0 0

Gerealiseerde resultaat 0 0 0 0 0 0

Totaal 6.395 484 646 0 56 6.177  
 

 
Meerjarig verloop (bedragen in duizenden euro's)

Boekwaarde per 

31 december 2021

Boekwaarde per 31 

december 2022

Boekwaarde per 

31 december 2023

Boekwaarde per 

31 december 2024

Boekwaarde per 

31 december 2025

Algemene reserve 685 685 685 685 685

Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten 384 345 304 262 218

Overige bestemmingsreserves 5.326 5.147 5.175 4.993 5.064

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 0 0 0 0 0

Totaal 6.395 6.177 6.165 5.941 5.967  
 

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: 

 

Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen in duizenden euro's)

Boekwaarde per 

1 januari 2022
Toevoeging Vrijval Aanwending

Boekwaarde per 

31 december 2022

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 0 0 0 0 0

Overige egalisatievoorzieningen

Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume 287 0 0 0 287

Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor 49 42 0 0 90

Totaal (onderhouds) egalisatievoorzieningen 335 42 0 0 377

Totaal voerzieningen voor middelen van derden 0 0 0 0 0

Totaal 335 42 0 0 377
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De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek 

bestedingsdoel kunnen als volgt worden weergegeven: 

 
Verloopoverzicht overheidsuitkering (bedragen in duizenden euro's)

Boekwaarde per 

1 januari 2022
Toevoeging Vrijval Aanwending

Boekwaarde per 

31 december 2022

Scholing Brandw eer personeel 4 0 0 0 40

Totaal 4 0 0 0 4  

 

 
Totaaloverzicht (bedragen in duizenden euro's)

Boekwaarde per 

1 januari 2022
Toevoeging Onttrekking

Specifieke 

onttrekking

Boekwaarde per 

31 december 2022

Reserves 6.395 484 646 56 6.177

Voorzieningen 335 42 0 0 377

Overheidsuitkeringen met specif iek bestedingsdoel 4 0 0 0 4

Totaal 6.734 526 646 56 6.558  

 

 

5.5  EMU-saldo 

 

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. 

Uit de meerjarige balansposities van de geprognotiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo 

meerjarig worden bepaald.  

Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het 

begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste 

en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. 

 

EMU-saldo (bedragen in duizenden euro's)

2021 2022 2023 2024 2025

Mutaties f inanciële vaste activa 0 0 0 0 0

Mutaties vlottende financiële activa 0 0 0 0 0

Mutaties totale financiële activa 0 0 0 0 0

Mutaties vaste schuld 2.488 -1.417 -887 -1.087 -787

Mutaties vlottende schuld -3.345 7.361 -1.331 2.237 1.547

Mutaties totale schuld -857 5.945 -2.219 1.150 760

Totaal EMU saldo 857 -5.945 2.219 -1.150 -760
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6 Geraamde baten en lasten per taakveld 

 

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij 

ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de 

financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de 

uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan 

gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn.  

 

Baten en lasten per taakveld (bedragen in duizenden euro's)

Taakvelden gemeenten Omschrijving Lasten Baten

0. Bestuur en Ondersteuning

0.4 Overhead Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle 

kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning 

van medewerkers in het primaire proces.

15.540 0

Subtotaal Bestuur en Ondersteuning 15.540 0

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de 

brandweer en taken in verband met het beperken en 

bestrijden van rampen en zware ongevallen.

Overige bijdragen overhead 1.353

Gemeentelijke bijdrage overhead 7.404

Gemeentelijke bijdrage 31.233

Subtotaal Veiligheid 37.427 46.184

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor 

geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) 

gericht op participatie.

401 738

Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en 

handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en 

peuterspeelzalen.

Overige bijdragen overhead 0

Gemeentelijke bijdrage overhead 0

Gemeentelijke bijdrage -337

Subtotaal Sociaal Domein 401 401

7. Volksgezondheid en Milieu

7.1 Volksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de 

gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke 

risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Overige bijdragen overhead 78

Gemeentelijke bijdrage overhead 6.704

Gemeentelijke bijdrage 13.830

Subtotaal Volksgezondheid en Milieu 17.790 24.573

Totaal 71.158 71.158

37.427 6.194

17.790 3.960

 

 

Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 

60% toegerekend naar de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing. 



  

Begroting 2022 VRLN 55 9 juli 2021 

Bijlagen 

Investeringen 

Specificatie investeringen

(bedragen in duizenden euro's)

23.2632 TST Tankautospuit Panningen 430

Bepakking TS Panningen incl. LD slangen 90

Bepakking TS Stevensweert incl. LD slangen 430

Update bepakking TS Stevensweert 90

SBV WW (1 van 2) Schuimblusvoertuig en Waterwagen (cf. beleidsplan) (was 2020) 700

SBV WW (2 van 2) Schuimblusvoertuig en Waterwagen (cf. beleidsplan) (was 2020) 700

Tankautospuiten 2.440     

23.1269 SIV Snel Interventie Voertuig Gennep (was 2020) 180

23.1469 SIV Snel Interventie Voertuig Venray (was 2020) 180

23.2369 SIV Snel Interventie Voertuig Horst (was 2020) 180

23.2669 SIV Snel Interventie Voertuig Panningen (was 2020) 180

23.3269 SIV Snel Interventie Voertuig Venlo (was 2020) 180

23.4369 SIV Snel Interventie Voertuig Heythuysen (was 2020) 180

23.4469 SIV Snel Interventie Voertuig Weert (was 2020) 180

23.5169 SIV Snel Interventie Voertuig Roermond (was 2020) 180

23.5369 SIV Snel Interventie Voertuig Echt (was 2020) 180

Snelle Interventie Voertuigen 1.620     

23.1371 HV Bergen (was 2020) 310

Bepakking HV Bergen (was 2020) 100

23.2671 HV Panningen (was 2020) 310

Bepakking HV Panningen (was 2020) 310

23.5371 HV Echt (was 2020) 310

Update bepakking HV Echt (was 2020) 100

Hulpverleningsvoertuigen 1.440     

23.5181 HAV Haakarmvoertuig Roermond (was 2020) 210

Haakarmvoertuigen 210        

23.3286 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo 30

23.4481 PM Personeel / Materieelvoertuig Weert 52

Personeel-/materieelvoertuigen 82          

23.1401 DAT-DB Dienst-auto/-bus Venray 52

23.2301 DBT Horst (was 2021) 52

23.1403 DV Dienstvoertuig Venray 25

23.3204 DA-DB Dienst-auto/-bus Venlo 52

23.3201 DA Dienstauto Venlo (was 2021) 30

23.3203 Dienstauto Venlo 25

23.3209 Dienstauto Venlo 25

23.4501 DA-DB WvD Dienst-auto/-bus WvD Stramproy 52

23.4701 DA-DB Dienst-auto/-bus Grathem (Kelpen-Oler) 52

Dienstauto's 365        

Verzorgingshaakarmbak (VZH) (23-4383) Heythuysen 175

MCU - Commandohaakarmbak (COH) A (was 2020) 550

MCU - Commandohaakarmbak (COH) B (was 2020) 500

Haakarmbakken 1.225     

3750 Materieel Brandweer 550

Kazernetenue 550        

Meubilair Brandweerpost Heythuysen (was 2019) 23

Meubilair Brandweerpost Horst (was 2019) 29

Meubilair Brandweerpost Roggel (was 2019) 19

Meubilair Brandweerpost Bergen 2

Meubilair Brandweerpost Echt 2

Meubilair Brandweerpost Grathem (Kelpen-Oler) 19

Meubilair Brandweerpost Meijel 1

Meubilair Brandweerpost Sevenum 19

Meubilair Brandweerpost Stevensweert 1

Meubilair Brandweerpost Panningen (was 2027) 19

Inventaris 131         
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Compressor t.b.v. ademlucht - Gennep (2 stuks, gaat naar Venray) 20

Wasmachine gelaatstukken Gennep (of Venray) 7

Droogkast (droger) gelaatstukken Roermond (1) (was 2019) 4

Droger gelaatstukken Gennep 5

Droogkast Venlo (was 2019) 4

Wasmachine overig cluster Venray 10

Droger uitrukpakken Gennep (of Venray) 8

Ademlucht 57          

Portofoons (553 stuks) en mobilofoons (75 stuks) 600

Mobiele dataterminals (MOI/MDT) 855

Communicatie-apparatuur 1.455     

Valbeveiliging 2022 (vervanging van 2017) 19

Overig brandweer 19          

Subtotaal brandweer 9.594     

Installaties - kantoorgebouwen 58

Meubilair- kantoorgebouwen 203

Gebouwen 261        

ICT - Mobility 404

ICT 404        

Subtotaal bedrijfsvoering/gezondheidszorg 665        

Totaal Investeringen 10.259  
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Gemeentelijke bijdragen 

 
De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2022 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop 

over de jaren 2021 - 2025 kan als volgt worden weergegeven. 

 

Gemeentelijke bijdragen (bedragen in duizenden euro's)

Gemeente

Aantal 

inwoners 

peildatum 

1-1-2021

Bijdragen 

2021

Loon-

kosten-

stijging 

2022 

1,4%

Materiële 

kosten-

stijging 

2022 1,5%

BRW-plan 

2020-2023 

jaarschijf 

2022

Wegvallen 

toevoeging 

reserve 

i.v.m. 

weerstands-

vermogen

Uitbreiding 

RVP

Verdeel-

sleutel JGZ 

ingroei 

effect 25%

Bijdragen 

2022

Bijdragen 

2023

Bijdragen 

2024

Bijdragen 

2025

Beesel 13.448 1.446 14 8 5 -4 2 -18 1.452 1.438 1.420 1.402

Bergen 13.111 1.569 15 9 6 -4 3 -9 1.588 1.585 1.577 1.568

Echt-Susteren 31.744 3.329 31 19 13 -9 5 -1 3.388 3.399 3.398 3.397

Gennep 17.038 1.966 19 11 7 -5 3 7 2.009 2.022 2.029 2.036

Horst aan de Maas 42.497 4.814 45 28 19 -13 8 -10 4.891 4.898 4.888 4.878

Leudal 36.046 3.943 37 23 16 -10 6 1 4.015 4.029 4.030 4.030

Maasgouw 23.947 2.485 23 14 11 -7 4 9 2.540 2.558 2.568 2.577

Mook en Middelaar 7.910 523 5 3 3 -1 n.v.t. n.v.t. 532 534 534 534

Nederw eert 17.169 1.794 17 10 7 -5 3 0 1.826 1.831 1.831 1.831

Peel en Maas 43.658 4.620 44 26 17 -12 8 -25 4.677 4.666 4.641 4.616

Roerdalen 20.602 2.126 20 12 9 -6 3 12 2.176 2.196 2.207 2.219

Roermond 58.806 6.937 65 40 25 -18 11 -7 7.053 7.067 7.060 7.053

Venlo 101.985 11.971 113 68 43 -32 20 14 12.198 12.249 12.262 12.276

Venray 43.706 4.845 46 28 19 -13 8 3 4.935 4.954 4.956 4.959

Weert 50.017 5.432 51 31 21 -14 9 25 5.555 5.598 5.623 5.648

Totaal 521.684 57.798 545 330 220 -153 94 0 58.834 59.024 59.024 59.024  
 

Gemeentelijke bijdragen per programmaonderdeel

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de overhead en de programma's

(bedragen in duizenden euro's)

Programma 2021 2022 2023 2024 2025

Publieke Gezondheid 13.933 13.493 13.493 13.493 13.493

Brandweerzorg 26.257 26.861 27.051 27.051 27.051

Crisisbeheersing 4.744 4.372 4.372 4.372 4.372

Overhead 12.863 14.108 14.108 14.108 14.108

Totaal gemeentelijke bijdrage 2022 57.798 58.834 59.024 59.024 59.024

190

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de programma's (incl. overhead) (bedragen in duizenden euro's)

Programma 2021 2022 2023 2024 2025

Publieke Gezondheid 19.887 20.198 20.198 20.198 20.198

Brandweerzorg 32.168 33.048 33.238 33.238 33.238

Crisisbeheersing 5.743 5.589 5.589 5.589 5.589

Totaal gemeentelijke bijdrage 2022 57.798 58.834 59.024 59.024 59.024
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Gemeentelijke bijdrage meerjarig per programma, per gemeente

Gemeente

Publieke 

gezondheid

Brandweer-

zorg

Crisis-

beheersing

Publieke 

gezondheid

Brandweer-

zorg

Crisis-

beheersing

Publieke 

gezondheid

Brandweer-

zorg

Crisis-

beheersing

Publieke 

gezondheid

Brandweer-

zorg

Crisis-

beheersing

Beesel 585.148 743.485 123.864 566.798 747.627 123.864 548.447 747.627 123.864 530.097 747.627 123.864

Bergen 512.186 922.699 153.583 503.510 928.223 153.583 494.834 928.223 153.583 486.158 928.223 153.583

Echt-Susteren 1.144.327 1.900.132 343.740 1.143.603 1.911.535 343.740 1.142.879 1.911.535 343.740 1.142.155 1.911.535 343.740

Gennep 649.653 1.165.166 193.928 656.678 1.171.589 193.928 663.702 1.171.589 193.928 670.727 1.171.589 193.928

Horst aan de Maas 1.586.767 2.832.598 471.615 1.576.921 2.849.040 471.615 1.567.075 2.849.040 471.615 1.557.229 2.849.040 471.615

Leudal 1.256.856 2.364.428 393.587 1.257.455 2.378.129 393.587 1.258.053 2.378.129 393.587 1.258.652 2.378.129 393.587

Maasgouw 787.373 1.484.190 268.441 796.572 1.493.386 268.441 805.772 1.493.386 268.441 814.971 1.493.386 268.441

Mook en Middelaar 44.576 417.852 69.679 44.576 420.243 69.679 44.576 420.243 69.679 44.576 420.243 69.679

Nederweert 608.227 1.043.593 173.802 608.141 1.049.282 173.802 608.055 1.049.282 173.802 607.970 1.049.282 173.802

Peel en Maas 1.661.396 2.584.803 430.757 1.636.160 2.599.383 430.757 1.610.923 2.599.383 430.757 1.585.687 2.599.383 430.757

Roerdalen 707.177 1.244.272 224.773 718.762 1.252.064 224.773 730.347 1.252.064 224.773 741.933 1.252.064 224.773

Roermond 2.622.223 3.796.997 633.537 2.615.234 3.818.319 633.537 2.608.244 3.818.319 633.537 2.601.255 3.818.319 633.537

Venlo 4.418.583 6.667.370 1.111.548 4.432.216 6.704.737 1.111.548 4.445.849 6.704.737 1.111.548 4.459.482 6.704.737 1.111.548

Venray 1.744.922 2.719.745 469.909 1.747.728 2.735.919 469.909 1.750.533 2.735.919 469.909 1.753.339 2.735.919 469.909

Weert 1.867.107 3.161.532 526.348 1.892.169 3.179.385 526.348 1.917.231 3.179.385 526.348 1.942.293 3.179.385 526.348

Totaal 20.196.522 33.048.860 5.589.110 20.196.522 33.238.860 5.589.110 20.196.522 33.238.860 5.589.110 20.196.522 33.238.860 5.589.110

2023 2024 20252022
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Lijst van afkortingen 

 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 

BDuR Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 

BRZO Besluit Risico Zware Ongevallen 

BSO Buitenschoolse opvang 

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  

CEP Centraal Economisch Plan  

COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 

DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet 

EMU Economische en Monetaire Unie 

FLO Functioneel leeftijdsontslag 

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst   

GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 

GO Gastouder 

GOB Gastouderbureau 

HPV Humaan Papillomavirus 

ICT Informatie- en Communicatietechnologie 

IMOC Index materiële overheidsconsumptie 

IZB Infectieziektebestrijding 

JGZ Jeugdgezondheidszorg 

KDV Kinderdagverblijf 

LMS Landelijke Meldkamer Samenwerking 

MEV Macro Economische Verkenning 

MOTO Multi Opleiden Trainen & Oefenen 

NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid 

OOV Openbare Orde en Veiligheid 

PfZW Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

PHB JGZ Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg 

PINT Persinformatietool 

RBOP Repressief Brandweer Organisatieplan 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RVP Rijksvaccinatieprogramma 

SES Sociaal Economische Status 

SI-2T Snel Interventie Voertuig 

SOA Seksueel Overdraagbare Aandoening 

TBC Tuberculose 

VIC Veiligheidsinformatiecentrum 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VPB Vennootschapsbelasting  

VRLN Veiligheidsregio Limburg-Noord 

VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Wgr Wet gemeenschappelijke regeling 

WHO World Health Organization 

WVR Wet veiligheidsregio’s 

 



1 Begroting 2022 in één oogopslag.pdf 

 INKOMSTEN 
  
Gemeentelijke bijdragen:
- Publieke gezondheid 20.198.000 
- Brandweerzorg 33.048.000
- Crisisbeheersing 5.589.000

BDUR inkomsten 5.963.000
Overig inkomsten 6.360.000 

TOTAAL 71.158.000 

Bergen
€ 1.588.000

Beesel
€ 1.452.000

Gennep
€ 2.009.000

Echt-Susteren
€ 3.388.000

Roerdalen
€ 2.176.000

Roermond
€ 7.053.000

Venlo
€ 12.198.000

Peel en Maas
€ 4.677.000

Nederweert
€ 1.826.000

Venray
€ 4.935.000

Weert
€ 5.555.000

Maasgouw
€ 2.540.000

Leudal
€ 4.015.000

Mook en Middelaar
€ 532.000

Veiligheidsregio Limburg-Noord 

Begroting 2022
in één oogopslag
Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en 
veiligheid en bestrijdt rampen en crisis in de regio Limburg-Noord. 
Door bundeling van krachten van GGD, brandweer, 15 gemeenten en 
andere partners zijn we op weg naar de gezondste en veiligste regio in 
2025. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.

Programma's UITGAVEN 
  
Publieke gezondheid 24.974.000  
Brandweerzorg 39.877.000  
Crisisbeheersing 6.307.000 
 
TOTAAL 71.158.000 

Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.

521.683
inwoners

Publieke
gezondheidszorg jeugd 
• 88.000 kinderen 0-18 jaar
• 85.000 consulten
• 20 consultatiebureau’s
• 54.000 vaccinaties
    Rijksvaccinatieprogramma

Publieke
gezondheidszorg algemeen
• 75 tbc klanten behandeld en/of begeleid
• 2.200 soa consulten
• 11.500 reisconsulten
• 50 inspecties tattoo- en piercingshops
• 10 adviezen gezondheidsrisico’s 
    gevaarlijke stoffen
• 300 lijkschouwingen en 
    230 euthanasieverklaringen
• 500 jaarlijkse inspecties kinderopvang

Publieke gezondheidszorg crisissituatie
• adviseren en ondersteunen van partners in de zorgketen 
    t.a.v. crisisbeheersing
• borgen kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie met
    24/7 paraatheid

Risicobeheersing
• 250-300 adviezen gericht op omgevingsrisico's
• 900 adviezen bij trajecten bouwvergunningen
• 1.500 gebruikcontroles
• 300 adviezen brandveilig gebruik
• 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven

Preparatie
• 20-40 oefenmomenten 
   per brandweermedewerker
• jaarlijks 200 opleidingsplekken

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking  
• 325 adviesaanvragen vergunning evenementen
• aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris
• 42 crisisfunctionarissen in een multidisciplinaire rol
• 63 operationele plannen 

Gemeentelijke processen
• ongeveer 300 crisisfunctionarissen actief

Incidentbestrijding
• 30 brandweerposten
• ongeveer 800 vrijwilligers
• 67 fte beroepsbrandweer 
    (24-uurs dienst)
• 4.000 meldingen 
   (2.500 prio 1 en 1.500 prio 2)

Uitgaven
71.158.000

totaal
gemeentelijke

bijdrage
€ 58.834.000

Gemeentelijke bijdrage 2021
Loonstijging 2022   
Materiële kostenstijging 2022   
Wegvallen toevoeging reserves ivm weerstandsvermogen
Garanderen paraatheid jaarschijf 2022   
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma
       
  

Horst aan de Maas
€ 4.891.000

57.798.000

58.834.000TOTAAL

Inkomsten
71.158.000

 INKOMSTEN 
  

545.000
330.000
-153.000
220.000

94.000

AANSLUITING BEGROTING 2022 - 2021



1 Overzicht zienswijzen gemeenteraden 2021 begroting.pdf 

Overzicht zienswijzen/reacties gemeenteraden
cursief: raadsvoorstel

Gemeente Ontwerpbegroting 2022

Beesel Kerntakendiscussie

2e loopbaanbeleid

Nieuwbouw kazernes

Uitspraak Europees hof vrijwillige brandweer

Bergen Kerntakendiscussie

Nieuwbouw kazernes

Generieke overhead

Echt-Susteren kennis genomen

Gennep Kerntakendiscussie

Nieuwbouw kazernes

Generieke overhead

Horst aan de Maas Nieuwbouw kazernes

Leudal Kerntakendiscussie

2
e
 loopbaanbeleid

Uitspraak Europees hof vrijwillige brandweer

Nieuwbouw kazernes

Generieke overhead

Maasgouw Uitspraak Europees hof vrijwillige brandweer

Mook en Middelaar Kerntakendiscussie

Nieuwbouw kazernes

Generieke overhead

Nederweert

Peel en Maas Kerntakendiscussie

2
e
 loopbaanbeleid

Uitspraak Europees hof vrijwillige brandweer

Nieuwbouw kazernes

Repressief brandweerplan

Generieke overhead

Roerdalen Uitspraak Europees hof vrijwillige brandweer

Roermond

Niet akkoord met stijging loonkosten en 

prijsstijgingen

Kerntakendiscussie

Uitspraak Europees hof vrijwillige brandweer

Gemeentelijke bijdrage nooit hoger dan 

compensatie gemeentefonds

Meer gebruik maken van co-creatie

Venlo Kerntakendiscussie

Financiële doorkijk effecten pandemie

2
e
 loopbaanbeleid

Uitspraak Europees hof vrijwillige brandweer

Venray Kerntakendiscussie

Uitspraak Europees hof vrijwillige brandweer

Nieuwbouw kazernes

Generieke overhead

Weert Kerntakendiscussie
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op onze website
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Raadhuisplein r
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Postbus 475o
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KvK nummer: 1413oj43

Geacht dagelijks bestuur,

u heeft ons de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
aangeboden voor een zienswijze. Tevens stuurde u ons ter informatie de
jaarverantwoording van 2020.ln deze brief leest u onze reactie op de
jaarverantwoording 2020 en onze zienswijze op de ontwerpbegroting van2022.

Reactie op uw jaarverantwoording 2020
wij hebben kennis genomen van de jaarverantwoording 2020 van de VRLN. Deze
gelezen hebbende komen wijtot de volgende, regionaal gedeelde reactie op de
jaarverantwoording.

ln uw jaarverantwoording geeft u aan dat de Corona maatregelen van invloed zijn op
de taakuitvoering en het financieel resultaat van de VRLN. Dit heeft geleid tot
prioriteiten en hiermee uitstel van reguliere activiteiten. U geeft aan dat deze
activiteiten in2O21en wellicht ook in 2022worden ingehaald.
Wij vragen ons af of het reëel en noodzakelijk is om alle niet uitgevoerde taken in te
halen. Ons verzoek is allereerst de noodzaak daarvan te onderzoeken en op basis
van de resultaten het voor 2021 benodigde bedrag te bepalen.

Verder worden er in deze voorlopige jaarverantwoording dotaties aan reserves
gedaan die niet conform de gemaakte afspraken zijn. De dotatie voor het groot
onderhoud is een boekhoudkundige correctie, maar wij willen u erop wijzen dat de
overige dotaties aan algemene of nieuwe reseryes conform de met u gemaakte
afspraken moeten worden gedaan.

Zienswijze op de ontwerpbeg roting 2022
Wijdienen geen zienswijze in voor de onderdelen Publieke Gezondheid,
Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering/Overhead. Wel dienen wij een zienswijze in over
het programma Brandweerzorg.

Kerntakendiscussie

De kerntakendiscussie is in het voorjaar van 2021 opgestart en zal na de zomer
worden afgerond. De keuzes van het Algemeen Bestuur zijn daarom nog niet in de
ontwerpbegroting vastgelegd. Datzal, na afronding van de kerntakendiscussie,
middels een begrotingswijziging plaatsvinden. U voorziet dat de meerkosten voor een



deel in het eigen budgettair kader op te vangen zijn. De concrete keuzes en de
financiële gevolgen, vertalen zich in eerste wijziging van de begroting voor het jaar
2022. Middels deze zienswijze benadrukken wij dat de wij dat de uitkomsten van de
kerntakendiscussie budgettair neutraal uitgevoerd moeten worden en dus niet tot
meerkosten mogen leiden.

Winstwaarschuwinoen binnen het oroqramma brandweerzorq

ln de ontwerpbegroting zijn twee winstwaarschuwingen genoemd die in de uitvoering
tot financiële tegenvallers kunnen leiden: de uitvoering van het 2e loopbaanbeleid en
de nieuwbouw kazernes. Via deze zienswijze verzoeken wijdat de Veiligheidsregio
zich inspant deze uitgaven binnen de begroting uit te voeren. Wanneer dat niet
haalbaar lijkt, willen we vooraf een (financieel) inhoudelijke afstemming daarover
voordat er tot uitvoering wordt overgegaan.

Verder merken we op dat nog niet duidelijk is of de vergoeding van de meerkosten die
voortvloeien uit de wijziging van het Nederlandse stelsel van brandweerzorg, door het
Rijk worden vergoed. Het gaat hier om een bedrag van minimaal€ 800.000. Dit
concrete risico is echter al opgenomen in de risicoparagraaf.

Vragen
Heeft u vragen, neem dan contact met l. Palmen of P. van Heugten, Team AJZ, op. Zij
zijn bereikbaar via de Klantenbalie van het gemeentehuis:077-4749292 of
info@beesel.nl.

Hoogachtend,

De raad de ge

Vintcent MA Vostermans
riffier Voorzitter
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gie m e e n t e
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Ingekomen
iiiuuzcz BERGEN
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l I Postbus 140, 5854 ZJ Bergen
f u u 1 Telefoon (0485) 34 83 83
Veiligheidsregio Limburg-No. Telefax<0485)34 2844 Dagelijks bestuur E-mailinfo@bergen.nl NljmeegSeWeg 42 www.bergen.n1 5900 AA Venlo U Jop; vaRZSäwsi Datum 8 juni 2 kenmerk MS BZ Zienswi ze jaarrekening 2020 en concept begroting 2022 Geacht bestuur, In uw brief van 9 april 2021 vraagt u om uiterlijk 24 juni 2021 een zienswijze te geven op de jaarrekening 2020 en de concept begroting 2022. Op 8 juni zijn de jaarverantwoording 2020 en concept begroting 2022 behandeld in de gemeenteraad. Naar aanleiding hiervan willen wij de volgende zienswijze inbrengen.
Jaarrekening 2020 Gelezen hebbende de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord komen wij tot de volgende zienswijze op de jaarrekening: Er wordt ingestemd om een bedrag van 6 1.810.000 om te zetten in een bestemmingsreserve voor het aan de gebouwen, met als voorwaarden dat er een wordt opgesteld en dat de gelden die overblijven terug vloeien naar de gemeenten. Er wordt op voorhand niet ingestemd met het doen van een reservering van 6 694.000 en 6 442.000 in verband met (reguliere) werkzaamheden die zijn blijven liggen door de bestrijding van de
pandemie. Alvorens hiermee kan worden ingestemd dient aangetoond te worden dat deze inhaalslag noodzakelijk is. Dit blijkt niet uit de jaarrekening. Ten aanzien van het voorstel om 6 126.000 terug te betalen aan de gemeenten, kan worden ingestemd. In de jaarrekening wordt aangegeven dat reserve gevormd moeten worden door een administratieve vrijval van gelden. In het Algemeen Bestuur van 5 maart 2021 is besloten om, vooruitlopend op de kerntakendiscussie, een huisvestingsonderzoek uit te voeren. Wij graag de resultaten van het zodra deze gereed zijn, met daarbij het
voorstel wat hiervoor de gevolgen zijn voor de reserve. Concept begroting 2022 Gelezen hebben de concept begroting 2022 van de Veiligheidsregio komen wij tot de volgende zienswijze op de begroting: U geeft aan de omvang van de generieke overhead te beperken tot maximaal 15% van de totale personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers). Wij vernemen graag hoe u dat wilt gaan doen en wat dit concreet betekent. Wij gaan er overigens van uit dat dit een financieel voordeel oplevert en of en hoe dit voordeel opnieuw wordt ingezet. 4 U geeft aan dat in
2016 besloten is tot nieuwbouw kazernes op een aantal plaatsen. Het bedrag van achterstallig van deze kazernes zou meegenomen worden in de Bezoekadres: Raadhuisstraat 2 5854 AX Nieuw Bergen < script>



nieuwbouw. Zoals wij begrijpen is er discussie ontstaan over het bedrag van achterstallig 
onderhoud. Daarnaast is er vertraging ontstaan in de vergunningentrajecten die hebben 
geleid tot een latere start van de bouw van diverse kazernes en daarmee tot hogere 
bouwkosten dan geraamd (inflatiecorrectie). De combinatie van beide tegenvallers kan 
leiden tot een financieel risico. Wij willen daar nog aan toe voegen dat, gelet op de 
huidige omstandigheden, de bouwkosten eerder hoger uitvallen dan gelijk blijven.
Gelet op bovenstaande reële risico's willen wij de “nieuwbouw kazernes” dan ook 
opgenomen zien in de risico paragraaf.

Kerntakendiscussie 
Mede vanwege het feit dat de kerntakendiscussie is losgekoppeld van de behandeling van de 
begroting 2022, is de voorliggende ontwerpbegroting beleidsarm. De kerntaken discussie zal,
voor zover nu voorzien, na de zomer worden afgerond. Vooralsnog is er brede steun voor de 
richting waarin de brandweer in onze regio zich wil door ontwikkelen en kiest de VRLN voor een 
afgekaderde basisbrandweerzorg. U voorziet dat de meerkosten voor een deel in het eigen 
budgettair kader op te vangen zijn. De concrete keuzes en de financiële gevolgen, vertalen zich 
in eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022.

Ten aanzien van de kerntakendiscussie merken wij het volgende op:
Wij staan er op dat getracht wordt de gevolgen van de kerntakendiscussie uit te voeren 
conform de eerder gemaakte afspraken, namelijk “nieuw voor 
Voor de komende vijf jaar willen wij geen kostenverhoging, anders dan de indexering.
Indien een kostenverhoging toch noodzakelijk wordt geacht dan verzoeken wij dit middels 
een raadsconferentie te onderbouwen en geld te vragen.
Tevens verzoeken wij om de tijdsplanning en de momenten waarop wij als gemeenteraad 
worden betrokken in het proces op zo spoedig mogelijk te communiceren.

Als laatste verzoeken wij u voorafgaand aan de besluitvorming rondom de kerntakendiscussie 
een multicriteria-analyse maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) of 
soortgelijke analyse te maken voor de niet wettelijk verplichte taken die worden uitgevoerd door 
de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Wij verwachten nadrukkelijk een positieve reactie op dit 
verzoek in uw antwoordbrief.

Hoogachtend,

de aad van de gemeente Bergen,
de riffier, de voorzitter 

Pelze 
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De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van het presidium van Echt-Susteren d.d. 7 mei 20121 met kenmerk D - 
88968; 

Besluit:

Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. donderdag 3 juni 2021.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans dr. J.W.M.M.J. Hessels
griffier burgemeester

Raadsbesluit
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Gemeente Gennep 

1 Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en jaarverantwoording 2020 VRLN 

Geacht bestuur,

ln uw brief van 9 april 2021 vraagt u om uiterlijk 24 juni 2021 een zienswijze te geven op de 
jaarrekening 2020 en de concept begroting 2022. Op 7 juni hebben wij de 
jaarverantwoording 2020 en concept begroting 2022 in onze raadsvergadering behandeld.
Naar aanleiding hiervan brengen wij de volgende zienswijze in.

Jaarrekening 2020 
Gelezen hebbende de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord komen wij tot 
de volgende zienswijze op de jaarrekening:

Wij kunnen ermee instemmen om een bedrag van E 1.810.000,- om te zetten in een 
bestemmingsreserve voor het onderhoud aan de gebouwen, met als voorwaarden dat er 
een onderhoudsplan wordt opgesteld en dat de gelden die overblijven terugvloeien naar 
de gemeenten.

Wij kunnen op voorhand niet instemmen met het doen van een reservering van 
E 694.000,- en E 442.000,- in verband met (reguliere) werkzaamheden die zijn blijven 
liggen door de bestrijding van de pandemie. Alvorens wij hiermee instemmen, dient 
aangetoond te worden dat deze inhaalslag noodzakelijk is. Dit blijkt niet uit de 
jaarrekening.
Wij stemmen in met het voorstel om 6 126.000,- terug te betalen aan de gemeenten.

Concept begroting 2022 
Gelezen hebbende de concept begroting 2022 van de Veiligheidsregio komen wij tot de 
volgende zienswijze op de begroting:

U geeft aan de omvang van de generieke overhead te beperken tot maximaal 15% van de 
totale personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers). Wij 
vernemen graag hoe u dat wilt gaan doen en wat dit concreet betekent. Wij gaan er 
overigens van uit dat dit een financieel voordeel oplevert en zijn benieuwd of en hoe dit 
voordeel opnieuw wordt ingezet.

Ellen Hoffmannplein Postbus 9003, 6590 HD Gennep 
T (0485) 49 41 41 E gemeente@gennep.nl www.gennep.n| 1van2 
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U geeft aan dat in 2016 besloten is tot nieuwbouw kazernes op een aantal plaatsen. Het 

bedrag van achterstallig onderhoud van deze kazernes zou meegenomen worden in de 
nieuwbouw. Zoals wij begrijpen is er discussie ontstaan over het bedrag van achterstallig 

onderhoud. Daarnaast is er vertraging ontstaan in de vergunningentrajecten die hebben 
geleid tot een latere start van de bouw van diverse kazernes en daarmee tot hogere 

bouwkosten dan geraamd (in?atiecorrectie). De combinatie van beide tegenvallers kan 
leiden tot een ?nancieel risico. Wij willen daar nog aan toe voegen dat, gelet op de huidige 

omstandigheden, de bouwkosten eerder hoger uitvallen dan gelijk blijven. Gelet op 

bovenstaande reële risico's willen wij de “nieuwbouw kazernes" dan ook opgenomen zien 

in de risico paragraaf.

Kerntakendiscussie 
Mede vanwege het feit dat de kerntakendiscussie is losgekoppeld van de behandeling van de 
begroting 2022, is de voorliggende ontwerpbegroting beleidsarm. De kerntakendiscussie zal,
voor zover nu voorzien, na de zomer worden afgerond. Vooralsnog is er brede steun voor de 
richting waarin de brandweer in onze regio zich wil doorontwikkelen en kiest de VRLN voor 

een afgekaderde basisbrandweerzorg. U voorziet dat de meerkosten voor een deel in het 

eigen budgettair kader op te vangen zijn. De concrete keuzes en de financiële gevolgen,

vertalen zich in eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022. Wij staan er op dat 
getracht wordt de gevolgen van de kerntakendiscussie uit te voeren conform de eerder 
gemaakte afspraken, namelijk “nieuw voor Tevens verzoeken wij om de tijdsplanning en 

de momenten waarop wij als gemeenteraad worden betrokken in het proces zo spoedig 

mogelijk te communiceren.

Met vriendelijke groet,

de raad van de gemeente Gennep,
De griffier, De voorzitter,

.los van der Knaap Hans Teunissen 

2van2 
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gemeente 

HQRST i 

MAAS 
POSTBUS 11 
5900 AA VENLO 

datum: 31 mei 2021 ons kenmerk: 21-0049869 2104150101 

uw brief van: uw kenmerk:

telefoonnr: 077-4779777 behandeld door: Heijsman 

bijlage: ondeniverp: Brief algemeen 

Geachte heer, mevrouw,

ln uw brieven van 9 april 2021 vraagt u onze reacties en zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de 
jaarverantwoording 2020 en de begroting 2022.

Omdat sprake is van een overwegend beleidsarme begroting en er in de jaarrekening geen onredelijke 
voorstellen worden gedaan, zal geen formele zienswijze worden ingediend. Onze vertegenwoordiger in het 
Algemeen Bestuur zal tijdens de AB-vergadering onze opmerkingen en aandachtspunten mondeling in 
brengen.

Ten aan zien van de nieuwbouw kazernes willen wij bij voorbaat het volgende opmerken. ln 2016 is 
besloten tot nieuwbouw van kazernes op een aantal plaatsen. Het bedrag van achterstallig onderhoud van 
deze kazernes wordt meegenomen in de nieuwbouw. Er is onduidelijkheid over het bedrag van achterstallig 
onderhoud. Ook hebben de vergunningentrajecten langer geduurd dan gepland, wat heeft geleid tot een 
latere start van de bouw van diverse kazernes en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd 
(in?atiecorrectie). De combinatie van beide tegenvallers kan leiden tot een financieel risico. Het verdient de 
aanbeveling dit risico op te nemen in een afzonderlijke risico paragraaf.

Met vriendelijke groet,

-thouders van Horst aan de Maas,

De secretaris,

Postbus 6005/ 5960 AA T O77 477 97 lBAN NL48RABOO123601150 www.horstaandemaas.nl 
Bezoekadres: F 077 477 97 BIC RABONLZU E 
Wilhelminaplein Horst E 
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  CONCEPT 

   

Raadsbesluit 

 

 

 

De gemeenteraad van de gemeente Leudal; 

   

 Agendapunt 

11 

 

 

Gezien het voorstel van het college d.d. 4 mei 2021, nummer BenW\2513; 

 

Gelet op: 

a. de e-mail van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo van 15 januari 2021 met haar 

    jaarverslag 2020; 

b. de brief van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo van 8 april 

   2021 over een te voeren kerntakendiscussie; 

c. de e-mail van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo van 14 april 2021 met de brief van 

    het dagelijks bestuur van 9 april 2021 met het verzoek om een zienswijze over de 

    ontwerpbegroting 2022; 

d. de e-mail van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo van 14 april 2021 met de brief van 

    het dagelijks bestuur van 9 april 2021 met het verzoek om een reactie op de  

    ontwerpjaarrekening 2020 + het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat; 

 

Besluit: 

 

1. De volgende zienswijze over de jaarverantwoording 2020 aan de Veiligheidsregio Limburg-

Noord te doen toekomen: 

In de jaarverantwoording wordt aangegeven dat de corona maatregelen van invloed zijn op 

de taakuitvoering en het financieel resultaat van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dit 

heeft geleid tot prioriteiten en hiermee uitstel van reguliere activiteiten. Niet al het werk is 

uitgevoerd en zal in 2021 en wellicht ook in 2022 worden ingehaald. De gemeenteraad 

vraagt zich af of het reëel is om alle niet uitgevoerde taken in te halen. Het advies is 

allereerst de noodzaak daarvan te onderzoeken. 

 

2. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 aan de Veiligheidsregio Limburg-

Noord te doen toekomen: 

A. De gemeenteraad benadrukt dat er getracht moet worden de gevolgen van de 

kerntakendiscussie budgettair neutraal uit te voeren. 

B. De gemeenteraad constateert dat het nog steeds niet duidelijk is of de vergoeding van 

de meerkosten, die voortvloeien uit de wijziging van het Nederlandse stelsel van 

brandweerzorg, door het Rijk worden vergoed; derhalve dient dit onderdeel in de risico-

paragraaf te worden opgenomen. Evenmin is duidelijk of de tekorten die ontstaan als 

gevolg van het uitvoeren van het 2e loopbaanbeleid brandweervrijwilligers, uit de eigen 

begroting gehaald kunnen worden.  

C. De veiligheidsregio geeft aan dat in 2016 besloten is tot nieuwbouw van kazernes op 

een aantal plaatsen. Het bedrag van achterstallig onderhoud van deze kazernes zou 

meegenomen worden in de nieuwbouw. Er is discussie ontstaan over het bedrag van 

achterstallig onderhoud. Daarnaast is er vertraging ontstaan in de vergunningen-
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trajecten die hebben geleid tot een latere start van de bouw van diverse kazernes en 

daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd (inflatiecorrectie). De combinatie van 

beide tegenvallers kan leiden tot een financieel risico. Daarnaast zullen de bouwkosten, 

gelet op de huidige omstandigheden, eerder hoger uitvallen dan gelijk blijven. Gelet op 

bovenstaande reële risico’s dient de “nieuwbouw kazernes” opgenomen te worden in de 

risicoparagraaf. 

D. Doordat de omvang van de generieke overhead wordt beperkt gaat de gemeenteraad er 

vanuit dat dit een financieel voordeel oplevert. De gemeenteraad verneemt graag hoe 

de Veiligheidsregio dit wil gaan doen en wat dit concreet betekent en hoe dit voordeel 

opnieuw wordt ingezet.  

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal, 1 juni 2021. 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

Drs. W.A.L.M. Cornelissen D.H. Schmalschläger 
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/~GEMEENTE 
MAASGOUW. 

Raadsvergadering 01-06-2021 

BESLUIT 
Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept 

be rotin 2022 van de Veili heidsre io Limbur -Noord. 

De raad van de gemeente Maasgouw, 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 

BESLUIT: 

1. Met in achtneming van onderstaande zienswijze in te stemmen met de begroting 2021 VRLN. 

Zienswijze 
Op basis van de nu voorliggende begroting constateren wij nu dat met name de 
ontwikkelingen over de impact van de uitspraak van het Europees hof vrijwillige brandweer 
en de wijze waarop de VRLN hier mee denkt om te gaan, inclusief consequenties, nog 
onvoldoende worden geduid. 

2. De voorlopige jaarverantwoording 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw, 
d.d. 01-06-2021. 

De raad voornoemd; 
De griffier, 

G.H. Bakkes .H.M. Strous 

Il - - 

D/21/018977 
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Onden/verp.' Reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-

Noord 

Geacht Bestuur,

ln uw brief van 9 april 2021 vraagt u om uiterlijk 24 juni 2021 een reactie en zienswijze te geven op de 
voorlopige jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Op 10 juni is de voorlopige jaarverantwoording 2020 behandeld in de gemeenteraad. Op 11 mei 
is de zienswijze ontwerpbegroting 2022 op basis van het Algemeen delegatiebesluit 2012 door het 
college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Naar aanleiding hiervan willen wij de volgende 
reactie en zienswijze inbrengen.

Reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 
Gelezen hebben de voorlopige jaarverantwoording 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 
komen wij tot de volgende zienswijze op de jaarverantwoording:

Er wordt ingestemd om een bedrag van 1.810.000 om te zetten in een bestemmingsreserve 
voor het onderhoud aan de gebouwen, met als voonNaarden dat er een onderhoudsplan wordt 
opgesteld en dat de gelden die overblijven terug vloeien naar de gemeenten.
Er wordt op voorhand niet ingestemd met het doen van een reservering van 694.000 en 
442.000 in verband met (reguliere) werkzaamheden die zijn blijven liggen door de bestrijding 
van de pandemie. Alvorens hiermee kan worden ingestemd dient aangetoond te worden dat 
deze inhaalslag haalbaar en noodzakelijk is. Dit blijkt niet uit de jaarrekening.
Ten aanzien van het voorstel om 126.000 terug te betalen aan de gemeenten, kan worden 
ingestemd.

Zienswijze ontwerpbegroting 2022 
Gelezen hebben de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is het college van 
burgemeester en wethouders, op basis van de bepalingen uit het Algemeen delegatiebesluit 2012 
gekomen tot de volgende zienswijze op de begroting:

U geeft aan de omvang van de generieke overhead te beperken tot maximaal 15% van de totale 
personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers). Wij vernemen graag 
hoe u dat wilt gaan doen en wat dit concreet betekent. Wij gaan er overigens van uit dat dit een 
financieel voordeel oplevert en vernemen graag of en hoe dit voordeel opnieuw wordt ingezet.
U geeft aan dat in 2016 besloten is tot nieuwbouw kazernes op een aantal plaatsen. Het bedrag 
van achterstallig onderhoud van deze kazernes zou meegenomen worden in de nieuwbouw.
Zoals wij begrijpen is er discussie ontstaan over het bedrag van achterstallig onderhoud.
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Daarnaast is er vertraging ontstaan in de vergunningentrajecten die hebben geleid tot een latere 
start van de bouw van diverse kazernes en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd 
(inflatiecorrectie). De combinatie van beide tegenvallers kan leiden tot een financieel risico. Wij 
willen daar nog aan toe voegen dat, gelet op de huidige omstandigheden, de bouwkosten eerder 
hoger uitvallen dan gelijk blijven.
Gelet op bovenstaande reële risico's willen wij de “nieuwbouw kazernes” dan ook opgenomen 
zien in de risico paragraaf.

Kerntakendiscussie 
Mede vanwege het feit dat de kerntakendiscussie is losgekoppeld van de behandeling van de 
begroting 2022, is de voorliggende ontwerpbegroting beleidsarm. De kerntaken discussie zal, voor 
zover nu voorzien, na de zomer worden afgerond. Vooralsnog is er brede steun voor de richting 
waarin de brandweer in onze regio zich wil door ontwikkelen en kiest de VRLN voor een afgekaderde 
basisbrandweerzorg. U voorziet dat de meerkosten voor een deel in het eigen budgettair kader op te 

vangen zijn. De concrete keuzes en de financiële gevolgen, vertalen zich in eerste wijziging van de 
begroting voor het jaar 2022.

Wij staan er op dat getracht wordt de gevolgen van de kerntakendiscussie uit te voeren conform de 

eerder gemaakte afspraken, namelijk “nieuw voor Tevens verzoeken wij om de tijdsplanning en 

de momenten waarop wij als gemeenteraad worden betrokken in het proces zo spoedig mogelijk te 
communiceren.

Hoogachtend 

De griffier, De voorzitter,
van Arensbergen Gradisen 
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Zienswijze ontwerpbegroting 2022 

9 JUNI 2021 
Geacht bestuur,

ln uw brief met kenmerk 'UiT051110' van 9 aprii 2021 vraagt u onze reactie en zienswijze 
kenbaar te maken ten aanzien van de jaarverantwoording 2020 respectievelijk de begroting 2022.
Deze reactie en zienswijze gaan hierbij.

JAARVERANTWOORDING 2020 
Wij hebben kennis genomen van de jaarverantwoording 2020 van de VRLN. Deze gelezen 
hebbende komen wij tot de volgende, regionaal gedeelde reactie op de jaarverantwoording.

ln uw jaarverantwoording geeft u aan dat de Coronamaatregeien van invloed zijn op de 
taakuitvoering en het financieel resultaat van de VRLN. Dit heeft geleid tot prioriteiten en hiermee 
uitstel van reguliere activiteiten. Niet al het werk is uitgevoerd en zal in 2021 en wellicht ook in 
2022 worden ingehaald.

Wij vragen ons af of het reëel is om alle niet uitgevoerde taken in te halen. Ons advies is 
allereerst de noodzaak daarvan te onderzoeken.

BEGROTING 2022 
Wij hebben kennis genomen van de begroting 2022 van de VRLN. Deze begroting is opgesteld 
op basis van de kaderbrief 2022 (onze zienswijze met betrekking tot deze kaderbrief hebben wij 
30 maart 2021 kenbaar gemaakt). De begroting gelezen hebbende komen wij tot de volgende,
regionaal gedeelde reactie op de begroting.

Kerntakendiscussie 
Mede vanwege het feit dat de kerntakendiscussie is losgekoppeld van de behandeling van de 
begroting 2022, is de voorliggende ontwerpbegroting beleidsarm. De kerntaken discussie zal,
voor zover nu voorzien, na de zomer worden afgerond. Vooralsnog is er brede steun voor de 
richting waarin de brandweer in onze regio zich wil door ontwikkelen en kiest de VRLN voor een 
afgekaderde basisbrandweerzorg. U voorziet dat de meerkosten voor een deel in het eigen 
budgettair kader op te vangen zijn. De concrete keuzes en de financiële gevolgen, vertalen zich in 
eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022.



Wij staan er op dat getracht wordt de gevolgen van de kerntakendiscussie budgettair neutraal uit 

te voeren.

2.2 PROGRAMMA BRAN DWEERZORG 
Taakdifferentiatie brandweervrijwilligers/2e loopbaanbeleid 
Wij constateren dat op dit moment nog steeds niet duidelijk is of de vergoeding van de 

meerkosten, die voortvloeien uit de wijziging van het Nederlandse stelsel van brandweerzorg,

door het Rijk worden vergoed en derhalve dit onderdeel in de risico paragraaf is opgenomen.
Evenmin is inmiddels duidelijk of de tekorten die ontstaan als gevolg van het uitvoeren van het 2e 

loopbaanbeleid, uit de eigen begroting gehaald kunnen worden.

Nieuwbouw kazernes 
U geeft aan dat in 2016 besloten is tot nieuwbouw kazernes op een aantal plaatsen. Het bedrag 

van achterstallig onderhoud van deze kazernes zou meegenomen worden in de nieuwbouw.

Zoals wij begrijpen is er discussie ontstaan over het bedrag van achterstallig onderhoud.
Daarnaast is er vertraging ontstaan in de vergunningentrajecten die hebben geleid tot een latere 

start van de bouw van diverse kazernes en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd 
(inflatiecorrectie).

De combinatie van beide tegenvallers kan leiden tot een financieel risico.

Wij willen daar nog aan toe voegen dat, gelet op de huidige omstandigheden, de bouwkosten 
eerder hoger uitvallen dan gelijk blijven.

Gelet op bovenstaande reële risico's willen wij de “nieuwbouw kazernes” dan ook opgenomen 
zien in de risico paragraaf.

Repressief brandweerplan 
Besluitvorming over het repressief brandweerplan vindt al in juni plaats. Graag vernemen wij hoe 

dit in de begroting landt.

2.4 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERlNG/OVERHEAD 
Programmakosten 

U geeft aan de omvang van de generieke overhead te beperken tot maximaal 15% van de totale 
personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers).

Wij vernemen graag hoe u dat wilt gaan doen en wat dit concreet betekent. Wij gaan er overigens 

van uit dat dit een financieel voordeel oplevert en of en hoe dit voordeel opnieuw wordt ingezet.

Tot slot verzoeken wij u een reactie te geven op onze opmerkingen en de zienswijze te verwerken 
in de definitieve versie van de begroting.

Met vriendelijke groet,

Namens de raad van Peel en Maas,

Gemeente Peel en Maas 1894/2021/2398561 Pagina 2 van 2 
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gemeente roerdalen

Dagelijks Bestuur van VRLN
VeiligheidsRegio Limburg-Noord
Postbus 11
5900 AA VENLO

uw kenmerk
C.Delissen@vrln.nl

onderwerp
Ontwerp begroting 2022 GR
Veiligheidsregio Limburg
Noord

ons kenmerk
2021/G037

datum
3juni2021

contactpersoon
Ine-Mieke Jongen

telefoon
0475 -538 888

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Wij hebben uw mail van 15 april 2021 ontvangen inzake aanbieding Ontwerpbegroting 2022 GR
Veiligheidsregio Limburg-Noord.

De raad van gemeente Roerdalen heeft de Ontwerpbegroting 2022 GR VeiligheidsRegio Limburg
Noord behandeld in de raadsvergadering van 3 juni 2021 en het volgende besluit genomen:

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 GR VRLN en dus geen zienswijze in te dienen.

Wij verzoeken u deze mededeling aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.
Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en verblijven,

met vriendelijke groet,

W.M.J.M. Jongen-v
raadsmedewerker

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl
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uw nummer

uw datum 9 april 2021

ons nummer 54316-2021
onze datum
verzonden

inlichtingen bij R. Knubben
sector/afdeling Secr/Strategie en Bestuur 
doorkiesnr. 0475 - 359 363

bijlage(n)
betreffende Zienswijze jaarverantwoording 2020 en begroting 2021

Geacht bestuur,

Veiligheidsregio Limburg Noord
Dagelijks bestuur
Postbus 11
5900 AA VENLO

Zoals bepaald in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord geven wij met dit 
schrijven onze zienswijze, onder voorbehoud van instemming van onze gemeenteraad in de 
vergadering van 8 juli 2021, over de jaarverantwoording 2020 en de voorgestelde begroting 2022 van 
de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Beide documenten zijn behandeld in de vergadering van de 
raadscommissie bestuur en middelen van 21 juni 2021.

Wij kunnen instemmen met de begroting 2022 met uitzondering van de verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage ten gevolge van de kostenontwikkeling van loonkosten en prijsstijgingen. In lijn 
met de uitgangspunten van onze lokale begroting verzoeken we u deze kosten op te vangen in de 
bestaande begroting. We namen daarnaast kennis van het jaarverslag 2020, inclusief het voornemen 
om het positief resultaat uit 2020 grotendeels te reserveren voor groot onderhoud en de inhaalslag uit 
niet uitgevoerde taken ten gevolge van de pandemiebestrijding.  Dit neemt niet weg dat we enkele 
kritische kanttekeningen willen plaatsen bij de door u aangeboden begroting en jaarverantwoording 
die we onderstaand nader zullen toelichten.

JAARVERANTWOORDING 2020
In uw jaarverantwoording geeft u aan dat de Corona maatregelen van invloed zijn op de taakuitvoering 
en het financieel resultaat van de VRLN. Dit heeft geleid tot andere prioriteiten en hiermee uitstel van 
reguliere activiteiten. U geeft aan dat deze activiteiten in 2021 en wellicht ook in 2022 worden 
ingehaald. De onderbouwing tot en mogelijke effecten van deze uitgestelde activiteiten zijn ons 
onvoldoende duidelijk.  Dit roept de vraag op of het reëel en noodzakelijk is om alle niet uitgevoerde 
taken in te halen. Wij verzoeken u de noodzaak alsmede de risico’s van het niet inhalen van deze 
activiteiten in beeld te brengen en op basis hiervan de hiervoor begrote middelen voor 2021 en 2022 
te heroverwegen.  

ONTWERP BEGROTING 2022
Kerntakendiscussie
Wij adviseren de grootst mogelijke transparantie na te streven in het proces tot een herijking van 
structuren, taken en doelstellingen zodat draagvlak voor gemaakte keuzes ontstaan en daarnaast 



Ons nummer 22525-2019
Pagina 2

gehoor wordt gegeven aan veel gehoorde kritiekpunten vanuit meerdere gemeenteraden en 
samenleving; Het gebrek aan (ervaren) grip op de gemeenschappelijke regeling en de VRLN als 
“black-box”. 
Hierbij vragen we u de maatschappelijke opgave waarvoor de VRLN zich in de huidige context, met 
inachtneming van wettelijke taken, gesteld ziet voorop te stellen. Structuurwijzigingen en/ of 
bedrijfswijzigingen dienen daaraan ondersteunend te zijn en geen doel op zichzelf.

Gelet op het aanwezige draagvlak voor de richting waarin de brandweerzorg zich ontwikkelt vragen 
we hier rekening mee te houden in de te voeren kerntakendiscussie. Noodzakelijke ontwikkelingen, 
zoals vaststelling van het brandweerorganisatieplan, kunnen zo doorgang vinden. 
 
Wij zijn verheugd te zien dat de VRLN de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie van de Wet 
veiligheidsregio’s als basis ziet voor de doorontwikkeling van crisisbeheersing in 2022. De VRLN 
ontwikkelt in 2021 de visie op een toekomstige crisisbeheersing in Limburg Noord, die in 2022 
uitgewerkt wordt in formatie en taken. Hierbij vragen we aandacht voor het budget neutrale karakter.

Financiële risico’s
Uit de nu voorliggende begroting 2022 leiden we af dat het weerstandsvermogen eind dit jaar op peil 
is. Vanaf 2022 zijn geen extra bijdragen nodig om het weerstandsvermogen op peil te brengen. We 
zijn blij te constateren dat de gemaakte afspraak tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Wij constateren dat op dit moment nog niet duidelijk is of de vergoeding van de meerkosten 
voortvloeiend uit de aanstaande wijziging van het Nederlandse brandweerstelsel door het Rijk worden 
vergoed en zien derhalve dit onderdeel graag in de risico paragraaf opgenomen. 

Voor alle in de ontwerpbegroting genoemde ontwikkelingen en de nog te verwachten uitbreidingen 
van het Rijksvaccinatieprogramma geldt dat de extra gemeentelijke bijdrage aan de GGD nooit hoger 
mag zijn dan compensatie in gemeentefonds. In bredere zin benadrukken we dat  toekomstige 
ontwikkelingen, eventueel nieuw beleid en de consequenties van de uitkomst van de 
kerntakendiscussie niet mag leiden tot een aanvullende gemeentelijke bijdrage. 

Tot slot adviseren we bij toekomstige beleidsvorming meer te komen tot “co-creatie”  in plaats van de 
nu ervaren klantrelatie. Vroegtijdig betrekken van zowel gemeenteraden als gemeentelijke adviseurs 
op alle niveaus kan dit proces verbeteren. 

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, De burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aaken M.J.D. Donders – de Leest

Ter inzage: 
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Geacht bestuur,

ln onze vergadering van 27 mei 2021 hebben wij kennis genomen van de voorliggende 
ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg Noord 
De begroting is beleidsami, daar als gevolg van de coronapandemie het traject met 
betrekking tot de kerntakendiscussie verschoven en ontkoppeld is van de behandeling van 
de begroting 2022.

Zienswijze 

Op basis van de nu voorliggende ontwerpbegroting 2022 zijn de volgende regionaal 
gedeelde standpunten ingenomen:

Kerntakendiscussie 
U voorziet dat de meerkosten als gevolg van de kerntakendiscussie voor een deel in het 
eigen budgettair kader op te vangen zijn. De concrete keuzes en de financiële gevolgen,
vertalen zich in eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022.
Wij benadrukken dat een koersbijstelling ten gevolge van de kerntakendiscussie niet zou 
mogen leiden tot meerkosten voor gemeenten.

2e loopbaanbeleid.I 
hebben vraagtekens over de haalbaarheid om de actualisatie van het 2e loopbaanbeleid 

te dekken binnen de eigen begroting en verzoeken u hiervoor een onderbouwing op te 
nemen in de begroting.

postadres Postbus 3434 
postcode 5902 RK Venlo 
bezoekadres Hanzeplaats 1 Venlo 
telefoon 14 O77 
telefax +31 77 3596766 
internet www.venlo.nl 
bank NL3SBNGH0285008749 



Uitspraak Europees hof met betrekking tot de vrijwillige brandweer 
U lijkt te gaan kiezen voor “behapbare basis". Dit houdt in dat er een afgekaderde 
basisbrandweerzorg komt, waarbij rekening wordt gehouden met hetgeen een vrijwilliger kan 
leveren en wordt ingezet op het verstevigen van de specialismen per incidenttype (dit 
noemen we taakdifferentiatie).Omstreeks juni/juli 2021 vindt landelijke besluitvorming plaats 
welke u dient te verwerken in de 1e volgende begrotingswijziging.

Naast de regionale zienswijze brengen wij namens de gemeente Venlo onderstaand punt ini:

Impact kemtakendiscussíe en coronacrisis 
U geeft aan in het najaar met een begrotingswijziging voor 2022 te komen waarin de 
uitkomsten van de kemtakendiscussíe verwerkt zijn. Deze begrotingswijziging geeft ons de 
mogelijkheid om u een uitgebreidere zienswijze aan te reiken.

vragen u om bij de begrotingswijziging 2022 een doorkijk met te verwachten effecten van 
de coronacrisis te schetsen. Het gaat dan onder andere om welke inhaalwerkzaamheden er 
zijn opgenomen in de begrotingswijziging en welke keuzes hierbij gemaakt zijn. Wat is de 
financiële impact? Zijn er beleidsmatige wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de 
coronacrisis? Indien deze begrotingswijziging tot her-prioritering van taken kan leiden dan 
willen wij hier in gehoord worden.

Wij verzoeken u kennis te nemen van bovenstaande zienswijze en daar waar van toepassing 
de begroting 2022 te wijzigen.

Namens de gemeenteraad van Venlo 

De voorzitter 

Geert h Soest Antoin Scholten 

1753368 2 
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Onderwerp Jaarverantwoording 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord 

 

 

Maatschappelijke ontwikkeling 

Raadhuisstraat 1 

Postbus 500, 5800 AM Venray 

Telefoon (0478) 52 33 33 

Telefax (0478) 52 32 22 

E-mail  gemeente@venray.nl 

Internet  www.venray.nl 

KvK-nummer  14132389 

 

IBAN NL20 BNGH 028 5028 383 (belastingen) 

IBAN NL11 BNGH 028 5008 757 (algemeen) 

BIC BNGHNL2G 

 

Geacht Bestuur, 

 

In uw brieven van 9 april 2021 vraagt u onze reacties en zienswijze kenbaar te maken ten aanzien 

van de jaarverantwoording 2020 en de begroting 2022. 

 

U vraagt ons onze reacties en zienswijze kenbaar te maken vóór 25 juni 2021. Wij hebben 

bevestigd gekregen dat verzending op boven aangehaalde datum niet tot problemen leidt. 

 

JAARVERANTWOORDING 2020 

Wij hebben kennis genomen van de jaarverantwoording 2020 van de VRLN. Deze gelezen 

hebbende komen wij tot de volgende, regionaal gedeelde reactie op de jaarverantwoording. 

 

In uw jaarverantwoording geeft u aan dat de Corona maatregelen van invloed zijn op de 

taakuitvoering en het financieel resultaat van de VRLN. Dit heeft geleid tot prioriteiten en hiermee 

uitstel van reguliere activiteiten. U geeft aan dat deze activiteiten in 2021 en wellicht ook in 2022 

worden ingehaald.  

Wij vragen ons af of het reëel en noodzakelijk is om alle niet uitgevoerde taken in te halen. Ons 

verzoek is allereerst de noodzaak daarvan te onderzoeken en op basis van de resultaten het voor 

2021 benodigde bedrag te bepalen.  

 

Verder worden er in deze voorlopige jaarverantwoording dotaties aan reserves gedaan die niet 

conform de gemaakte afspraken zijn. De dotatie voor het groot onderhoud is een boekhoudkundige 

correctie, maar wij willen u erop wijzen dat de overige dotaties aan algemene of nieuwe reserves 

conform de met u gemaakte afspraken moeten worden gedaan. 

 

BEGROTING 2022 

Wij hebben kennis genomen van de begroting 2022 van de VRLN. Deze begroting is opgesteld op 

basis van de kaderbrief 2022. De begroting gelezen hebbende komen wij tot de volgende, 

regionaal gedeelde zienswijze op de begroting. 



Datum 30 juni 2021 

Ons kenmerk  
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Kerntakendiscussie 

Mede vanwege het feit dat de kerntakendiscussie is losgekoppeld van de behandeling van de 

begroting 2022, is de voorliggende ontwerpbegroting beleidsarm. De kerntaken discussie zal, voor 

zover nu voorzien, na de zomer worden afgerond. Vooralsnog is er brede steun voor de richting 

waarin de brandweer in onze regio zich wil door ontwikkelen en kiest de VRLN voor een 

afgekaderde basisbrandweerzorg. U voorziet dat de meerkosten voor een deel in het eigen 

budgettair kader op te vangen zijn. De concrete keuzes en de financiële gevolgen, vertalen zich in 

eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022. 

 

Middels deze zienswijze benadrukken wij dat de gevolgen van de kerntakendiscussie niet tot 

meerkosten mag leiden.   

 

 

2.2 PROGRAMMA BRANDWEERZORG 

Taakdifferentiatie brandweervrijwilliger 

Wij constateren dat op dit moment nog steeds niet duidelijk is of de vergoeding van de 

meerkosten, die voortvloeien uit de wijziging van het Nederlandse stelsel van brandweerzorg, door 

het Rijk worden vergoed en derhalve dit onderdeel in de risico paragraaf is opgenomen. 

 

2e Loopbaanbeleid 

Evenmin is duidelijk of de tekorten die ontstaan als gevolg van het uitvoeren van het 2e 

loopbaanbeleid, uit de eigen begroting gehaald kunnen worden. Vandaar dat deze ook is 

opgenomen in de risico paragraaf. We doen het verzoek om, wanneer dit mogelijk, nader te 

specificeren. Welk bedrag denkt u tekort te komen. 

 

Nieuwbouw kazernes 

U geeft aan dat in 2016 besloten is tot nieuwbouw kazernes op een aantal plaatsen. Het bedrag 

van achterstallig onderhoud van deze kazernes zou meegenomen worden in de nieuwbouw. Zoals 

wij begrijpen is er discussie ontstaan over het bedrag van achterstallig onderhoud. Daarnaast is er 

vertraging ontstaan in de vergunningentrajecten die hebben geleid tot een latere start van de bouw 

van diverse kazernes en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd (inflatiecorrectie).  

De combinatie van beide tegenvallers kan leiden tot een financieel risico.  

Wij willen daar nog aan toe voegen dat, gelet op de huidige omstandigheden, de bouwkosten 

eerder hoger uitvallen dan gelijk blijven. 

 

Gelet op bovenstaande reële risico’s willen wij de “nieuwbouw kazernes” dan ook opgenomen zien 

in de risico paragraaf. 
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2.4 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING/OVERHEAD 

2.4.1 Programmakosten 

U geeft aan de omvang van de generieke overhead te beperken tot maximaal 15% van de totale 

personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers). 

 

Wij vernemen graag hoe u dat wilt gaan doen en wat dit concreet betekent. Wij gaan er overigens 

van uit dat dit een financieel voordeel oplevert en of en hoe dit voordeel opnieuw wordt ingezet. 

 

Hoogachtend,  

 

de gemeenteraad van Venray, 

 

 

, voorzitter     , griffier 
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Onderwerp : Zienswijze Jaarverantwoording 2020 en Ontwerpbegroting 2022 
Kenmerk : 1341945 

  

  

  

Geacht bestuur, 
 

 

 
 

 

 
Inleiding 
Op 9 april 2021 heeft u de Jaarverantwoording 2020 en Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio 
Limburg-Noord aan ons college voorgelegd met het verzoek dit door te leiden naar de gemeenteraad om 
vóór 25 juni 2021 een zienswijze kenbaar te maken. 
 
Besluit 
De raad van de gemeente Weert heeft in zijn vergadering van 2 juni 2021 kennis genomen van de 
Jaarverantwoording 2020 en Ontwerpbegroting 2022 en heeft als volgt besloten: 
 
De raad: 
Uit als zienswijze ten aanzien van de Jaarverantwoording 2020 en Ontwerpbegroting 2022: 

- In uw jaarverantwoording geeft u aan dat de Corona maatregelen van invloed zijn op de 
taakuitvoering en het financieel resultaat van de VRLN. Dit heeft geleid tot prioriteiten en 
hiermee uitstel van reguliere activiteiten. Niet al het werk is uitgevoerd en zal in 2021 en 
wellicht ook in 2022 worden ingehaald. Gemeente Weert wil weten of het reëel is om alle niet 
uitgevoerde taken in te halen. 

- Mede vanwege het feit dat de kerntakendiscussie is losgekoppeld van de behandeling van de 
begroting 2022, is de voorliggende ontwerpbegroting beleidsarm. De kerntakendiscussie zal, 
voor zover nu voorzien, na de zomer worden afgerond. U voorziet dat de meerkosten voor een 
deel in het eigen budgettair kader op te vangen zijn. De concrete keuzes en de financiële 
gevolgen, vertalen zich in eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022. 



 

 

 
De gemeente Weert is van mening dat de gevolgen van de kerntakendiscussie  budgettair neutraal 
opgelost dienen te worden. 

 
Wij zien uw reactie op de door ons ingediende zienswijze op de Jaarverantwoording 2020 en 
Ontwerpbegroting 2022 met belangstelling tegemoet. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 

 

M.J.M. Meertens 
gemeentesecretaris 

Mr. R.J.H. Vlecken CBM 
Burgemeester 
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Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Advies Dagelijks Bestuur m.b.t. zienswijzen gemeenteraden Begroting 2022

Kerntakendiscussie
Het merendeel van de gemeenteraden heeft in de zienswijze aandacht voor de kerntakendiscussie. 
Daarbij wordt benadrukt dat een koersbijstelling ten gevolge van de kerntakendiscussie niet zou 
mogen leiden tot meerkosten voor gemeenten; budgettair neutraal opgelost dienen te worden 
oftewel nieuw voor oud.
Tevens wordt verzocht om de tijdsplanning en de momenten waarop de gemeenteraad wordt 
betrokken in het proces zo spoedig mogelijk te communiceren. Geadviseerd wordt de grootst 
mogelijke transparantie na te streven. Hierbij wordt gevraagd de maatschappelijke opgave waarvoor 
de VRLN gesteld ziet voorop te stellen. 
Vanuit één gemeente komt het verzoek om voorafgaand aan de besluitvorming rondom de 
kerntakendiscussie een multicriteria-analyse (MCA), maatschappelijke kosten- en batenanalyse 
(MKBA) of soortgelijke analyse te maken voor de niet wettelijk verplichte taken die worden 
uitgevoerd door de VRLN, uit te voeren.

Standpunt DB:

Bij alle nieuwe zaken geldt het uitgangspunt “nieuw voor oud”. VRLN tracht kostenverhogingen voor 
gemeenten te voorkomen. Indien zich ontwikkelingen voordoen die onverhoopt leiden tot een 
verhogen van de gemeentelijke bijdrage, dan leidt dit altijd  tot een zienswijze procedure bij de 
deelnemende gemeenten.
Over het indexeren van loon- en prijsverhoging heeft in het verleden besluitvorming plaatsgevonden 
door het Algemeen Bestuur.
Er is een bestuurlijke werkgroep Kerntakendiscussie gevormd (burgemeesters Palmen en Strous en 
wethouders Smitsmans en Mestrom). Deze werkgroep heeft voor de begeleiding van het proces van 
de kerntakendiscussie een extern bureau ingeschakeld: bureau Lysias Advies. Het plan van aanpak en 
de opdracht aan Lysias zijn bijgevoegd. Kortheidshalve zal daarnaar verwezen worden.

Impact coronacrisis
Er wordt gevraagd om bij de begrotingswijziging 2022 een doorkijk met te verwachten effecten van 
de coronacrisis te schetsen. Het gaat dan onder andere om welke inhaalwerkzaamheden er zijn 
opgenomen in de begrotingswijziging en welke keuzes hierbij gemaakt zijn. Wat is de financiële 
impact? Zijn er beleidsmatige wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de coronacrisis? Indien deze 
begrotingswijziging tot her-prioritering van taken kan leiden dan willen wij hier in gehoord worden.

Standpunt DB:

De coronacrisis stelt ons voor tal van uitdagingen zowel beleidsinhoudelijk als in de uitvoering van ons 
werk. In de Berap zal nader ingegaan worden op de consequenties en de prioritering van de 
werkzaamheden.

Nieuwe ontwikkelingen
Voor alle genoemde ontwikkelingen en de nog te verwachten uitbreiding van het 
Rijksvaccinatieprogramma geldt dat de extra gemeentelijke bijdrage aan de GGD nooit hoger mag 
zijn dan compensatie in gemeentefonds. 

Standpunt DB:



Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Aan de implementatie van nieuwe ontwikkelingen ligt altijd een voorstel ten grondslag, waarbij wordt 
aangegeven wat de kosten voor de deelnemende gemeenten zijn. Hierbij wordt natuurlijk gekeken 
naar de compensatie in het gemeentefonds. Er kunnen echter redenen zijn om hiervan af te wijken. 
Als er een aanpassing van de gemeentelijk bijdrage wordt gevraagd zal altijd de zienswijze van de 
gemeenteraden ingewonnen worden. 

Co-creatie
Bij toekomstige beleidvorming meer te komen tot “co-creatie”. Vroegtijdig betrekken van zowel 
gemeenteraden als gemeentelijke adviseurs op alle niveaus kan dit proces verbeteren.

Standpunt DB:

De maatschappelijke opgave van de VRLN vraagt om samenwerking met een groot aantal spelers. Co-
creatie is het uitgangspunt. In de fase van beleidsvorming, dus voordat van uitvoering sprake is, wil 
de VRLN de samenwerking intensiveren. 

2e loopbaanbeleid
Enkele gemeenten hebben vraagtekens bij de haalbaarheid om de actualisatie van het 2e 
loopbaanbeleid te dekken binnen de eigen begroting en verzoeken een onderbouwing op te nemen 
in de begroting.

Standpunt DB

De concrete uitwerking van het 2e loonbaanbeleid vindt plaats. Uit het resultaat over 2020 zouden we 
graag een bedrag reserveren om een fonds te voeden. Dit is een van de voorstellen van de 
resultaatsbestemming jaarverantwoording 2020.

Uitspraak Europees hof met betrekking tot de vrijwillige brandweer 
Door enkele gemeenten wordt aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen binnen de brandweerzorg  
vanwege de uitspraak van het Europees hof met betrekking tot de vrijwillige brandweer. Gevraagd 
wordt om dit te verwerken in de eerst volgende begrotingswijziging en tevens in de risicoparagraaf. 

Standpunt DB:

Akkoord met verwerking in de risicoparagraaf.
In het Repressief Brandweer Organisatieplan 2020-2023 zijn keuzes gemaakt voor een toekomstig 
bestendige inrichting van de repressieve functie. De keuzes ten aanzien van de personele capaciteit 
spitsen zich toe op de inrichting van de repressieve slagkracht en de organisatie van specialistische 
taken. Dit vloeit voort uit het niet langer invullen van gekazerneerde diensten door vrijwilligers en de 
implementatie van ‘de behapbare basis’. De invoering vindt gefaseerd plaats omdat de minister van 
J&V zich nog uit gaat spreken over de randvoorwaarden die hij stelt aan de navolging van de 
Europese wetgeving. We anticiperen op het uitbreiden van de beroepscapaciteit in 2022.  
Uitgangspunt is een budgettair neutrale invulling van het RBOP: de besparingen in materiële kosten 
worden ingezet voor een uitbreiding van de beroepscapaciteit. 
De winstwaarschuwing over de ontwikkeling van de kapitaallasten ten opzicht van het in de 
regionalisering overgedragen budget staat al vijf jaar in de begroting. Vooralsnog dekken we deze 
kostenstijging uit het egalisatiefonds. 

Nieuwe kazernes 
Gemeenten vragen aan de VRLN om de “nieuwbouw kazernes” op te nemen in de risicoparagraaf. Zij 
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geven aan dat een combinatie van tegenvallers kan leiden tot een financieel risico en de 
bouwkosten, gelet op de huidige omstandigheden, eerder hoger uitvallen dan gelijk blijven.  

Standpunt DB:

Akkoord met opname in de risicoparagraaf. 
We hechten er aan te melden dat de bouw van de eerste vijf kazernes binnen het budgettaire kader 
heeft plaatsgehad. Voor de toekomst doen zich inderdaad onzekerheden voor. Voor een deel zijn die 
verdisconteerd in het Repressief Brandweer Organisatieplan. En daarnaast nemen we toekomstige 
risico’s mee in onze rapportages. 

Generieke overhead
In de begroting 2022 staat aangegeven dat de omvang van de generieke overhead wordt beperkt tot 
maximaal 15% van de totale personele capaciteit (met een correctiefactor voor 
brandweervrijwilligers). Gemeenten willen graag weten hoe dat wordt gerealiseerd en wat dit 
concreet betekent. Gemeenten gaan er van uit dat dit een financieel voordeel oplevert en zijn 
benieuwd of en hoe dit voordeel opnieuw wordt ingezet. 

Standpunt DB

De VRLN wil de generieke overhead beperken tot maximaal 15% van de totale personele capaciteit. 
Dat betekent in de eerste plaats dat het aantal hoogwaardige specialistische functies in de 
bedrijfsvoering wordt beperkt. Voor de inzet van specifieke deskundigheid gaan we samenwerken 
met collega-organisaties en deelnemende gemeenten. Daarnaast leidt digitalisering van 
ondersteunende processen op termijn tot efficiencywinst. 
In het bijzonder de ontwikkelingen rond informatievoorziening en informatieveiligheid vragen om 
investeringen. Wij willen deze zaken binnen het budgettair kader opvangen. Dat betekent dat 
voordelen in de bedrijfsvoering in eerste aanleg daarvoor worden aangewend.



1 plan van aanpak Lysias Advies.docx 

Uit: Offerte Lysias Advies 

3.1. Gefaseerde aanpak 
Wij zien voor deze opdracht een gefaseerde aanpak voor ons, die we hieronder per fase kort 
willen toelichten. 
Fase 1: Kwartier maken en ijking van de opdracht (juni/juli) 
Kort na de gunning van de opdracht plannen we een startgesprek met de opdrachtgever. In 
dit startgesprek maken we verdere afspraken over de opdrachtuitvoering, stellen we de 
vraagstelling en wederzijdse verwachtingen scherp en bespreken we de benodigde 
informatie voor een goede start van de opdracht. 
We brengen de huidige stand van zaken overzichtelijk in kaart en sluiten aan bij wat er al ligt 
aan bestuurlijke richting en keuzes . Vervolgens plannen we een gespreksronde met de 
gemeenten. De centrale vraag hierbij luidt: hoe kijkt u naar het proces en waar bent u mee 
geholpen? Waar we tijdens ons kennismakingsgesprek inschatten dat gesprekken met zowel 
burgemeesters als wethoudersnoodzakelijk zouden zijn, kiezen we in deze uitwerking voor 
een gespreksronde met alleen de wethouders publieke gezondheid en hun 
beleidsmedewerkers. We schatten in dat het voor een kennismaking met de burgemeesters 
volstaat om een regionaal ontmoetingsmoment te benutten. Daarmee kiezen we voor een 
wat efficiëntere aanpak met focus op waar onze inzet er echt toe doet . 
Op basis van deze verkennende gespreksronde (her)formuleren we de onderzoeksvragen 
voor het GGD-spoor, richten we de projectorganisatie verder in en werken we het vervolg 
van onze aanpak verder uit. 
Resultaat: plan van aanpak ‘van informatie naar conclusie’ 

Fase 2: van informatie naar bouwstenen (juli – september) 
In de tweede fase richten we een projectgroep in die aan de slag gaat met de geformuleerde 
onderzoeksvragen. We werken de gewenste ambities, rolverdeling en verantwoordelijkheden 
uit voor het GGD-spoor en onderzoeken wat dit zou betekenen voor nieuwe en bestaande 
taken. Bij elke stap leggen we de belangrijkste keuzes bloot. Tussentijds betrekken we een 
klankbordgroep van gemeentelijke beleidsmedewerkers. Op basis van de inventarisatie uit 
de eerste fase, bekijken we welke mogel ijke aanvullende gesprekspartners betrokken 
dienen te worden, zoals een themasessie met gemeentelijke beleidsmedewerkers uit andere 
domeinen. 
Samen werken we in deze fase aan de bouwstenen en een overzichtelijke set vragen die de 
input zullen vormen voor de bestuursconferentie die eind september 2021 zal plaatsvinden. 
Op voorhand gaan we ervan uit dat veel van de benodigde kennis aanwezig en beschikbaar 
is in de regio. Indien nodig zijn we in staat om flexibel aan te sluiten op datgeen er nodig is. 
Denk bijvoorbeeld aan een benchmark op de kosten, vergelijking van takenpakketten met 
andere regio’s, verkenning/business case van samenwerkingsvormen of een taxatie van 
frictiekosten. 
Resultaat: bouwstenen en vragen richting bestuursconferentie najaar 2021 

Fase 3: van bouwstenen naar keuzes (oktober – december) 
In de derde fase verwerken we de bespreking van de bouwstanen en vragen die in de 
bestuursconferentie zijn besproken. We werken de bouwstenen uit naar keuzes. Deze 
resultaten leggen we vast in een bestuurlijke notitie, waarvoor de penvoering bij Lysias ligt. 
Resultaat: bestuurlijke notitie met trajectresultaten en heldere voorliggende bestuurlijke 
keuzes



1 opdracht begeleiding kerntakendiscussie.doc 

Lysias Advies
Soesterweg 310d
T.a.v. de heer M. Benard

3812 BH  AMERSFOORT

*Z009B3
FFCAB*

datum 30 juni 2021 behandeld door Con Delissen
uw kenmerk telefoonnummer +31881190222
ons kenmerk UIT051443 bijlage(n)

onderwerp Opdracht tot begeleiding kerntakendiscussie

Geachte heer Benard,

Uw offerte voor de begeleiding van de kerntakendiscussie is besproken door de 
bestuurlijke werkgroep kerntaken op woensdag 23 juni 2021. Over de uitkomsten 
daarvan bent u telefonisch geïnformeerd door de voorzitter, de heer R. Palmen.

Gelet op het advies van de bestuurlijke werkgroep hebben wij in ons overleg van heden 
besloten de opdracht aan u te gunnen, overeenkomstig uw offerte van 17 juni 2021.
Hieraan verbinden wij de volgende voorwaarden:
 In uw offerte wordt uitgegaan van een maximum aantal in rekening te brengen 

adviesdagen van 49. Dat aantal geldt als absoluut maximum voor ons.
 Voor de eerste fase wordt in uw plan van aanpak uitgegaan van 9 adviesdagen. Met 

dat aantal van 9 kunnen wij instemmen. Wij verzoeken u voor de volgende fasen 
telkens vooraf een nauwkeurige planning te maken van het aantal in rekening te 
brengen adviesdagen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de bestuurlijke 
werkgroep, zodat zo nodig de planning bijgestuurd kan worden.

 In de 2e fase dient een bouwstenennotitie opgesteld te worden die in de 
bestuursconferentie op 30 september tot richtinggevende keuzes kan leiden.

 In uw plan van aanpak dient een nadere uitwerking plaats te vinden hoe u de 
gemeenteraden in het proces wil betrekken.

 In het vierde kwartaal 2021 dient een uitwerking gereed te zijn voor de 
besluitvorming, waarvan de consequenties vertaald kunnen in de in december vast te 
stellen Kadernota 2023.

Enkele medewerkers van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zullen u bij uw 
werkzaamheden ondersteunen, zodat het totale proces een soepel verloop kan hebben.
Inmiddels zijn hierover al de eerste werkafspraken gemaakt.

Wij vertrouwen op een goede samenwerking en zien een inhoudelijk sterke 
kerntakendiscussie graag tegemoet.



.
Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord, 

Jac Rooijmans,
Algemeen Directeur.



C.3 Vaststellen rampbestrijdingsplan inrichtingen met gevaarlijke stoffen 

1 Deknotitie AB RBP IGS 2021 versie 2.5.docx 

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Vergadering van : Algemeen Bestuur VRLN
Vergaderdatum : 9 juli 2021 
Agendapunt : C3
Auteur : Loek Smolenaars
Onderwerp : Update Rampbestrijdingsplan Inrichtingen gevaarlijke Stoffen (RBP 

IGS)
Bijlagen : 2

Aanleiding en korte samenvatting
Volgens het ‘Besluit veiligheidsregio’s’ (artikel 6.1.1, lid 1) dient het Bestuur van een veiligheidsregio 
een rampbestrijdingsplan vast te stellen voor een ramp in een hogedrempelinrichting als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015. 
Daarbij beziet het bestuur van de veiligheidsregio met passende tussenpozen doch ten minste 
éénmaal per drie jaar of het rampbestrijdingsplan moet worden herzien en bijgewerkt. 

Op 1 juni 2018 is het huidige Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen (RBP IGS) door 
het Bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld. In 2021 moet het RBP IGS wederom geüpdatet c.q. 
aangepast en vastgesteld worden.

Welke wijzigingen zijn doorgevoerd:
1. In lijn met de wijzigingen van de MIK Incidentbestrijding gevaarlijke Stoffen (IBGS), als basis 

van het repressief optreden bij het RBP IGS, worden de contouren van de eerste startzone 
aangepast van 2,5 km naar 1,9 km. Deze gewijzigde contouren zijn aangepast op de 
bedrijfsspecifieke inzetkaarten;

2. De categorieën van maatgevende rampscenario’s zijn aangepast in lijn met de scenario’s uit 
de landelijke meldingsclassificaties (LMC) versie 8.0. Deze wijzingen zijn aangepast in het 
generiek plan, de bedrijfsspecifieke inzetkaarten en de bijbehorende GMK-bladen;

3. Logistiek Centrum Swalmen (LCS) zal komen te vervallen als Hogedrempelinrichting, en is 
derhalve uit het RBP IGS verwijderd;

4. Contactpersonen en -gegevens van de Hogedrempelinrichtingen zijn geüpdatet op de 
bedrijfsspecifieke inzetkaarten;

5. In de ‘oude’ GMK-bladen werd aangegeven dat een WAS-alarmering na 2 minuten herhaald 
diende te worden, terwijl in MKB-blad 044 (WAS sirenes) wordt aangegeven dat deze her-
alarmering na 5 minuten dient plaats te vinden. In lijn met het betreffende MKB-blad is deze 
her-alarmeringstijd aangepast naar 5 minuten;

6. De ‘top 10, meest kwetsbare objecten’ is aangepast met input van de desbetreffende 
gemeentelijke AOV’ers;

De opzet en werkwijze van het RBP IGS blijft verder ongewijzigd.

Het vaststellen van het RBP IGS is onderhevig aan afd. 3.4 AWB. Dit betekent dat dit plan, conform 
de daarvoor geldende eisen, gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen.



Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Beslispunten
1. Definitief vaststellen van het RBP IGS.

Onderbouwing voorstel
Het eenmaal per 3 jaar updaten en opnieuw vast laten stellen van het RBP IGS past binnen de 
geldende regels zoals deze staan benoemd in vigerende wet- en regelgeving.

Personele consequenties
Na definitieve vaststelling worden de operationele functionarissen op passende wijze geïnformeerd 
over deze wijzingen. Daar waar nodig zal e.e.a. in een bijscholingstraject ingepast worden.

Financiële consequenties
Geen

Communicatie
Zie personele consequenties.

Procedure
1. Na definitieve vaststelling zal het plan op passende wijze worden gepubliceerd en 

geïmplementeerd.

Bijlagen
1. Generiek deel RBP IGS
2. Bedrijfsspecifieke inzetkaarten

Besluit Paraaf ambtelijk secretaris:

☐ Akkoord met voorstel

☐ Akkoord met voorstel met aantekening

☐ Niet akkoord met voorstel met aantekening

Toelichting: 
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2. Algemeen 
 
In de Veiligheidsregio Limburg-Noord is voorliggend Rampbestrijdingsplan opgesteld voor 
Inrichtingen met Gevaarlijke Stoffen (RBP IGS). Het plan bevat een generiek deel met een 
beschrijving van de randvoorwaardelijke processen en generieke maatgevende rampscenario’s, en 
een multidisciplinaire bedrijfsspecifieke inzetkaart per risico-object met een beschrijving van de 
maatgevende rampscenario’s en overige specifieke informatie die van belang is voor een adequate 
inzet van de hulpdiensten bij de betreffende inrichting.  
 

 
 

2.1 Wettelijke basis en afbakening 
 
De wettelijke basis voor dit RBP is verankerd in artikel 17 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr), welke 
stelt dat voor bepaalde categorieën hoog-risico objecten door veiligheidsregio’s een 
Rampbestrijdingsplan dient te worden opgesteld. In hoofdstuk 6 van het Besluit veiligheidsregio’s 
(Rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en luchthavens) is vervolgens nader uiteengezet voor 
welke categorie objecten deze verplichting geldt:  
 

 Voor rampen welke plaats kunnen vinden in een hogedrempelinrichting als bedoeld in artikel 
1, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (artikel 6.1.1 lid 1 Besluit Vr’s); 

 Voor calamiteiten in een inrichting buiten Nederland/ in een andere staat, welke tot een 
ramp in Nederland kan leiden (artikel 6.1.1 lid 2 Besluit Vr’s); 

 Voor luchthavens en vliegtuigongevallen op deze luchthavens, welke gevestigd zijn binnen 
een veiligheidsregio, en vallen onder het brandrisicoklasse 3 of hoger vanuit het Verdrag 
inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) óf wanneer er sprake is van een 
militaire luchthaven binnen de veiligheidsregio welke is aangewezen door de Minister van 
Defensie (artikel 6.2.1 lid 1 Besluit Vr’s);  

 Voor rampen welke plaats kunnen vinden in een categorie A afvalvoorziening (artikel 6.3.1 lid 
1 Besluit Vr’s). 

 
Daarnaast kunnen bij algemene maatregel van bestuur categorieën rampen of inrichtingen worden 
aangewezen waarvoor door het bestuur van de veiligheidsregio een rampbestrijdingsplan dient te 
worden vastgesteld (artikel 17, lid 1 Wvr). 
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AMvB Art. 17 lid 1 uit Wet 

Veiligheidsregio’s  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogedrempelinrichting: inrichting waar gevaarlijke stoffen in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheden, 
genoemd in de kolom 3 van deel 1 of kolom 3 van deel 2 van bijlage I bij de richtlijn, aanwezig zijn of mogen zijn, in 
voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, bedoeld in aantekening 4 bij bijlage I bij de richtlijn; 
 
Nieuwe inrichting:  

 a. inrichting die in bedrijf wordt gesteld of wordt gebouwd op of na de dag van inwerkingtreding van dit besluit; 

 b. inrichting waarop op 31 mei 2015 het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 niet van toepassing was en waarop 
dit besluit op of na de dag van inwerkingtreding van dit besluit van toepassing is door wijzigingen van installaties of 
activiteiten die leiden tot een wijziging van de lijst van de gevaarlijke stoffen; of 

 c. lagedrempelinrichting die op of na de dag van inwerkingtreding van dit besluit een hogedrempelinrichting wordt 
of omgekeerd, door wijzigingen van installaties of activiteiten die leiden tot een wijziging van de lijst van de 
gevaarlijke stoffen; 

Andere inrichting:  

 a. inrichting waarop op 31 mei 2015 het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 niet van toepassing was en waarop 
dit besluit op of na de dag van inwerkingtreding van dit besluit van toepassing is; of 

 b. lagedrempelinrichting die op of na de dag van inwerkingtreding van dit besluit een hogedrempelinrichting wordt 
of omgekeerd, 

 
Lagedrempelinrichting: inrichting waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of mogen zijn in hoeveelheden gelijk aan of groter 
dan de hoeveelheden, genoemd in kolom 2 van deel 1 of kolom 2 van deel 2 van bijlage I bij de richtlijn, die evenwel niet gelijk 
zijn aan of niet groter zijn dan de hoeveelheden, genoemd in kolom 3 van deel 1 of in kolom 3 van deel 2 van bijlage I bij de 

richtlijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, bedoeld in aantekening 4 bij bijlage I bij de richtlijn; 
 

Artikel 1 lid 1 uit Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 
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2.2 Doelstelling van het plan 
 
De doelstelling voor dit rampbestrijdingsplan is als volgt geformuleerd: 

 Het vastleggen van een generieke werkwijze bij de bestrijding van incidenten bij  hoog-risico 
objecten zoals hierboven beschreven; 

 Vastleggen van-, en inzicht geven in de specifieke omstandigheden en repressieve afspraken  
voor inrichtingen met gevaarlijke stoffen met risico’s voor de omgeving; 

 Voorkomen en/of beperken van schade en slachtoffers door adequate waarschuwing van de 
omgeving, adequate en veilige inzet van betrokken diensten en het bevorderen van 
(zelf)redzaamheid door het vooraf bieden van handelingsperspectief aan burgers. 

 
Daarbij ligt de nadruk van het rampbestrijdingsplan (RBP) in het opzetten en periodiek actueel 
houden van een werkbaar document voor de betrokken diensten. Het RBP beschrijft alleen die zaken 
die aanvullend zijn op bestaande afspraken, werkwijzen en procedures, en haakt zoveel mogelijk aan 
op het dagelijks (standaard)optreden van de diverse betrokken diensten en disciplines. 
 

2.3 Verhouding met andere planvorming 
 
Het ’Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen’ (RBP IGS) hangt nauw samen met de MIK 
IBGS (Multidisciplinair Informatiekaart Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen) ten aanzien van de 
eerste startmal en de afbakening van hot-, warm- en coldzone. De voorschriften die in de MIK IBGS 
zijn genoemd met betrekking tot het benaderen, verkennen, afzetten etc. blijven onverkort van 
kracht. In de bedrijfsspecifieke inzetkaarten van het RBP IGS staan slechts de specifieke maatregelen 
van de inrichting omschreven, en de specifieke gevaren van de maatgevende opgeslagen stof. 
 
Daarnaast wordt verwezen naar het Regionaal Crisisplan ten aanzien van opschaling, leiding en 
coördinatie en bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
 

2.4 Totstandkoming, beheer, vaststelling en ter inzage legging 
 
Het Besluit veiligheidsregio’s geeft aan dat uiterlijk een jaar na het tijdstip waarop het bestuur van de 
veiligheidsregio de delen van het veiligheidsrapport waarvan een aanvraag om omgevingsvergunning 
vergezeld gaat heeft ontvangen, een rampbestrijdingsplan of wijzigingen daarvan dient te worden 
vastgesteld.  
 
Tenminste eenmaal per drie jaar moet het rampbestrijdingsplan worden herzien en bijgewerkt. 
Hierbij moet rekening worden gehouden met veranderingen die zich in de inrichting of in de 
omgeving daarvan hebben voorgedaan, met veranderingen in de organisatie en taken van bij de 
bestrijding van rampen betrokken diensten en organisaties, met nieuwe technische kennis en met 
inzichten omtrent de bij rampen te nemen maatregelen. Het beheer van dit rampbestrijdingsplan 
(zowel het generiek deel als de bedrijfsspecifieke inzetkaarten) ligt in handen van Operationele 
Voorbereiding multidisciplinaire Crisisbeheersing. 
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 Het generiek deel van dit rampbestrijdingsplan wordt - conform afdeling 3:4 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht - vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de 
veiligheidsregio Limburg-Noord, tenzij het Algemeen Bestuur hier anders over besluit.  

 De Veiligheidsdirectie Limburg-Noord is gemandateerd (wijzigingen in) de bijlagen van het 
generieke deel, de bedrijfsspecifieke inzetkaarten, vast te stellen.  

 Tevens is de Veiligheidsdirectie Limburg-Noord gemandateerd om tussentijds kleine 
aanvullingen en/of wijzigingen in het generieke deel vast te stellen. Op deze wijze wordt een 
snelle operationele invoering van mutaties en nieuwe bedrijfsspecifieke inzetkaarten 
geborgd. 

 
Het Rampbestrijdingsplan wordt ter inzage gelegd in de betreffende gemeente of – indien bij een 
calamiteit een andere gemeente betrokken kan raken gemeenten. Ten aanzien van de vaststelling en 
de ter inzagelegging van dit rampbestrijdingsplan is afdeling 3:4 van de Algemene wet Bestuursrecht 
van toepassing.  
 

2.5 Oefenverplichting 
 
Het besluit veiligheidsregio’s stelt dat ten minste eenmaal per drie jaar gezamenlijk met de 
onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing een oefening wordt 
gehouden waarbij dit rampbestrijdingsplan op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid wordt 
getoetst. De afdeling MOTO van de VRLN stelt jaarlijks de oefenjaarkalender vast. Hierin is 
opgenomen dat ieder risico-object dat onderhevig is aan het RBP eenmaal in de drie jaar wordt 
beoefend door de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.  
 

2.6 Publicatie en verspreiding van dit plan 
 
Na vaststelling wordt dit RBP digitaal gepubliceerd op Veiligheidsnet, toegevoegd aan de hard-copy 
klappers van het CoPI en ROT én vindt distributie plaats conform de verzendlijst in bijlage 3. Voor de 
implementatie van dit RBP is een apart implementatietraject uitgewerkt. 
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3. Randvoorwaardelijke processen 
 
 
Om de organisatie van de incidentbestrijding bij een ongeval bij een RBP-inrichting zo goed mogelijk 
in te richten en op te bouwen zijn de volgende randvoorwaardelijke processen van groot belang. 
Gezamenlijk vormen deze processen de basisvereisten van het crisismanagement. Onderstaande 
procesafspraken zijn algemeen van aard en gelden bij iedere inrichting cq. elk scenario. 
 

3.1 Opstart  
 
Het RBP treedt in werking wanneer bij één van de inrichtingen behorende bij dit RBP sprake is van 
een incident waar een van de maatgevende scenario’s op van toepassing is, bij twijfel hiervan, of 
wanneer de situatie hier in grote mate op lijkt en het RBP als leidraad gebruikt kan worden. In geval 
andere/kleinschalige incidenten, zal in eerste instantie gehandeld worden conform 
standaardprocedures (Brand, IBGS, hulpverlening). Eventuele opschaling geschiedt vervolgens door 
de GMK of door functionarissen uit de hoofdstructuur. 
 
Elke functionaris uit de hoofdstructuur van de rampenbestrijding is bevoegd om het RBP IGS op te 
starten. De eerste inschatting zal echter bij de centralist van de Meldkamer Limburg  liggen.  
 

3.2 Operationele leiding 
 
Operationele leiding in dit rampbestrijdingsplan wordt regulier ingevuld op basis van de GRIP-
structuur zoals deze is beschreven in het Regionaal Crisisplan.  
 

3.3 Alarmering  
 
Per inrichting behorende bij dit RBP is een Gemeenschappelijk Meldkamerblad (GMK-blad) 
ontwikkeld, welke voorziet in specifieke meldkamerinstructies ten aanzien van (o.a.) de 
maatgevende rampscenario’s, alarmering van eenheden en informering van de bevolking. Indien het 
RBP in werking is getreden zal direct GRIP 2 afgekondigd worden en zullen hulpdiensten gealarmeerd 
worden conform inzetvoorstel in bijlage 1. 
 

3.4 Communicatie 
 
Op de bedrijfsspecifieke inzetkaarten staan acties voor de discipline crisiscommunicatie beschreven. 
Daarnaast wordt de bevolking bij het selecteren van één van de maatgevende scenario’s meteen 
handelingsperspectief geboden middels een NL-Alert (reeds voorbereid bericht voorhanden binnen 
Meldkamer Limburg) en het activeren van de WAS-palen. De centralist is bij in werking treden van 
het RBP bevoegd deze acties zelfstandig uit te voeren.  
 
Tegen de achtergrond van zelfredzaamheid wordt de bevolking die direct bedreigd kan worden door 
incidenten bij de aan dit plan onderhevige  inrichtingen  in overleg met de Ambtenaar Openbare orde 
en Veiligheid van de betreffende gemeente op voorhand geïnformeerd over de risico’s.  
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4. Bedrijfsspecifieke Inzetkaart 
 
 
Per inrichting onderhevig aan dit RBP wordt een multidisciplinaire bedrijfsspecifieke inzetkaart 
ontwikkeld. De bedrijfsspecifieke inzetkaart voorziet in specifieke informatie en repressieve 
afspraken ten aanzien van de betreffende inrichting, zodat een adequate inzet van de hulpdiensten 
bij een mogelijk grootschalig incident gerealiseerd kan worden. De bedrijfsspecifieke inzetkaarten 
zijn opgebouwd uit een aantal vaste thema’s die (indien noodzakelijk) per inrichting specifiek worden 
ingevuld (zie paragrafen hieronder). Deze thema’s vormen de basis voor de uiteindelijke 
monodisciplinaire operationele doorvertaling in handboeken en instructies.   
 
De keuze voor het al dan niet in werking laten treden van het RBP wordt gemaakt op basis van de 
beschreven maatgevende rampscenario’s en de te verwachten effecten.  Elke functionaris uit de 
hoofdstructuur kan op basis van de beschreven indicatoren de afweging maken het RBP al dan niet 
op te starten. De eerste inschatting zal echter bij de centralist van de Meldkamer Limburg liggen.  
 

4.1 Objectgegevens 
 
Hier volgt een overzicht van de algemene bedrijfsgegeven zoals adres, coördinaten, soort inrichting, 
neveningangen, bereikbaarheidsgegevens bij calamiteiten en aantal aanwezige personen. 
 

4.2 Bedrijfsnoodplan inrichting 
 
Hierin staat een beschrijving van de aanwezige BHV-organisatie. Daarnaast wordt omschreven welke 
(brand-)preventieve voorzieningen en maatregelen ter beperking van mogelijke effecten in de 
inrichting en bouwwerk(en) zijn getroffen.  
 

4.3 Maatgevende rampscenario’s 
 
Op basis van de door het bedrijf zelf opgestelde Veiligheidsrapportage volgt hier een uiteenzetting 
van de maatgevende rampscenario’s die op de betreffende inrichting van toepassing zijn. Het 
maatgevend rampscenario betreft niet het meest waarschijnlijke scenario, maar een mogelijk 
denkbaar scenario dat zich voor kan doen op de betreffende inrichting en - indien het zich voor zou 
doen -resulteert in de grootst mogelijke effecten (worst case scenario).  Zie hoofdstuk 5 voor een 
toelichting op de maatgevende rampscenario’s die in dit RBP worden gehanteerd. 
 

4.4 Alarmering en opschaling 
 
Per maatgevend rampscenario dat op de betreffende inrichting van toepassing is wordt hier ingegaan 
op de multidisciplinaire opschaling en de kolom-specifieke alarmering van eenheden (zie bijlage 1 
voor een overzicht van de inzetvoorstellen per maatgevend rampscenario). Op de meldkamer zijn 
deze inzetvoorstellen ingevoerd in GMS. Wanneer het RBP door de centralist wordt opgestart zullen 
de beschreven eenheden automatisch worden gealarmeerd. 
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4.5 Kwetsbare objecten omgeving 
 
De top 10 van de meest kwetsbare objecten in de omgeving wordt hierin weergegeven. De lijst is 
geen volledige weergave van alle kwetsbare objecten. De gehanteerde criteria voor het in kaart 
brengen van de kwetsbare objecten zijn de afstand tot de inrichting, de risicocontouren van de 
maatgevende rampscenario’s en de aanwezigheid van (grote groepen) verminderd zelfredzamen. 
De keuze voor de opgenomen kwetsbare objecten is gebaseerd op het eerste uur van het incident. 
Tot het moment dat het Regionaal Operatoneel Team (ROT) actief is, is het Commando Plaats 
Incident (CoPI) ook verantwoordelijk voor het effectgebied. De weergegeven kwetsbare objecten 
geeft een eerste beeld van mogelijke risico-objecten in het effectgebied.  
 

4.6 Crisiscommunicatie 
 
Hier staan enkele aandachtspunten rondom crisiscommunicatie beschreven. Zo is de centralist bij in 
werking treden van het RBP bevoegd zelfstandig NL-Alert te versturen (boodschappen zijn reeds 
voorbereid) en de WAS-palen te activeren.  
 

4.7 Overige aandachtspunten 
 
De meest belangrijke overige relevante (specifieke) aandachtspunten worden hieronder opgenomen, 
alsmede de verantwoordelijke discipline. 
 

4.8 Gemeenschappelijk Meldkamerblad 
 
Tot slot is voor elke bedrijfsspecifieke inzetkaart een Gemeenschappelijk Meldkamerblad (GMK-blad) 
ontwikkeld, welke voorziet in specifieke meldkamerinstructies ten aanzien van (o.a.) de 
maatgevende rampscenario’s, alarmering van eenheden en informering van de bevolking.  
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5. Maatgevende rampscenario’s 
 

 
Een hogedrempelinrichting is een inrichting waarin een hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig is 
die volgens de SEVESO-III richtlijn boven een bepaalde grenswaarde uitkomt. De exploitant van de 
hogedrempelinrichting wordt door het ‘Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015’ verplicht een 
veiligheidsrapportage op te stellen waarin onder meer de maatgevende rampscenario’s worden 
beschreven.  
 
Een maatgevend rampscenario is een beschrijving van een incident dat zich mogelijkerwijs voor kan 
doen bij de desbetreffende inrichting. Het maatgevende rampscenario (of scenario’s) betreft een 
mogelijk denkbaar scenario dat zich voor kan bij de desbetreffende inrichting, en – indien het zich 
voor zou doen – resulteert in de grootst mogelijke effecten (worst case scenario). Het maatgevende 
rampscenario moet dan ook niet worden begrepen als de meest waarschijnlijke ramp die zich op de 
verschillende BRZO-inrichtingen zal kunnen voordoen. In het maatgevende rampscenario wordt 
duidelijk gemaakt wat een specifieke crisis betekent voor de uit te voeren activiteiten van de 
betrokken organisaties, tijd-tempofactoren en wat het vraagt aan capaciteit. De maatgevende 
scenario’s hebben vooral betrekking op de grootschalige effecten die kunnen optreden, en die 
invloed hebben op de omgeving en de bevolking. 
 
Bij het beschrijven van de maatgevende rampscenario’s op de bedrijfsspecifieke inzetkaart maakt de 
veiligheidsregio Limburg-Noord gebruik van de door de inrichting zelf opgestelde 
veiligheidsrapportage. Ondanks het feit dat elke risicovolle inrichting verschillende bedrijfsprocessen 
en risico’s kent, zijn de te voorspellen scenario’s op hoofdlijnen generaliseerbaar. Voor dit plan wordt 
onderscheid gemaakt tussen een zestal generieke scenario’s. De beschreven maatgevende scenario’s 
zijn zoveel mogelijk in landelijke lijn gebracht. 
De tabel hieronder voorziet in een uiteenzetting en beschrijving van de generieke maatgevende 
rampscenario’s die in dit RBP worden onderscheiden.  
 
Op basis van de keuze van het scenario en de te verwachten effecten worden de diensten 
gealarmeerd conform het inzetvoorstel uit bijlage 1.  
Ook bij een dreiging van een van onderstaande scenario’s wordt opgeschaald conform het 
inzetvoorstel. 
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Uitwerking van de maatgevende rampscenario’s en de bijbehorende effecten 
 

Categorie scenario Scenario Effecten 
(Dreigende) Bleve Warme BLEVE, stijging temperatuur en druk t.g.v. externe 

opwarming. Bij een koude BLEVE ontbreekt externe opwarming. 
De kracht van een warme BLEVE is groter dan bij een koude BLEVE.  

Sub-scenario:  
Dreigende BLEVE, interne druk en temperatuur lopen 
hoog op, omhulsel is verzwakt maar nog intact 

Koude BLEVE, Overvulling of mechanische schade van omhulsel 
dan wel vulling van omhulsel met een stof met te hoge 
dampspanning. 

De stof komt vrij en ontsteekt direct. Er ontstaat een vuurbal en een 
drukgolf. 
De effecten van zowel een koude als een warme BLEVE zijn 
hittestraling, overdruk en scherfwerking. 

(Dreigende) Blow Out Van een blow-out bij aardolie- of aardgaswinning is sprake als gas 
of olie langs en uit het boorgat doorbreekt naar het maaiveld. 

Het vrijgekomen gas of olie kan bij het vrijkomen ontsteken die blijft 
branden tot het gas of olie op is. Hierdoor treedt hittestraling op.  

(Dreigende) Fakkelbrand Door een breuk in een (aardgas)leiding/ketelwagon/tankwagen 
ontstaat een lek. Hierdoor stroomt brandbare vloeistof of gas uit 
de opening en ontbrandt. 

Door het vrijkomen van de brandbare vloeistof of gas kan door 
ontsteking een fakkel ontstaan die blijft branden tot de tank of 
leiding leeg is. Hierdoor treedt hittestraling op. 

(Dreigende) Brand PGS 
Opslag  

Er ontstaat brand in een loods/gebouw waarin gevaarlijke stoffen 
worden opgeslagen (PGS 15 plichtig (>10.000 kg)). 

Afhankelijk van de opgeslagen stof treden schadelijke effecten op. 

(Dreigende) Plasbrand Als gevolg van een scheur/gat in een tank, stroomt de (gehele) 
(tank)inhoud leeg en verspreidt zich over de grond en ontbrandt 

Een plasbrand is de verbranding van dampen uit een vloeistofplas. 
Deze brand leidt tot  hittestraling.   

(Dreigende) Toxische 
Plasverdamp 

Door een breuk in een (aardgas)leiding/ketelwagon/tankwagen 
ontstaat een lek. Hierdoor stroomt een giftige stof  uit de opening. 
Dit kan een vloeistof, gas of aerosol zijn. Door de hoge 
dampspanning van de stof  ontstaat er een giftige wolk die zich 
snel met de wind mee verspreidt. 

Het effect van een toxische wolk/dispersie is het toxisch 
blootstellings gevaar. De omvang van de giftige wolk is afhankelijk 
van de inrichting van de omgeving, de mate van uitstroom en de 
weersomstandigheden. 
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Bijlage 1 
 
Inzetvoorstel op basis van keuze scenario en effect  

 
1De GAGS hangt bij alle inzetvoorstellen aan de ‘eenknopsalarmering’ van de brandweer en wordt in eerste instantie door de Meldkamer Brandweer gealarmeerd. 
2 Inzetvoorstellen politie zijn voor het eerste proces. Verdere alarmering geschiedt op basis van het verloop van het scenario. 

Object 

Scenario’s 
(Dreigende)  
Brand PGS Opslag 

(Dreigende) 
Fakkelbrand 

(Dreigende) 
Plasbrand 

(Dreigende) 
BLEVE 

(dreigende) 
Toxische plasverdamp 

(Dreigende) 
Blow Out 

Multidisciplinair Grip 2 +/+ CoPI Grip 2 +/+ CoPI Grip 2 +/+ CoPI Grip 2 +/+ CoPI Grip 2 +/+ CoPI Nvt 
Brandweer Grote brand + SBT/SBH 

+ WTH + DPH 
Grote brand +   
SBT/SBH + WTH + DPH 

Grote brand +  SBT/SBH 
+ WTH + DPH 

Grote brand +   
SBT/SBH + WTH + DPH 

Groot IBGS +  SBT/SBH 
+ WTH + DPH 

Nvt 

MPO + 4 meetploegen 
starten 

MPO + 4 meetploegen 
starten 

MPO + 4 meetploegen 
starten 

MPO + 4 meetploegen 
starten 

MPO + 4 meetploegen 
starten 

Nvt 

GHOR1 GAGS 
1 ambulance 

GAGS 
1 ambulance 

GAGS 
1 ambulance 

GAGS 
Code 10 

GAGS 
3 ambulances 

Nvt 

Politie2 3 NHE 3 NHE 3 NHE 3 NHE 3 NHE Nvt 
Bevolkingszorg Standaard-alarmering 

Grip 2 
Informeren: VZ TBZ en 
HTO IM 

Standaard-alarmering 
Grip 2 
Informeren: VZ TBZ en 
HTO IM 

Standaard-alarmering 
Grip 2 
Informeren: VZ TBZ en 
HTO IM 

Standaard-alarmering 
Grip 2 
Informeren: VZ TBZ en 
HTO IM 

Standaard-alarmering 
Grip 2 
Informeren: VZ TBZ en 
HTO IM 

Nvt 

Crisiscommunicatie Standaard-alarmering 
Grip 2 

Standaard-alarmering 
Grip 2 

Standaard-alarmering 
Grip 2 

Standaard-alarmering 
Grip 2 

Standaard-alarmering 
Grip 2 

Nvt  
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Bijlage 2 
 
Overzicht Hogedrempelinrichtingen veiligheidsregio Limburg-Noord 
 

Hogedrempelinrichtingen (wettelijke verplichting opstellen RBP) 

Object Adres, Postcode Plaats / Gemeente 

Scenario’s 
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Nouryon Functional Chemicals BV (voorheen 
Akzo) 

Lispinweg 6, 6075 CE Herkenbosch / 
Roerdalen 

    X X 

Solvay Chemie B.V.  Schepersweg 1, 6049 CV Herten/ Roermond      X 
VARO Energy Schipperswal 31, 6041 TC Roermond     X X 
NV Rotterdam-Rijn Pijpleid. Maatschappij Manageweg 9, 5916 NB Venlo     X X 
GEODIS Nutritional Netherlands B.V. Columbusweg 24, 5928 LC Venlo    X   
Broekman Logistics Grubbenvorsterweg 10, 

5928 NX 
Venlo    X   

Bredox B.V.  Wetering 19, 6002 SM Weert      X 
Trespa International B.V. Wetering 20, 6002 SM Weert   (X)   X 
 

Geen hogedrempelinrichting, wel RBP (geen wettelijke verplichting opstellen RBP) 
Spoorwegemplacement  Stationsplein 1, 5913AA Venlo X    X X 
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Bijlage 3  

Verzendlijst RBP IGS 
Publicatie Rampbestrijdingsplan IGS Digitaal Papier 

CrisisConnect app 1 x  
Veiligheidsnet  www.vnet-nml.nl / LCMS 1 x  
Regionaal Coördinatie Centrum 1 x 2 x 
COH bak Noord 1 x  
COH bak Midden 1 x  
Gemeenschappelijke Meldkamer  1 x 3 x 
Openbaar Ministerie 1 x  
Provincie Limburg 1 x  
Provincie Limburg (België) 1 x  
Defensie 1 x  
Kreis Heinsberg (Duitsland) 1 x  
Kreis Kleve (Duitsland) 1 x  
Kreis Viersen ( Duitsland) 1 x  
Veiligheidsregio Limburg-Zuid 1 x  
Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost 1 x  
Veiligheidsregio Brabant Noord 1 x  
Veiligheidsregio Gelderland Zuid 1 x  
Veiligheidsregio Limburg-Noord 1 x  
Brandweer Limburg-Noord 1 x  
Politie Limburg 1 x  
GHOR Limburg-Noord 1 x  
GGD Limburg-Noord  1 x  
Waterschap Limburg 1 x  
Rijkswaterstaat dienst Limburg 1 x  
Waterleiding Maatschappij Limburg 1 x  
Gemeente Mook & Middelaar 1 x  
Gemeente Gennep 1 x  
Gemeente Bergen 1 x  
Gemeente Venray 1 x  
Gemeente Horst aan de Maas 1 x  
Gemeente Venlo 1 x  
Gemeente Peel en Maas 1 x  
Gemeente Beesel 1 x  
Gemeente Nederweert 1 x  
Gemeente Leudal 1 x  
Gemeente Roermond 1 x  
Gemeente Weert 1 x  
Gemeente Maasgouw 1 x  
Gemeente Roerdalen 1 x  
Gemeente Echt-Susteren 1 x  

 



1 Bedrijfsspecifieke inzetkaarten - samengevoegd.pdf 

Bedrijfsspecifieke Inzetkaart Bredox B.V. 
Bijlage bij Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen 

 Vaststelling Veiligheidsdirectie d.d.: 21-04-2021 
 Versiedatum: 11-05-2021 

 

Wanneer van toepassing: Dit RBP treedt in werking wanneer sprake is van een incident waarbij het maatgevende scenario 
van toepassing is, bij twijfel hieraan/ dreiging hiervan, of wanneer de situatie hier in grote mate op lijkt en het RBP als 
leidraad gebruikt kan worden. In geval van andere/kleinschalige incidenten, zal in eerste instantie gehandeld worden conform 
standaardprocedures (IBGS). Eventuele opschaling geschiedt vervolgens door GMK of functionarissen uit hoofdstructuur. 

Onderliggende documenten:  
- Veiligheidsrapportage Bredox, augustus 2016  
- GMK-blad 123  (zie V-net, onder Multiplannen-GMK) 
- Aanvullend kaartmateriaal beschikbaar via GeoViewer (bereikbaar via intranet, samenwerking, geo-magazijn). 

Objectgegevens Bedrijfsnoodplan inrichting 
Naam inrichting Bredox B.V. Aanwezigheid (normaal bedrijf): 

-  Werkdagen: ca. 25-30 personen 
-  ’s nachts: 0 personen 
-  Weekend: 0  personen 

Bedrijfsnoodorganisatie (BNO): bestaat uit een aantal BHV’ers onder leiding van de Coördinator Plaats Ongeval. Deze 
informeert ook externe hulpdiensten m.b.t. specifieke gevaarsaspecten ter plaatse. De Bedrijfscoördinator heeft tijdens 
calamiteit algehele leiding, communiceert met hulpdiensten, en neemt evt. deel in CoPI. 
Getroffen voorzieningen: secundaire bluswatervoorzienig (geboorde put (90m3/uur)), ONO-installatie voor verontreinigd 
hemelwater en procesafvalwater (Ontgiften, Neutraliseren, Ontwateren), brandmeldinstallaties met automatische 
doormelding, opslagvoorzieningen gevaarlijke stoffen met noodopvangsystemen, noodstop, overvulbeveiliging op tanks.  

Soort inrichting Verwerker afvalstoffen en op- en overslag chemicaliën 

Adres Hoofdingang Wetering 19, 6002 SM Weert 

Neveningangen Wetering 11, 6002 SM Weert 

1ste contact bij calamiteit Hans Kruger, 06-29315447 RDM Coördinaten: 173751, 361552 
UTM Coördinaten: 31U685362 5680200 2de contact bij calamiteit Frank Gerrits, bedrijfsleider, 06-46024048 

Maatgevende rampscenario’s (scenario met de grootst mogelijke effecten van een zwaar ongeval dat kan optreden op het terrein van Bredox; dit is niet het meest waarschijnlijke scenario) 
Maatgevend rampscenario: TOXISCHE PLASVERDAMP Toxische wolk bij weertype F1,5 Omschrijving scenario 
Maatgevende stoffen Max. 

hoeveelheid 
Locatie VRW 

(waarneembaar) 
AGW 

(gezondheid) 
LBW 

(lethaal) 
Door een scheur in een tankwagen komt zoutzuur vrij. Er ontstaat een plas waar zoutzuurgas uit verdampt. Deze 
damp verspreidt zich met de wind mee. De omvang van het effect (vergiftiging) is afhankelijk van de inrichting van de 
omgeving, mate van uitstroom en weersomstandigheden.      80 Zoutzuur (37%) 30m3 

 
Losplaats 1050m 285m 130m 

   1789 

Geen UN- 
en GEVI- 
nummer 

Blauwzuur(gas) 20m3 ONO Reactor 1950m 450m 75m Door een ongewenste reactie in een reactortank komt de toxische stof blauwzuurgas vrij. Deze giftige wolk verspreidt 
zich snel met de wind mee. De omvang van het effect (vergiftiging) is afhankelijk van de inrichting van de omgeving, 
mate van uitstroom en weersomstandigheden. 

Alarmering en opschaling 

Kleinschalige incidenten Conform reguliere opschalingsprocedure (klein/middel) BRAND/ HV/ IBGS 

Toxische plasverdamp: Grootschalig 
incident, (mogelijk) effecten buiten 
bedrijf 

Multi: 
Grip 2 +/+ CoPI 

Brandweer: 
Groot IBGS + SBT/SBH + WTH-M + DPH + MPO + 4 

Meetploegen 

Politie: 
3 NHE 

GHOR: 
GAGS + 3 Ambulances 

Oranje kolom: 
Standaardalarmering GRIP 2  

Overig: 
Crisiscommunicatie GRIP 2  

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving [z.o.z. voor ligging t.o.v. Bredox] Crisiscommunicatie 
 Object Afstand tot object Soort - In geval van een grootschalig incident waarbij het RBP in werking treedt heeft de centralist het mandaat om zelfstandig NL-

Alert te versturen en de WAS-palen te activeren. VLC verifieert bij de MKB of deze zijn uitgevoerd. 
 

- NL-Alert boodschappen zijn reeds voorbereid en bekend op de meldkamer:  
➢ Scenario Toxische plasverdamp: “NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm: INCIDENT Bredox (Wetering 19, Weert) met giftige 

stof. Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info volgt via radio L1 en www.vrln.nl” 
 

- Draag in geval van een kleinschalig incident waarbij RBP niet in werking treedt zelf zorg voor gepaste maatregelen t.a.v. het 
alarmeren van de bevolking (versturen NL-Alert, activeren WAS-palen, Twitter, activeren rampenzender L1, huis-aan-huis 
informering, geluidswagens). Stem deze af met de hoogst leidinggevende. 

 

- Stem woordvoering af met de bedrijfsdeskundige van het bedrijf. 

1 Van Gansewinkel (Brzo) 100m Industrie/brzo 

2 Weerterbos (risicogebied natuurbrand) 200m Natuur/risicogebied 

3 Trespa International (Brzo) 450m Industrie/brzo 

4 De IJzeren Man 700m Recreatie/zwembad 

5 Recreatiepark Weerterbergen 950m Recreatie/park 

6 Horne Quartier (voormalige K.M.S.): o.a. AZC, recreatie, 
medische zorg, opleiding, veiligheidsplein, hotel 

2.050m Diverse 

7 SG het college Weert (>12 jaar) 2.600m Onderwijs 

8    

9    

10    

Overige aandachtspunten 
 Duiding: Discipline 

Focus in de beginfase niet alleen op het brongebied! Tot het ROT actief is, is het CoPI ook verantwoordelijk voor mogelijke effecten in de directe omgeving. Zie ook lijst kwetsbare objecten. Multi 

Vraag altijd bij bedrijfsdeskundige na welke stof (soort en hoeveelheid) direct betrokken is bij het incident en wat verder nog aan stoffen op het terrein ligt opgeslagen.  Brandweer / AGS 

Verkeerscirculatie o.b.v. startzone: opstelruimte 200 meter vrijhouden t.b.v. brandweer. Opstelplaats voor CoPI / ambulance / politie afhankelijk van contour Warm Zone.  Multi 

Bij opschaling TBz, TBz naar locatie stadhuis (Wilhelminsingel 101).  Bevolkingszorg 

Mogelijke opvanglocaties via TBz: De Sluis (Industriekade 58) en Boshoven (Vrakkerveld 1). Bevolkingszorg 

Natuurgebied Weerterbergen wordt gebruikt als militair oefenterrein. Denk aan informeren defensie. IM / OVR 

Effectgebied: neem direct infrastructurele maatregelen richting Zuid-Willemsvaart en Kempenweg/N564 en indien nodig richting spoorwegen.  Multi 

Effectgebied: afstand tot grens Vr BZO ca. 2.3km en tot grens België ca. 4.7km. Ga bij MKB/CaCo na of VRBZO en provincie Limburg (B) zijn geïnformeerd. Indien niet: stem af wie alsnog zorg draagt voor informeren indien nodig. GMK / IM 

Bereikbaarheid hulpdiensten: het terrein is in de toekomst ook te bereiken via Aldor (huisnummer 21).  Multi 

  

  

  



 

 

 
 
 

 Bredox B.V. 
 

 

Versie: 11-05-2021 

Gebied: Wetering 19, 6002 SM WEERT 

 
 
 
 

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving: 
1. Van Gansewinkel (Brzo) 
2. Weerterbos (risicogebied natuurbrand) (niet genummerd op kaart) 
3. Trespa International (Brzo) 
4. De IJzeren Man 
5. Recreatiepark Weerterbergen 
6. Horne Quartier (voormalige K.M.S.): o.a. AZC, recreatie, medische zorg, opleiding, veiligheidsplein, hotel 
7. SG het college Weert (>12 jaar) 
 

Deze Multidisciplinaire Bedrijfsspecifieke Inzetkaart is in beheer bij het team operationele voorbereiding VRLN. Voor vragen of opmerkingen bereikbaar via ov@vrln.nl. 

Hoofdingang 
 

Neveningang 

Losplaats 

ONO Reactor 

Losplaats 

ONO reactor 



Bedrijfsspecifieke Inzetkaart Broekman Logistics Venlo 
Bijlage bij Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen 

Vaststelling Veiligheidsdirectie d.d.: 21-04-2021 
Versiedatum: 11-05-2021 

 

Wanneer van toepassing: Dit RBP treedt in werking wanneer sprake is van een incident waarbij het maatgevende scenario 
van toepassing is, bij twijfel hieraan/ dreiging hiervan, of wanneer de situatie hier in grote mate op lijkt en het RBP als 
leidraad gebruikt kan worden. In geval van andere/kleinschalige incidenten, zal in eerste instantie gehandeld worden conform 
standaardprocedures (IBGS). Eventuele opschaling geschiedt vervolgens door GMK of functionarissen uit hoofdstructuur.  

Onderliggende documenten:  
- Veiligheidsrapportage; VR Broekman Logistics Venlo, versie 1.1  
- GMK-blad 127 (zie V-net, onder Multiplannen-GMK); 
- Aanvullend kaartmateriaal beschikbaar via GeoViewer (bereikbaar via intranet, samenwerking, geo-magazijn).  

Objectgegevens Bedrijfsnoodplan inrichting 
Naam inrichting Broekman Logistics Venlo Aanwezigheid (normaal bedrijf): 

-  Werkdagen: 80 (06:00-22:00) 
-  ’s nachts: 0 
-  Weekend: Incidenteel 30 

Bedrijfsnoodorganisatie (BNO): BHV organisatie van Broekman kent een tweelaagstructuur. Broekman beschikt over een 
BHV-team. Dit team zal ingezet worden na melding van een groot incident. Het Bedrijfsnoodteam staat onder leiding van de 
Hoofd BHV-er. Dit is Tommie Hendricks (06 - 5125.8565)/ Plv. Hoofd BHV is Sjoerd van der Schaaf. Verzamel- en/of 
evacuatieplaats bij ingang van magazijn 3. 
Getroffen voorzieningen: Magazijn 1 en 3 lage druk kooldioxide (LPCO2) blusgasinst. of autom. sprinklerinst.; BMI.; 
Productopvang in eigen comp. middels opvanghoogtes van 20-30 cm. Bluswateropvang in laad- en loskuil; Mechanische 
ventilatie schakelt uit bij melding, handmatige activatie mogelijk. Magazijn 2 en 4 voorzien van autom. sprinklerinstal. en BMI 

Soort inrichting Op- en overslag van producten. Logistieke dienstverlener  

Adres Hoofdingang Grubbenvorsterweg 10 

Neveningangen Doctor Lelyweg 3 + 11 

1ste contact bij calamiteit Noud Prince (06-10672123) 
Buiten kantoortijden: PAC Intergarde (PAC 042)  

RDM Coördinaten: 207671, 378371 
UTM Coördinaten: 32U 301308 
5697294 2de contact bij calamiteit Sjoerd van der Schaaf (06-83458325) 

Maatgevende rampscenario’s (scenario met de grootst mogelijke effecten van een zwaar ongeval dat kan optreden op het terrein van Broekman Logistics; dit is niet het meest waarschijnlijke scenario) 
Maatgevend rampscenario: BRAND PGS OPSLAG Warmte- en ontstekingscontour bij D5 Omschrijving scenario 
Maatgevende stoffen Max. 

hoeveelheid 
Locatie VRW 

(waarneembaar) 
AGW 

(gezondheid) 
LBW  

(lethaal) 
Brand PGS 15 opslagvoorziening in magazijn 1 of 3. In een van de opslagvoorzieningen van magazijn 1 
of 3 (beschermingsniveau 1) wordt een IBC met brandbare stof lek geprikt, of een pallet met 4 vaten 
brandbare vloeistof valt, waarbij de inhoud vrijkomt. De ontstane vloeistofplas ontsteekt door 
onbekende oorzaak waardoor een plasbrand ontstaat en deze ontwikkeld zich door naar een 
compartimentsbrand. 

Geen Rookwolk met verbrandingsproducten met 
zwavel-, stikstof- en chloorverbindingen 

Volledig 
compartiment 

(2.040 m2) 

Magazijn 1 of 
3 

14.000 m 1.600 m 610 m 

Geen 

Alarmering en opschaling 

Kleinschalige incidenten Conform reguliere opschalingsprocedure (klein/middel) BRAND/ HV/ IBGS 

Brand PGS Opslag: Grootschalig 
incident, (mogelijk) effecten buiten 
bedrijf 

Multi: 
Grip 2 +/+ CoPI 

Brandweer: 
Grote brand + SBT/SBH + WTH-M + DPH + MPO + 4 

Meetploegen 

Politie: 
3 NHE 

GHOR: 
GAGS + 1 Ambulance 

Oranje kolom: 
Standaardalarmering GRIP 2  

Overig: 
Crisiscommunicatie GRIP 2 

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving [z.o.z. voor ligging t.o.v. Broekman Logistics] Crisiscommunicatie 
 Object Afstand tot object Soort - In geval van een grootschalig incident waarbij het RBP in werking treedt heeft de centralist het mandaat om zelfstandig NL-

Alert te versturen en de WAS-palen te activeren.  VLC verifieert bij twijfel bij de MKB of deze acties zijn uitgevoerd. 
 

- NL-Alert boodschappen zijn reeds voorbereid en bekend op de meldkamer:  
➢ Scenario Brand PGS Opslag: NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm: BRAND Broekman Logistics  (Grubbenvorsterweg 

10, Venlo) met hevige rook. Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info volgt via radio L1 
en www.vrln.nl. 

 

- Draag in geval van een kleinschalig incident waarbij RBP niet in werking treedt zelf zorg voor gepaste maatregelen t.a.v. het 
alarmeren van de bevolking (versturen NL-Alert, activeren WAS-palen, Twitter, activeren rampenzender L1, huis-aan-huis 
informering, geluidswagens). Stem deze af met de hoogst leidinggevende. 

 

- Stem woordvoering af met de bedrijfsdeskundige van het bedrijf. 

1 Watersportvereniging De Maas  300m Jachthaven/recreatie/horeca 

2 WAA groep  950m Dagverblijf lichamelijk-psychische beperkt 

3 KDV Poemelke 1.900m Kinderdagverblijf 

4 T Hummelhuuske 2.000m Kinderdagverblijf 

5 Basisschool Mikado 2.000m Onderwijsfunctie 

6 Duimelijntje 2.100m Kinderdagverblijf 

7 Sproetje KDV 2.100m Kinderdagverblijf 

8 De Klingerberg 2.300m Onderwijsfunctie 

9 Blariacum Seniorencollege  2.300m Onderwijsfunctie 

10 Basisschool Kleur-Rijk 2.400m Onderwijsfunctie 

Overige aandachtspunten 
 Duiding: Discipline 

Focus in de beginfase niet alleen op het brongebied! Tot het ROT actief is, is het CoPI ook verantwoordelijk voor mogelijke effecten in de directe omgeving. Zie ook lijst kwetsbare objecten. Multi 

Vraag altijd bij bedrijfsdeskundige na welke stof (soort en hoeveelheid) direct betrokken is bij het incident en wat verder nog aan stoffen op het terrein ligt opgeslagen.  Brandweer / AGS 

Verkeerscirculatie o.b.v. startzone: opstelruimte 200 meter vrijhouden t.b.v. brandweer. Opstelplaats voor CoPI / ambulance / politie afhankelijk van contour Warm Zone.  Multi 

Omvang totale complex: 52.000 m2. Omvang magazijn 1 en 3 (opslag gevaarlijke stoffen)= 26.000 m2, omvang magazijn 2 en 4 (koopmansgoederen)= 26.000 m2. Loods opslag gev. stoffen. Een uitdraai van de stoffenlijst 
(brandweerlijst) ligt op de BMC bij binnenkomst via de brandweeringang bij hal 3. Hier is tevens het brandweerpaneel, hangt een lijst met noodnummers (van o.a. de firma’s van de BMC-s, de LPCO2 installatie en de 
Sprinklerinstallatie) en er hangt een lijst van het BHV-team..  

Multi 

Mogelijke opvanglocaties via TBz: (Noordzijde) Innovatoren, St. Jansstraat 15, 5928 RC Venlo; (Zuidzijde) ’t Roadhoes, Antoniusplein 2, 5921 GV Blerick Bevolkingszorg 

Houd rekening met de aanwezigheid van chauffeurs met andere nationaliteiten die de Nederlandse, Duitse of Engelse taal niet machtig zijn. Multi 

Vrachtauto’s laaddock staan niet gelockt. Geen automatisch wiellocksysteem.  Multi/brandweer 

Op de vluchtroute richting Grubbenvorst blokkeert een hydraulische poller het verkeer (t.h.v. onderdoorgang A67). Draag zorg dat deze poller zakt bij calamiteiten.  Actie OvD-BZ deze te laten zakken (bellen met 
storingsnummer gemeente Venlo 077 – 359 72 82 

Bevolkingszorg 

Effectgebied: denk aan infrastructurele maatregelen richting spoorwegen, A67, A73, N556, de Maas. Multi 

Effectgebied: afstand tot grens Duitsland ca. 5.0 km. Ga bij MKB/CaCo na of Kreisen Kleve en Viersen zijn geïnformeerd. Indien niet: stem af wie alsnog zorg draagt voor informeren indien nodig. GMK / IM 
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Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving: 
1 Watersportvereniging De Maas  
2 WAA groep  
3 KDV Poemelke 
4 T Hummelhuuske 
5 Basisschool Mikado 
6 Duimelijntje 
7 Sproetje KDV 
8 De Klingerberg 
9 Blariacum Seniorencollege  
10 Basisschool Kleur-Rijk 
 
 

Deze Multidisciplinaire Bedrijfsspecifieke Inzetkaart is in beheer bij het team operationele voorbereiding VRLN. Voor vragen of opmerkingen bereikbaar via ov@vrln.nl. 

Vluchtroute Grubbenvorst 

(noordelijke richting). Weg 

afgesloten met poller. 

Actie OvD-BZ 
A67 (→Richting Duitsland) 

Magazijn 1 Magazijn 2 

Magazijn 4 Magazijn 3 

Opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15) 

Toegangspoort 1 

Toegangspoort 2 

Toegangspoort 3 

Hoofdingang hulpdiensten (steutelkluis) 

Neveningangen 

Poller 

Doctor Lelyweg 



Bedrijfsspecifieke Inzetkaart GEODIS Nutritional Netherlands B.V. 
Bijlage bij Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen 

Vaststelling Veiligheidsdirectie d.d.: 21-04-2021 
Versiedatum: 11-05-2021 

 

Wanneer van toepassing: Dit RBP treedt in werking wanneer sprake is van een incident waarbij het maatgevende scenario 
van toepassing is, bij twijfel hieraan/ dreiging hiervan, of wanneer de situatie hier in grote mate op lijkt en het RBP als 
leidraad gebruikt kan worden. In geval van andere/kleinschalige incidenten, zal in eerste instantie gehandeld worden conform 
standaardprocedures (IBGS). Eventuele opschaling geschiedt vervolgens door GMK of functionarissen uit hoofdstructuur.  

Onderliggende documenten:  
- Veiligheidsrapportage GEODIS Nutritional Netherlands B.V., augustus 2016;  
- GMK-blad 116 (zie V-net, onder Multiplannen-GMK); 
- Aanvullend kaartmateriaal beschikbaar via GeoViewer (bereikbaar via intranet, samenwerking, geo-magazijn).  

Objectgegevens Bedrijfsnoodplan inrichting 
Naam inrichting GEODIS Nutritional Netherlands B.V. Aanwezigheid (normaal bedrijf): 

-  Werkdagen: ca. 100 personen 
-  ’s nachts: 0 personen 
-  Weekend: 0  personen 

Bedrijfsnoodorganisatie (BNO): ploegleider BHV, BHV’ers, EHBO’ers (alleen bij normaal bedrijf aanwezig). I.g.v. calamiteit/ 
alarmering externe hulpdiensten roept ploegleider het coördinatieteam op, verzamelplaats bij toegangspoort voor trucks.  
Getroffen voorzieningen: bluswaterkelders (2 voor fase 1  540m3, 2 voor fase 2/3/4 720m3), brandmeld- en sprinklersysteem 
(in voorloods fase 1 met schuim), loading docks dienen als opvangbassin van verontreinigd bluswater (dompelpompen 
worden automatisch uitgeschakeld bij activering sprinklers tbv riolering), volledig in-rack sprinkler systeem met schuim in hal 
0 van fase 1, gedeeltelijk in-rack sprinkler systeem met water in hal 1 t/m 4 van fase 1. Reservevoorraad schuim (1.400L in 
cans, in de acculaadruimte bij schuimbijmenginstallatie) en diesel (sprinklerruimte fase 1) aanwezig. 

Soort inrichting Op- en overslag van producten  

Adres Hoofdingang Columbusweg 24, 5928 LC Venlo / Trade Port West  

Neveningangen Columbusweg 16, Tasmanweg 14 

1ste contact bij calamiteit Mark Bongers (SHE Specialist) (06-20861192) RDM Coördinaten: 204102-378836 
UTM Coördinaten: 32U KB 978 982 2de contact bij calamiteit Denny Hendrix (06-53368131) 

Maatgevende rampscenario’s (scenario met de grootst mogelijke effecten van een zwaar ongeval dat kan optreden op het terrein van Geodis; dit is niet het meest waarschijnlijke scenario) 
Maatgevend rampscenario: BRAND PGS OPSLAG Warmte- en ontstekingscontour bij D5 Omschrijving scenario 
Maatgevende stoffen Max. 

hoeveelheid 
Locatie VRW 

(waarneembaar) 
AGW 

(gezondheid) 
LBW  

(lethaal) 
Als gevolg van een lekkage van een brandbare vloeistof ontstaat, door ontsteking, een brand (stoffen 
niet wateroplosbaar, blus met schuim!). Deze brand ontwikkelt zich tot een grote brand leidend tot 
een volledige uitslaande brand van het gehele brandcompartiment. Er ontstaat een rookwolk met 
toxische verbrandingsproducten welke zich met de wind meebeweegt naar benedenwinds gebied. 

Geen Rookwolk met verbrandingsproducten met 
zwavel- stikstof en chloorverbindingen 

Volledig 
compartiment 

hal 0, fase 1 18.000m 4.000m 1.300m 

Geen 

Alarmering en opschaling 

Kleinschalige incidenten Conform reguliere opschalingsprocedure (klein/middel) BRAND/ HV/ IBGS 

Brand PGS Opslag: Grootschalig 
incident, (mogelijk) effecten buiten 
bedrijf 

Multi: 
Grip 2 +/+ CoPI 

Brandweer: 
Grote brand + SBT/SBH + WTH-M + DPH + MPO + 4 

Meetploegen 

Politie: 
3 NHE 

GHOR: 
GAGS + 1 Ambulance 

Oranje kolom: 
Standaardalarmering GRIP 2  

Overig: 
Crisiscommunicatie GRIP 2 

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving [z.o.z. voor ligging t.o.v. GEODIS Nutritional] Crisiscommunicatie 
 Object Afstand tot object Soort - In geval van een grootschalig incident waarbij het RBP in werking treedt heeft de centralist het mandaat om zelfstandig NL-

Alert te versturen en de WAS-palen te activeren.  VLC verifieert bij twijfel bij de MKB of deze acties zijn uitgevoerd. 
 

- NL-Alert boodschappen zijn reeds voorbereid en bekend op de meldkamer:  
➢ Scenario Brand PGS Opslag: NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm: BRAND GEODIS Nutritional Netherlands B.V. 

(Columbusweg 24, Venlo) met hevige rook. Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info 
volgt via radio L1 en www.vrln.nl. 

 

- Draag in geval van een kleinschalig incident waarbij RBP niet in werking treedt zelf zorg voor gepaste maatregelen t.a.v. het 
alarmeren van de bevolking (versturen NL-Alert, activeren WAS-palen, Twitter, activeren rampenzender L1, huis-aan-huis 
informering, geluidswagens). Stem deze af met de hoogst leidinggevende. 

 

- Stem woordvoering af met de bedrijfsdeskundige van het bedrijf. 

1 Transportbedrijf DSV Road (bijna aangrenzend) <20m Industrie / gevaarlijke stoffen 

2 Heierhoeve / Burger King 250m Restaurant 

3 Carpoolplaats / parkeerplaats vrachtauto’s internat. 250m Carpool / vrachtauto’s 

4 Holland Casino 450m Publieksgebouw 

5 RAV Post Standplaats Blerick 800m 112 hulpverlening 

6 LH Greenport 1200m Huisvesting arbeidsmigranten 

7    

8    

9    

10    

Overige aandachtspunten 
 Duiding: Discipline 

Focus in de beginfase niet alleen op het brongebied! Tot het ROT actief is, is het CoPI ook verantwoordelijk voor mogelijke effecten in de directe omgeving. Zie ook lijst kwetsbare objecten. Multi 

Vraag altijd bij bedrijfsdeskundige na welke stof (soort en hoeveelheid) direct betrokken is bij het incident en wat verder nog aan stoffen op het terrein ligt opgeslagen.  Brandweer / AGS 

Verkeerscirculatie o.b.v. startzone: opstelruimte 200 meter vrijhouden t.b.v. brandweer. Opstelplaats voor CoPI / ambulance / politie afhankelijk van contour Warm Zone.  Multi 

Omvang complex: totaal 80.000m2, loods opslag gev. stoffen. Fase 1 is 25.000m2. Fase 1 + 2 is 40.000m2. Fase 1 is hoog geconcentreerde voedingsstoffen opslag, compartiment, sprinkler (+SVM); stoffenlijst beschikbaar via BHV. Multi 

Blus in geval van brand in fase 1 --> hal 0 t/m 4 en de voorloods in fase 1 met schuim! In fase 2 en verder liggen niet/amper gevaarlijke stoffen opgeslagen. Brandweer 

DPH naar secundaire waterwinning bovenwinds, aangeven toegangspoort. GMK / Brandweer 

Aantal werknemers in fase 3 en 4 varieert per seizoen tot +300 personen.  (BHV) Geodis / multi 

Mogelijke opvanglocaties via TBz: restaurant Heierhoeve (Columbusweg 53, Venlo). Bevolkingszorg 

Opvanglocatie personeel GEODIS Nutritional Netherlands B.V.: Fase 5 (overkant van de Columbusweg, 33a) of restaurant Heierhoeve (Columbusweg 53, Venlo).  Multi 

NL-Alert bereikt internationale vrachtwagenchauffeurs bij carpoolplaats parkeerplaats Heierhoeve / omliggende internationale transportbedrijven niet.  Multi 

Vrachtauto’s laaddock staan gelockt. Moeten eerst van binnen uit ontlockt worden om weg te kunnen rijden. Brandweer 

Effectgebied: denk aan infrastructurele maatregelen richting spoorwegen, A67 en N556. Multi 

Effectgebied: afstand tot grens Duitsland ca. 7.8km. Ga bij MKB/CaCo na of Kreisen Kleve en Viersen zijn geïnformeerd. Indien niet: stem af wie alsnog zorg draagt voor informeren indien nodig. GMK / IM 

  



 

 

 
GEODIS Nutritional 
Netherlands B.V. 

 

 
Versie: 11-05-2021 

Gebied: Columbusweg 14, 5928 LC VENLO 

 

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving: 
1 Transportbedrijf DSV Road (bijna aangrenzend) 
2 Heierhoeve / Burger King 
3 Carpoolplaats / parkeerplaats vrachtauto’s internat. 
4 Holland Casino 
5 RAV Post Standplaats Blerick 
6 LH Greenport 

Deze Multidisciplinaire Bedrijfsspecifieke Inzetkaart is in beheer bij het team operationele voorbereiding VRLN. Voor vragen of opmerkingen bereikbaar via ov@vrln.nl. 

Hoofdingang   
 

Neveningang 



Bedrijfsspecifieke Inzetkaart Nouryon Functional Chemicals BV  
Bijlage bij het Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen 

Vaststelling Veiligheidsdirectie d.d.: 21-04-2021 
Versiedatum: 11-05-2021 

 

Wanneer van toepassing: Dit RBP treedt in werking wanneer sprake is van een incident waarbij een van de maatgevende 
scenario’s van toepassing is, bij twijfel hieraan/ dreiging hiervan, of wanneer de situatie hier in grote mate op lijkt en het RBP 
als leidraad gebruikt kan worden. In geval andere/kleinschalige incidenten, zal in eerste instantie gehandeld worden conform 
standaardprocedures (IBGS). Eventuele opschaling geschiedt vervolgens door GMK of functionarissen uit hoofdstructuur.  

Onderliggende documenten:  
- Veiligheidsrapportage Akzo, oktober 2016; 
- GMK-blad 110 (zie V-net, onder Multiplannen-GMK); 
- Aanvullend kaartmateriaal beschikbaar via GeoViewer (bereikbaar via intranet, samenwerking, geo-magazijn). 

Objectgegevens Bedrijfsnoodplan inrichting 
Naam inrichting Nouryon Functional Chemicals BV Aanwezigheid (normaal bedrijf): 

-  Werkdagen:  100 
-  ’s nachts: 15   
-  Weekend: 15   

Bedrijfsnoodorganisatie (BNO): ca. 50 BHV’ers  o.l.v. de Hoofd BHV. Eindverantwoordelijke van de calamiteiten-
bestrijdingsorganisatie is het Hoofd Crisisstaf. Receptie fungeert als centrale post tijdens crisis, EHBO-kamer en BHV-ruimte in 
personeelsgebouw. Altijd een actuele stoffenlijst en registratie/aanwezigheidslijst beschikbaar.  
Getroffen voorzieningen/middelen: gescheiden rioolstelsel voor hemelwater/proceswater, PBM’s (o.a. adembescherming 
t.b.v. BHV), gasdetectiesysteem (voor brandbare en toxische stoffen), hydranten, schuimblusinstallatie, kleine blusmiddelen, 
mobiel blusmaterieel, AED. Koelwatertoren (ca. 100 m3) en vijver (ca. 450m3) kunnen gebruikt worden voor bluswater.  
 

Soort inrichting Productiebedrijf chemische stoffen 

Adres Hoofdingang Lispinweg 6, 6075 CE, Herkenbosch (Roerdalen) 

Neveningangen Oude ingang aan westzijde (Schoolstraat) 

1ste contact bij calamiteit Receptie/controlekamer (24/7 bemand), 0475-539292 RDM Coördinaten: 202307-352162 
UTM Coördinaten: 32U KB 946 713 2de contact bij calamiteit P. Swinkels, QHSE manager, 06-52828839 

3de contact bij calamiteit C. van Dongen, Site Director 06-15649344 

Maatgevende rampscenario’s (scenario met de grootst mogelijke effecten van een zwaar ongeval dat kan optreden op het terrein van Nouryon; dit is niet het meest waarschijnlijke scenario) 
Maatgevend rampscenario: BRAND PLASBRAND Warmte- en ontstekingscontour bij weertype D5 Omschrijving scenario 
Maatgevende stoffen Max. 

hoeveelheid 
Locatie 3kW/m2  

(brandwonden) 
10 kW/m2 

(sec. branden) 
35 kW/m2 

(lethaal) 
Door slijtage of het onverwacht in beweging komen van de tankwagen ontstaat een slangbreuk. De gehele inhoud van 
de tankwagen stroomt snel uit. Door directe ontsteking ontstaat een plasbrand (verbranding van dampen uit een 
vloeistofplas). 68 Benzylchloride 25 ton Verlaadplaats 

(tankwagen) 
113m 57m Niet relevant 

1738 Als gevolg van een aanrijding door een vrachtwagen faalt een tank met EDA instantaan. Door de botsing ontstaat een 
vloeistofplas. Door directe ontsteking ontstaat een plasbrand (verbranding van dampen uit een vloeistofplas).  83 EthyleenDiAmine (EDA) 110 m3 Tank 5268 / 

5282 
221m 107m Niet relevant 

 1604 

Maatgevend rampscenario: TOXISCHE PLASVERDAMP Toxische wolk bij weertype F1,5 Omschrijving scenario 
Maatgevende stoffen Max. 

hoeveelheid 
Locatie VRW 

(waarneembaar) 
AGW 

(gezondheid) 
LBW 

(lethaal) 
Door slijtage of het onverwacht in beweging komen van de tankwagen ontstaat een slangbreuk. De gehele inhoud van 
de tankwagen stroomt snel uit. Door uitdamping van de vloeistofplas ontstaat een toxische wolk die zich met de wind 
verspreid. Effect: vergiftiging, omvang afhankelijk van inrichting omgeving, mate van uitstroom en meteo. 68 Benzylchloride 25 ton Verlaadplaats 

(tankwagen) 
1013m 203m 56m 

1738 Aantasting van de HCI tank wordt niet tijdig opgemerkt. Er ontstaat een opening in de opslagtank waardoor de gehele 
inhoud vrijkomt. Door uitdamping ontstaat een toxische wolk die zich met de wind verspreid. Effect: vergiftiging, 
omvang afhankelijk van inrichting omgeving, mate van uitstroom en meteo.  

80 Zoutzuur (37%) 200 m3 Tank 5237 100m 29m Niet relevant 
1789 

Alarmering en opschaling 
Kleinschalige incidenten Conform reguliere opschalingsprocedure (klein/middel) BRAND/ HV/ IBGS 

Brand plasbrand: Grootschalig incident, 
(mogelijk) effecten buiten bedrijf 

Multi: 
GRIP 2 +/+ CoPI  

Brandweer: 
Grote brand + SBT/SBH + WTH-M + DPH + MPO + 4 Meetploegen 

Politie: 
3 NHE 

GHOR: 
GAGS + 1 Ambulance  

Oranje kolom: 
Standaardalarmering GRIP 2  

Overig: 
Crisiscommunicatie GRIP 2  

Toxische plasverdamp: Grootschalig 
incident, (mogelijk) effecten buiten 
bedrijf 

Multi: 
Grip 2 +/+ CoPI 

Brandweer: 
Groot IBGS + SBT/SBH + WTH-M + DPH + MPO + 4 Meetploegen   

Politie: 
3 NHE  

GHOR: 
GAGS + 3 Ambulances 

Oranje kolom: 
Standaardalarmering GRIP 2  

Overig: 
Crisiscommunicatie GRIP 2  

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving [z.o.z. voor ligging t.o.v. Nouryon] Crisiscommunicatie 
 Object Afstand tot object Soort - In geval van een grootschalig incident waarbij het RBP in werking treedt heeft de centralist het mandaat om zelfstandig NL-

Alert te versturen en de WAS-palen te activeren.  VLC verifieert bij twijfel bij de MKB of deze acties zijn uitgevoerd. 
- NL-Alert boodschappen zijn reeds voorbereid en bekend op de meldkamer:  

➢ Scenario Brand plasbrand: NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm: BRAND  Nouryon (Lispinweg 6, Herkenbosch) met hevige rook. 

Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info volgt via radio L1 en www.vrln.nl  
➢ Scenario Toxisch plasverdamp: NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm: INCIDENT Nouryon (Lispinweg 6, Herkenbosch) met giftige 

stof. Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info volgt via radio L1 en www.vrln.nl.  

- Draag in geval van een kleinschalig incident waarbij RBP niet in werking treedt zelf zorg voor gepaste maatregelen t.a.v. het 
alarmeren van de bevolking (versturen NL-Alert, activeren WAS-palen, Twitter, activeren rampenzender L1, huis-aan-huis 
informering, geluidswagens). Stem deze af met de hoogste leidinggevende. 

- Stem woordvoering af met de bedrijfsdeskundige van het bedrijf. 

1 Zorgcentrum Bosscherhof incl. aanleunwoningen 300m Verzorgings(te)huis 

2 Basisschool de Berensprong  500m Woonzorgcomplex 

3 Kindercentrum ’t Muuske 500m Kinderdagverblijf 

4 Stichting Pergamijn (Geestelijk gehandicapten) 800m Onderwijs 

5 Kasteel Daelenbroeck 1.000m Publieksgebouw/ recreatie 

6 Nature 2000 gebied Meinweg/ Nationaal Park de Meinweg v.a. 1.200m Hotel 

7 Vakantiepark Elfenmeer 1.800m Recreatie 

8 Penitentiaire inrichting  1.900m Gevangenis 

9 Grens met Duitsland 2.000m Grensoverschrijdend 

10 Laurentius Ziekenhuis 5.900m Ziekenhuis 

Overige aandachtspunten 
Focus in de beginfase niet alleen op het brongebied! Tot het ROT actief is, is het CoPI ook verantwoordelijk voor mogelijke effecten in de directe omgeving. Zie ook lijst kwetsbare objecten. Multi 

Vraag altijd bij bedrijfsdeskundige na welke stof (soort en hoeveelheid) direct betrokken is bij het incident en wat verder nog aan stoffen op het terrein ligt opgeslagen.  Brandweer / AGS 

Verkeerscirculatie o.b.v startzone: opstelruimte 200 meter vrijhouden t.b.v. brandweer. Opstelplaats voor CoPI / ambulance / politie afhankelijk van contour Warm Zone.  Multi 

Bestrijding incident door BHV Nouryon is gericht op ontruimen bedrijf, afdekken en verdunnen en het voorkomen van uitbreiding. BHV Nouryon 

DPH naar secundaire waterwinning bovenwinds. SBT/WTH-M naar UGS. Mogelijk vertraagde opkomst CoPI-leden door bovenwindse en/of geblokkeerde aanrijroute.  Brandweer / multi 

Mogelijke opvanglocaties via TBz: Boshotel (Boslaan 1, Vlodrop, capaciteit 500 personen) en Appollocomplex (Appollolaan 2, Melick, capaciteit 1.800 personen). Bevolkingszorg 

Effectgebied: denk indien nodig aan infrastructurele maatregelen richting de N570 en spoorwegen. Multi 

Effectgebied: afstand tot Duitse grens ca. 2km. Ga bij MKB/CaCo na of de Kreisen Viersen en Heinsberg zijn geïnformeerd. Indien niet: stem af wie alsnog zorg draagt voor informeren indien nodig. GMK / IM 



Hoofdingang 
 

Neveningang 

 

  

 
 

 
Nouryon Functional 

Chemicals B.V. 

 

 Versie: 11-05-2021 

Gebied: Lispinweg 6, 6075 CE HERKENBOSCH 

 

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving: 

1. Zorgcentrum Bosscherhof incl. aanleunwoningen 
2. Basisschool de Berensprong  
3. Kindercentrum ’t Muuske 
4. Stichting Pergamijn (Geestelijk gehandicapten) 
5. Kasteel Daelenbroeck 
6. Nature 2000 gebied Meinweg/ Nationaal Park de Meinweg (niet genummerd op kaart) 
7. Vakantiepark Elfenmeer 
8. Penitentiaire inrichting   
9. Grens met Duitsland (niet genummerd op kaart) 
10. Laurentius Ziekenhuis 

Deze Multidisciplinaire Bedrijfsspecifieke Inzetkaart is in beheer bij het team operationele voorbereiding VRLN. Voor vragen of opmerkingen bereikbaar via ov@vrln.nl. 
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Bedrijfsspecifieke Inzetkaart N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP)  
Bijlage bij Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen 

Vaststelling Veiligheidsdirectie d.d.: 21-04-2021 
Versiedatum: 11-05-2021 

 

Wanneer van toepassing: Dit RBP treedt in werking wanneer sprake is van een incident waarbij een van de maatgevende 
scenario’s van toepassing is, bij twijfel hieraan/ dreiging hiervan, of wanneer de situatie hier in grote mate op lijkt en het RBP 
als leidraad gebruikt kan worden. In geval andere/kleinschalige incidenten zal in eerste instantie gehandeld worden conform 
standaardprocedures (IBGS). Eventuele opschaling geschiedt vervolgens door GMK of functionarissen uit de hoofdstructuur. 

Onderliggende documenten: 
- Veiligheidsrapportage RRP, oktober 2016;   
- GMK-blad 114 (zie V-net, onder Multiplannen-GMK); 
- Aanvullend kaartmateriaal beschikbaar via GeoViewer (bereikbaar via intranet, samenwerking, geo-magazijn). 

Objectgegevens Bedrijfsnoodplan inrichting 
Naam inrichting N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) Aanwezigheid (normaal bedrijf): 

-  Werkdagen: ca. 20 personen 
-  ’s nachts: 2 personen 
-  Weekend: 2  personen 

Bedrijfsnoodorganisatie (BNO): RRP beschikt over aantal BHV’ers. Manager Operations van RRP is ‘adviseur’ voor 
hulpdiensten. Werkplaats technische dienst fungeert als EHBO-ruimte/gewondenbehandelkamer. 
RRP kan bij grote incidenten hulp inroepen van BP-Lingen (schuim, monitoren, pompen etc.) en expertise van TUIS. 
Getroffen voorzieningen: handmelders, bluswaterleidingen, waterpompen, blokafsluiters en hydranten, noodopvang 
voorzieningen (drainsysteem, hemelwaterafvoer), automatische brandblusinstallatie (pompputten voorzien van 
volautomatisch schuimsysteem).  

Soort inrichting Opslag en transport per pijpleiding van ruwe olie 

Adres Hoofdingang Manegeweg 9, 5916 NB, Venlo 

Neveningangen Manegeweg/Louisenburgweg 

1ste contact bij calamiteit Alarmkamer (24/7 bereikbaar): 077 3515753 RDM Coördinaten: 212796-376804 
UTM Coördinaten: 32U LB063954 2de contact bij calamiteit Algemene nummer: 077 3201555 

Maatgevende rampscenario’s (scenario met de grootst mogelijke effecten van een zwaar ongeval dat kan optreden op het terrein van RRP; dit is niet het meest waarschijnlijke scenario) 
Maatgevend rampscenario: TOXISCH PLASVERDAMP Toxische wolk bij weertype F1,5 Omschrijving scenario 
Maatgevende stoffen Max.  

hoeveelheid 
Locatie VRW 

(waarneembaar) 
AGW 

(gezondheid) 
LBW 

(lethaal) 
Door een defect ontstaat er een lekkage van de tank. De inhoud van de tank stroomt uit in de tankput. Er 
vindt geen ontsteking plaats. Er ontstaat een toxische wolk die zich met de wind verspreidt. Effect: er wordt 
maar een gering gezondheidseffect verwacht maar de emissie zal tot ruime afstand waarneembaar zijn. 33 Ruwe olie, tankput emissie 47.000 m3 Tankput T-0510 5.150m Niet bekend Niet bekend 

1267/3494 

Maatgevend rampscenario: BRAND PLASBRAND Warmte- en ontstekingscontour bij weertype D5 Omschrijving scenario 
Maatgevende stoffen Max. 

hoeveelheid 
Locatie LEL  

(1% vol) 
3kW/m2 

(brandwonden)  
10 kW/m2 

(sec. branden) 
35 kW/m2 
(lethaal) 

Door een defect komt er olie op het drijvende dak, de olie ontsteekt. Er ontstaat een full-surface tankbrand. 
Effect: hittestraling.  

33 Ruwe olie, tankbrand 47.000 m3 Tankput T-0510 9m 67m 12m (v.a. tanktop) Niet bekend 
1267/3494 Door een defect ontstaat er een lekkage van de tank. De inhoud van de tank stroomt uit in de tankput en 

ontsteekt. Er ontstaat een tankputbrand. Effect: hittestraling.  33 Ruwe olie, tankputbrand 47.000 m3 Tankput T-0510 9 m 195m 80m Niet bekend 
1267/3494 

Alarmering en opschaling 
Kleinschalige incidenten Conform reguliere opschalingsprocedure (klein/middel) BRAND/ HV/ IBGS 
Toxische plasverdamp: Grootschalig 
incident, (mogelijk) effecten buiten bedrijf 

Multi: 
Grip 2 +/+ CoPI 

Brandweer: 
Groot IBGS + SBT/SBH + WTH-M + DPH + MPO + 4x Meetploeg 

Politie: 
3 NHE  

GHOR: 
GAGS + 3 Ambulances  

Oranje kolom: 
Standaardalarmering GRIP 2  

Overig: 
Crisiscommunicatie GRIP 2  

Brand plasbrand: Grootschalig incident, 
(mogelijk) effecten buiten bedrijf 

Multi: 
Grip 2 +/+ CoPI 

Brandweer: 
Grote brand + SBT/SBH + WTH-M + DPH + MPO + 4x Meetploeg  

Politie: 
3 NHE  

GHOR: 
GAGS + 1 Ambulance  

Oranje kolom: 
Standaardalarmering GRIP 2  

Overig: 
Crisiscommunicatie GRIP 2 

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving [z.o.z. voor ligging t.o.v. RRP] Crisiscommunicatie 
 Object Afstand tot object Soort - In geval van een grootschalig incident waarbij het RBP in werking treedt heeft de centralist het mandaat om zelfstandig NL-

Alert te versturen en de WAS-palen te activeren.  VLC verifieert bij twijfel bij de MKB of deze acties zijn uitgevoerd. 
- NL-Alert boodschappen zijn reeds voorbereid en bekend op de meldkamer:  

➢ Scenario Toxische plasverdamp: NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm: INCIDENT Rotterdam-Rijn Pijpleiding  

(Manegeweg 9, Venlo) met giftige stoffen.  Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info 
volgt via radio L1 en www.vrln.nl.  

➢ Scenario Brand plasbrand: NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm: BRAND Rotterdam-Rijn Pijpleiding  (Manegeweg 9, 

Venlo) met hevige rook. Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info volgt via radio L1 en 
www.vrln.nl. 

- Draag in geval van een kleinschalig incident waarbij RBP niet in werking treedt zelf zorg voor gepaste maatregelen t.a.v. het 
alarmeren van de bevolking (versturen NL-Alert, activeren WAS-palen, Twitter, activeren rampenzender L1, huis-aan-huis 
informering, geluidswagens). Stem deze af met de hoogst leidinggevende. 

- Stem woordvoering af met de bedrijfsdeskundige van het bedrijf. 

1 Hippisch Centrum Venlo Aangrenzend Recreatie 

2 Natuurgebied Groote Heide (niet genummerd op kaart) Aangrenzend Natuur / recreatie 

3 Sportcomplex Herungerberg 200 Sport / Recreatie 

4 Medisch Kinderdagverblijf de Kleuterhof <4 jaar 1500 Kinderdagverblijf 

5 Mutsaersstichting / School De Wijnberg / Agnespaviljoen 1500 Zorginstelling 

6 St. Willibrordusschool / SBO de Opstap <12 jaar 2000 onderwijs / Basisschool 

7 Diverse woontorens (Rijnbeekstraat, Straelseweg) 2200 Vermind. Zelfredz. 

8 Talentencampus <12 jaar (incl. KDV, BSO, SBO) 2300 Brede school 

9 Politiebureau 2300 112 hulpverlening 

10 Kleine Herberg / BS de Meule / Nova Montessori 2400 Basisschool / KDV 

Overige aandachtspunten 
 Duiding: Discipline 

Focus in de beginfase niet alleen op het brongebied! Tot het ROT actief is, is het CoPI ook verantwoordelijk voor mogelijke effecten in de directe omgeving. Zie ook lijst kwetsbare objecten. Multi 

Vraag altijd bij bedrijfsdeskundige na welke stof (soort en hoeveelheid) direct betrokken is bij het incident en wat verder nog aan stoffen op het terrein ligt opgeslagen.  Brandweer / AGS 

Verkeerscirculatie o.b.v. startzone: opstelruimte 200 meter vrijhouden t.b.v. brandweer. Opstelplaats voor CoPI / ambulance / politie afhankelijk van contour Warm Zone.  Multi 

Hoofdcapaciteit bij opschaling naar UGS-024 (Nijmeegseweg). Alleen OvD-B en AGS gaan ter plaatse. Bij inschatting gewonden/slachtoffers 1 TS en ambulance door laten rijden.  Multi / GMK 

Extra OvD-B alarmeren t.b.v. CoPI.  Brandweer / GMK 

Omschrijving terrein: In noordelijke deel gebouwen en apparatuur, binnenkomst olie en procesvoering. Brandmateriaal en werkplaatsen aanwezig. Zuidelijke deel is tankpark. Elf tanks, totaal volume 212.000m3 (180.000 ton). Multi 

Mogelijke opvanglocatie via TBz: gemeenschapshuis ’t Ven (Pastoor Kierkelsplein 20, Venlo). Bevolkingszorg 

Effectgebied: neem indien nodig infrastructurele maatregelen t.a.v. A67. Multi 

Effectgebied: terrein grenst aan Duitsland. Ga bij MKB/CaCo na of de Kreisen Viersen en Kleve zijn geïnformeerd. Indien niet: stem af wie alsnog zorg draagt voor informeren indien nodig. GMK / IM 



 

 

 
N.V. Rotterdam-Rijn Pijp-
leiding Maatschappij (RRP) 

 

 
Versie: 11-05-2021 

Gebied: Manegeweg 9, 5916 NV VENLO 

 

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving: 
1 Hippisch Centrum Venlo 
2 Natuurgebied Groote Heide (niet genummerd op kaart) 
3 Sportcomplex Herungerberg 
4 Medisch Kinderdagverblijf de Kleuterhof <4 jaar 
5 Mutsaersstichting / School De Wijnberg / Agnespaviljoen 
6 St. Willibrordusschool / SBO de Opstap <12 jaar 
7 Diverse woontorens (Rijnbeekstraat, Straelseweg) 
8 Talentencampus <12 jaar (incl. KDV, BSO, SBO) 
9 Politiebureau 
10 Kleine Herberg / BS de Meule / Nova Montessori 

Deze Multidisciplinaire Bedrijfsspecifieke Inzetkaart is in beheer bij het team operationele voorbereiding VRLN. Voor vragen of opmerkingen bereikbaar via ov@vrln.nl. 

Hoofdingang 
 

Neveningang 



Bedrijfsspecifieke Inzetkaart Solvay Chemie B.V. 
Bijlage bij Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen 

Vaststelling Veiligheidsdirectie d.d.: 21-04-2021 
Versiedatum: 11-05-2021 

 

Wanneer van toepassing: Dit RBP treedt in werking wanneer sprake is van een incident waarbij het maatgevende scenario van 
toepassing is, bij twijfel hieraan/ dreiging hiervan, of wanneer de situatie hier in grote mate op lijkt en het RBP als leidraad 
gebruikt kan worden. In geval van andere/kleinschalige incidenten, zal in eerste instantie gehandeld worden conform 
standaardprocedures (IBGS). Eventuele opschaling geschiedt vervolgens door GMK of functionarissen uit de hoofdstructuur. 

Onderliggende documenten:  
- Veiligheidsrapportage Solvay, december 2015;  
- GMK-blad 118  (zie V-net, onder Multiplannen-GMK); 
- Aanvullend kaartmateriaal beschikbaar via GeoViewer (bereikbaar via intranet, samenwerking, geo-magazijn). 

Objectgegevens Bedrijfsnoodplan inrichting 
Naam inrichting Solvay Chemie B.V. Aanwezigheid (normaal bedrijf): 

-  Werkdagen:  ca. 60 personen 
-  ’s nachts: min. 2/3 personen   
-  Weekend: min. 2/3 personen 

Bedrijfsnoodorganisatie (BNO): BHV’ers o.l.v. de coördinator bedrijfsnoodplan (calamiteitenmanager). Vanuit de 
controlekamer AQ (meldpost) worden eerste acties gecoördineerd. 
Getroffen voorzieningen/middelen:  opvangbakken (calamiteitenbassin) voor alle opslagtanks en laad- en losplekken. De 
opslagtanks op locatie 68 met parazijnzuur/waterstofperoxide zijn voorzien van dumpafsluiter aan onderzijde (kan vanuit 
gebouw 45 en handmatig worden bestuurd). Actuele stoffenlijsten aanwezig (gebouw 80). Via brandblusnet en brandkranen/ 
waterkannonnen legt BNO Solvay zelfstandig waterscherm aan. Ademluchttoestellen en meetapparatuur aanwezig. 

Soort inrichting Chemieproductie bedrijf  

Adres Hoofdingang Schepersweg 1, 6049 CV Herten / Roermond 

Neveningangen Schroeverstraat, Louis Eijssenweg 

1ste contact bij calamiteit Controlekamer 06-12216381 / 0475-384850 RDM Coördinaten: 194850-353016 
UTM Coördinaten: 31U GS 066 724 2de contact bij calamiteit Sitemanager 00316-50832487 

Maatgevende rampscenario’s (scenario met de grootst mogelijke effecten van een zwaar ongeval dat kan optreden op het terrein van Solvay; dit is niet het meest waarschijnlijke scenario) 
Maatgevend rampscenario: TOXISCH PLASVERDAMP  Toxische wolk bij weertype F1,5 Omschrijving scenario 
Maatgevende stoffen Max.  

hoeveelheid 
Locatie AEGL-1 (VRW) 

(waarneembaar) 
AEGL-2 (AGW) 
(gezondheid) 

AEGL-3 (LBW)  
(lethaal) 

De opslagtank van Perazijnzuur faalt als gevolg van een runaway reactie, de inhoud van de tank stroomt in tien 
minuten leeg. Door uitdamping van de vloeistofplas ontstaat een toxische wolk die zich met de wind verspreid. 
Effect: vergiftiging, omvang afhankelijk van inrichting van de omgeving, mate van uitstroom en de 
weersomstandigheden. 

539 Perazijnzuur 65m3/ 70ton 68 >10km 9575m 2540m 

3109 

Alarmering en opschaling 

Kleinschalige incidenten Conform reguliere opschalingsprocedure (klein/middel) BRAND/ HV/ IBGS 

Toxische plasverdamp: Grootschalig 
incident, (mogelijk) effecten buiten 
bedrijf 

Multi: 
Grip 2 +/+ CoPI 

Brandweer: 
Groot IBGS + SBT/SBH + WTH-M + DPH + MPO + 4 

Meetploegen 

Politie: 
3 NHE  

GHOR: 
GAGS + 3 Ambulances  

Oranje kolom: 
Standaardalarmering GRIP 2  

Overig: 
Crisiscommunicatie GRIP 2  

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving [z.o.z. voor ligging t.o.v. Solvay] Crisiscommunicatie 
 Object Afstand tot object Soort - In geval van een grootschalig incident waarbij het RBP in werking treedt heeft de centralist het mandaat om zelfstandig NL-

Alert te versturen en de WAS-palen te activeren.  VLC verifieert bij twijfel bij de MKB of deze acties zijn uitgevoerd. 
 

- NL-Alert boodschappen zijn reeds voorbereid en bekend op de meldkamer:  
➢ Scenario Toxisch plasverdamp: NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm: INCIDENT Solvay Chemie BV  (Schepersweg 1, 

Herten/Roermond) met giftige stoffen. Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info volgt 
via radio L1 en www.vrln.nl  

 

- Draag in geval van een kleinschalig incident waarbij RBP niet in werking treedt zelf zorg voor gepaste maatregelen t.a.v. het 
alarmeren van de bevolking (versturen NL-Alert, activeren WAS-palen, Twitter, activeren rampenzender L1, huis-aan-huis 
informering, geluidswagens). Stem deze af met de hoogst leidinggevende. 

 

- Stem woordvoering af met de bedrijfsdeskundige van het bedrijf.  

1 RAVLN ambulancezorgpost 500 m 112 hulpverlening 

2 WZC Herten 1500 m Verzorgings/ verpleeghuis 

3 BSO de Stappers 1500 m naschoolse kinderopvang 

4 BSO de Housebende 1400 m  naschoolse kinderopvang 

5 PSW gezondheidszorg 1250 m  geestelijke gezondheidszorg 

6 kinderdagverblijf Ot en Sien 1700 m  kinderdagverblijf 

7 Daelzicht 1700 m  woonzorg 

8 St. Hubertusschool 1800 m  basisschool 

9 Kinderdagverblijf de Bengelkes 1800 m  kinderdagverblijf 

10 BS de Triangel (Linne) 1900 m  basisschool 

Overige aandachtspunten 
 Duiding: Discipline 

Focus in de beginfase niet alleen op het brongebied! Tot het ROT actief is, is het CoPI ook verantwoordelijk voor mogelijke effecten in de directe omgeving. Zie ook lijst kwetsbare objecten. Multi 

Vraag altijd bij bedrijfsdeskundige na welke stof (soort en hoeveelheid) direct betrokken is bij het incident en wat verder nog aan stoffen op het terrein ligt opgeslagen.  Brandweer / AGS 

Verkeerscirculatie o.b.v. startzone: opstelruimte 200 meter vrijhouden t.b.v. brandweer. Opstelplaats voor CoPI / ambulance / politie afhankelijk van contour Warm Zone.  Multi 

Locaties: centrale meldpost in gevestigd in gebouw 42/1 controlegebouw AQ fabriek, centrale commandopost en EHBO-ruimte (tevens verzamelplaats) in gebouw 80, alternatieve commandopost op 2de etage gebouw in 30. Multi 

Bestrijding van het maatgevende scenario: afkoelen tank, aanleggen waterscherm, verdunnen/wegspoelen product naar calamiteitenbassin, stoppen LOC. Denk aan ontruiming van het bedrijf. Solvay / BRW 

Een runaway-proces is niet te stoppen (instabiele reactie). Multi 

DPH naar secundaire waterwinning bovenwinds. SBT/WTH-M naar UGS.  GMK/brandweer 

Mogelijk vertraagde opkomst CoPI-leden door bovenwindse en/of geblokkeerde aanrijroute.  Multi 

Mogelijke opvanglocaties via TBZ: sporthal Jo Gerris (Achilleslaan 2A, Roermond, capaciteit 2.500 personen) en Oranjerie (Kloosterwandplein 12-16, Roermond, capaciteit 1.000 personen). Bevolkingszorg 

Effectgebied: Binnen de Lethale zone (2.540m) vallen drie gemeentegrenzen (Roermond, Maasgouw, Roerdalen). Informeer betreffende bestuurders en denk aan mogelijke opschaling naar GRIP 3 en/of opschaling extra TBz’s. Multi / TBz 

Effectgebied: denk indien nodig aan infrastructurele maatregelen richting Maas, Rijksweg en A73. Multi 

Effectgebied: afstand tot grens België ca. 7.7km en Duitsland 8.6km. Ga bij MKB/CaCo na of provincie Limburg (B) en Kreisen Viersen en Heinsberg zijn geïnformeerd. Indien niet: stem af wie alsnog zorgt voor informeren indien nodig. GMK / IM 

Eigen personeel wordt opgevangen op eigen terrein, afhankelijk van windrichting. Multi 

 



 

 

 

 Solvay Chemie B.V. 
 

 

Versie: 11-05-2021 

Gebied: Schepersweg 1, 6049 CV HERTEN 

 

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving: 
1 RAVLN ambulancezorgpost 
2 WZC Herten 
3 BSO de Stappers 
4 BSO de Housebende 
5 PSW gezondheidszorg 
6 kinderdagverblijf Ot en Sien 
7 Daelzicht 
8 St. Hubertusschool 
9 Kinderdagverblijf de Bengelkes 
10 BS de Triangel (Linne) 
 

Deze Multidisciplinaire Bedrijfsspecifieke Inzetkaart is in beheer bij het team operationele voorbereiding VRLN. Voor vragen of opmerkingen bereikbaar via ov@vrln.nl. 

Hoofdingang 
 

Neveningang 
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Louis 

Eijssenweg 

Locatie 68 



Bedrijfsspecifieke Inzetkaart Spoorwegemplacement Venlo 
Bijlage bij Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen 

Vaststelling Veiligheidsdirectie d.d.: 21-04-2021 
Versiedatum: 11-05-2021 

 

Wanneer van toepassing: Dit RBP treedt in werking wanneer sprake is van een incident waarbij een van de maatgevende 

scenario’s van toepassing is, bij twijfel hieraan/ dreiging hiervan, of wanneer de situatie hier in grote mate op lijkt en het RBP 

als leidraad gebruikt kan worden. In geval van andere/kleinschalige incidenten, zal in eerste instantie gehandeld worden conform 
standaardprocedures (IBGS). Eventuele opschaling geschiedt vervolgens door GMK of functionarissen uit hoofdstructuur. 

Onderliggende documenten:  
- Bestuurlijke netwerkkaart nr. 16; - Handboek Incidentmanagement Rail;   - Bedrijfsnoodplan Venlo; 
- Scenarioboek EV versie 09072017; - GMK-blad 113 (zie V-net, onder Multiplannen-GMK); - MIK Treinincident Management (TIM);  
- Aanvullend kaartmateriaal beschikbaar via GeoViewer (bereikbaar via intranet, samenwerking, geo-magazijn).   

Objectgegevens Bedrijfsnoodplan inrichting 
Naam inrichting Spoorwegemplacement Venlo  Aanwezigheid (normaal bedrijf): 

-  Werkdagen : ca. 50 personen 
- ’s Nachts: ca. 25 personen 
-  Weekend: ca. 25 personen 

Bedrijfsnoodorganisatie (BNO): Incidentbestrijding ProRail (Eindhoven) o.a. voor hersporen, technische hulpverlening, 
kleinschalig IBGS (gaspak en chemiepak), assistentie redding en bestrijding aan overheidshulpdiensten, assistentie evacuatie 
reizigers uit gestrande treinen, OvD-Rail, Meldkamer spoor (afdeling backoffice).   
Getroffen voorzieningen: o.a. drie vulpunten, drie harken droge blusleidingen, boven- en ondergrondse brandkranen, geboorde 
putten (90 m3/ uur), 2 containers met jerrycans schuimvormend middel, nooddouches, sleutelkluizen, water- en gasafsluiters. 

Soort inrichting Spoorvervoer en rangeerterrein gevaarlijke stoffen  

Adres Hoofdingang Stationsplein 1, 5913 AA, Venlo  

Neveningangen Broekestr./Sloterbeekstr./Kaldenkerkerweg/Vierpaardjes/Amnesty Internationalstr. 

1ste contact bij calamiteit Alarmnummer meldkamer spoor: 084-0849550 RDM Coördinaten: 209675 375185 
UTM Coördinaten:  32U LB 031 940 2de contact bij calamiteit Piketnummer OvD-Rail Zuid: 088-2316006 

Maatgevende rampscenario’s (scenario met de grootst mogelijke effecten van een zwaar ongeval dat kan optreden op het spoorwegemplacement; dit is niet het meest waarschijnlijke scenario) 
Maatgevend scenario: BRAND PLASBRAND Warmte- en ontstekingscontour bij weertype D5  Omschrijving scenario 
Maatgevende stoffen Max. hoeveelheid Locatie 4 kW/m2 Brandwonden 10 kW/m2 sec. branden 40 kW m2 lethaal Als gevolg van een botsing scheurt een ketelwagen open. Groot deel van de benzine stroomt in korte tijd uit  

waardoor een plas gevormd wordt die zich over het ballastbed verspreidt. Ontsteking leidt tot een korte brand. 33 Benzine 50 ton  Spoor >9 60 m 40 m 20 m 
1203 

Maatgevend scenario: (dreigende) EXPLOSIE / BLEVE  Overdruk- en warmtecontour bij weertype D5  Omschrijving scenario 

Maatgevende stoffen  Max. hoeveelheid Locatie 0,03 bar (ruitbreuk) 0,17 bar (lichte schade) 0,35 bar (zware schade) 0,8 bar (instorting) Een warme BLEVE wordt veroorzaakt doordat een aanwezige brand de druk in de ketel doet oplopen. Hierdoor 
verzwakt en bezwijkt de ketel. LPG komt vrij en ontsteekt. Er ontstaat een vuurbal en een drukgolf. 23  LPG 50 ton Spoor 7/8 190 m 50 m 40 m 20 m 

1965 10 kW/m2 sec. (brandwonden) 30 kW/m2 (secundaire branden) 110 kW/m2 (lethaal) 

500m 320m 140m 

Maatgevend scenario: TOXISCH PLASVERDAMP  Toxische wolk bij weertype F1,5 (verstedelijkt gebied) Omschrijving scenario 
Maatgevende stoffen Max. hoeveelheid Locatie VRW (waarneembaar) AGW (gezondheid) LBW (lethaal) Door een ongeval op het spoor ontstaat een gat in een ketelwagen ammoniak waardoor in korte tijd een groot deel 

van de ammoniak vrijkomt (<740 sec). De vrijgekomen ammoniak verdampt direct, een giftige wolk ontstaat en 
verspreidt zich mee met de wind; eerst als zwaar gas model dan als licht gas. Afstanden zullen dus kleiner zijn. 

268 Ammoniak  50 ton Spoor >9 Niet bekend    8.100 m (AGW 10 minuten) 
zwaar gas model 

1.870 (LBW 10 minuten) 
zwaar gas model  1005 

336 Acrylonitril 60 ton Spoor >9 10.000 m 882 m 612 m Door bv. een botsing scheurt een ketelwagen open. In korte tijd stroomt een groot deel van de acrylonitril uit en er 
ontstaat een giftige plas. De acrylonitril dampt uit wat leidt tot een giftige wolk die zich met de wind mee verspreidt.  1093 

Alarmering en opschaling 
Kleinschalige incidenten:  Conform reguliere opschalingsprocedure (klein/middel) BRAND/ HV/ IBGS of conform Treinincident Management (TIM). RBP niet opstarten bij Incidenten zonder effecten buiten emplacement (bijv. druppellekkage). 

Grootschalige 
incidenten: 
(mogelijk) effecten 
buiten emplacement 

Brand plasbrand Multi: Grip 2 +/+ CoPI Brandweer: Grote brand + SBH/SBT + WTH-M + DPH + MPO + 4 Meetploeg Politie: 3 NHE  GHOR: GAGS + 1 Ambulance  Oranje kolom: Standaardalarmering GRIP 2  Overig: Crisiscommunicatie GRIP 2  

Explosief (BLEVE)  Multi: Grip 2 +/+ CoPI Brandweer: Grote brand + SBH/SBT + WTH-M + DPH + MPO + 4 Meetploeg Politie: 3 NHE GHOR: GAGS + Code 10 Oranje kolom: Standaardalarmering GRIP 2  Overig: Crisiscommunicatie GRIP 2 

Toxisch Multi: Grip 2 +/+ CoPI Brandweer: Groot IBGS + SBH/SBT + WTH-M + DPH + MPO + 4 Meetploeg Politie: 3 NHE GHOR: GAGS + 3 Ambulances Oranje kolom: Standaardalarmering GRIP 2  Overig: Crisiscommunicatie GRIP 2  

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving [z.o.z. voor ligging t.o.v. emplacement] Crisiscommunicatie 
 Object Afstand tot object Soort - In geval van een grootschalig incident waarbij het RBP in werking treedt heeft de centralist het mandaat om zelfstandig NL-Alert te versturen en de 

WAS-palen te activeren.  VLC verifieert bij twijfel bij de MKB of deze acties zijn uitgevoerd. 
- NL-Alert boodschappen zijn reeds voorbereid en bekend op de meldkamer:  

➢ Scenario Brand plasbrand: NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm: BRAND  Spoorwegemplacement Venlo met hevige rook. Ramen en deuren 

sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info volgt via radio L1 en www.vrln.nl. 
➢ Scenario (dreigende) Explosie/BLEVE: NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm: (dreigende) EXPLOSIE Spoorwegemplacement Venlo. 

Binnenblijven, ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info volgt via radio L1 en www.vrln.nl. 
➢ Scenario Toxische plasverdamp: NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm: INCIDENT Spoorwegemplacement Venlo met giftige stof. Ramen en 

deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info volgt via radio L1 en www.vrln.nl.   
- Zorg in geval van een kleinschalig incident waarbij RBP niet in werking treedt zelf voor gepaste maatregelen t.a.v. het alarmeren van de bevolking 

(NL-Alert, WAS-palen, Twitter, activeren rampenzender L1, huis-aan-huis informering, geluidswagens). Stem deze af met de leider CoPI. 
- Stem woordvoering af met ProRail (bereikbaar via Meldkamer Spoor). 

1 KDV Ollie 100 Kinderdagverblijf 
2 Hospice Mariaweide 300 Verzorgingstehuis 

3 KDV Prinsjeshof <4 jaar 500 Kinderdagverblijf 
4 Verzorgingshuis Sinselhof 700 Verzorgingstehuis 

5 Julianapark 800 Recreatie (evenementen) 
6 Verzorgingshuis Beerendonck 950 Verzorgingstehuis 

7 KDV Petteflet 1200 Kinderdagverblijf 
8 Korein Kinderopvang <4 jaar 1200 Kinderdagverblijf 
9 Viecuri Medisch Centrum 1400 Ziekenhuis 

10 Diverse onderwijsinstellingen Vanaf ca. 150m Onderwijs 

Overige aandachtspunten 
 Duiding: Discipline 

Focus in de beginfase niet alleen op het brongebied! Tot het ROT actief is, is het CoPI ook verantwoordelijk voor mogelijke effecten in de directe omgeving. Zie ook lijst kwetsbare objecten. Multi 

Verkeerscirculatie o.b.v. startzone: opstelruimte 200 meter vrijhouden t.b.v. brandweer. Opstelplaats voor CoPI / ambulance / politie afhankelijk van contour Warm Zone. Weinig ruimte voor brandweervoertuigen in uithoeken terrein. Multi / brandweer 

Veiligheid: denk aan ruim uitschakelen (elektrocutie), wisselspanning Duitsland, aanrijdgevaar, val-/uitglijdgevaar, brandgevaar (diesel), opvragen wagenlijst bij ProRail (via MKB of machinist). MKB stuurt wagonlijst naar AGS, MPL, IM-CoPI en IM-ROT. Multi 

Onderneem direct actie op eventuele evenementen in (o.a.) het Julianapark.  Multi 

DPH naar secundaire waterwinning bovenwinds, SBT/WTH-M naar UGS. GMK/ brandweer 

Let op het gebruik van bluswater bij het scenario acrylonitril ivm verspreiding verontreinigd bluswater!  Brandweer 

Indien TBz opschaalt, TBz in stadskantoor of alternatieve locatie aan de Dr. Blumenkampstraat.   Bevolkingszorg 

Mogelijke opvanglocaties via TBz: Zwanenhof (ca. 400 personen), Egerbos (ca. 1.400 personen), den Hulster (ca. 200 personen), sporthal Craneveldstraat (ca. 500 personen). Bevolkingszorg 

Effectgebied: afhankelijk van stof/windrichting gevaar voor mensen in het stedelijke gebied. Mogelijk ontruimen station (haaks op windrichting). Multi 

Effectgebied denk indien nodig aan infrastructurele maatregelen richting N271 en de Maas. Multi 

Effectgebied: afstand tot Duitse grens ca. 3.2km. Ga bij MKB/CaCo na of de Kreisen Kleve en Viersen zijn geïnformeerd. Indien niet: stem af wie alsnog zorg draagt voor informeren indien nodig. GMK / IM 



  

 

 
 
 

 
Spoorwegemplacement 
Venlo 

 

 
Versie: 11-05-2021 

Gebied: Stationsplein 1, 5913 AA VENLO 

 

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving (●): 
1 KDV Ollie 
2 Hospice Mariaweide 
3 KDV Prinsjeshof <4 jaar 
4 Verzorgingshuis Sinselhof 
5 Julianapark 
6 Verzorgingshuis Beerendonck 
7 KDV Petteflet 
8 Korein Kinderopvang <4 jaar 
9 Viecuri Medisch Centrum 
10 Diverse onderwijsinstellingen 

Diverse onderwijsinstellingen (●) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10, 11, 13 
12 
14 
15 
16 

Basisschool de Zuidstroom 
Praktijkonderwijs 't Wildeveld                 
Kindcentrum De Koperwiek                    
Basisschool De Koperwiek                    
BS De Springplank                                
Basisschool De Springplank                  
College Den Hulster                               
Onderwijsboulevard Venlo-Zuid              
Dik Trom Buitenschoolse opvang          
Basisschool Groeneveld                        
Gilde Opleidingen                                  
SBO de Taalbrug                                   
School met de Bijbel                             
Rubicon Jeugdzorg                              

Deze Multidisciplinaire Bedrijfsspecifieke Inzetkaart is in beheer bij het team operationele voorbereiding VRLN. Voor vragen of opmerkingen bereikbaar via ov@vrln.nl. 

Hoofdingang 
 

Neveningang 
 

 

BLEVE cirkel 
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Poort 7 

Poort 6 
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middel 



Bedrijfsspecifieke Inzetkaart Trespa International B.V. 
Bijlage bij Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen 

Vaststelling Veiligheidsdirectie d.d.: 21-04-2021 
Versiedatum 11-05-2021 

 

Wanneer van toepassing: Dit RBP treedt in werking wanneer sprake is van een incident waarbij het  maatgevend scenario van 
toepassing is, bij twijfel hieraan/ dreiging hiervan, of wanneer de situatie hier in grote mate op lijkt en het RBP als leidraad 
gebruikt kan worden. In geval van andere/kleinschalige incidenten, zal in eerste instantie gehandeld worden conform 
standaardprocedures (IBGS). Eventuele opschaling geschiedt vervolgens door GMK of functionarissen uit hoofdstructuur. 

Onderliggende documenten:  
- Veiligheidsrapportage Trespa, oktober 2019;  
- GMK-Blad 111 (zie V-net, onder Multiplannen-GMK); 
- Aanvullend kaartmateriaal beschikbaar via GeoViewer (bereikbaar via intranet, samenwerking, geo-magazijn). 

Objectgegevens Bedrijfsnoodplan inrichting 
Naam inrichting Trespa international B.V. Aanwezigheid (normaal bedrijf): 

-  Werkdagen:  250 personen 
-  ’s nachts: 55 personen 
-  Weekend: 65 personen   

Bedrijfsnoodorganisatie (BNO): Trespa beschikt 24/7 over bedrijfsbrandweer (met o.a. een SIV, vergelijkbaar met een kleine 
TS) en een BHV-organisatie o.l.v. hoofd BHV/ coördinator bedrijfsbrandweer. Digitaal registratiesysteem met aantal 
aanwezigen op terrein beschikbaar, actuele Rrzo-stoffenlijst.  
Getroffen voorzieningen/middelen: EHBO-ruimte en commandoruimte. Gescheiden rioolstelsels. Tankputten en lekbakken 
onder alle grondstoftanks, deze zijn aangesloten op een calamiteitenbassin. Brandmeldinstallatie, rook- vonk- explosie en 
gevaarlijke stoffen detectie, sprinklers, stationaire schuimblusinstallatie in tankpark, drukveiligheden, vlammendovers. 

Soort inrichting Productiebedrijf chemische producten 

Adres Hoofdingang Wetering 20, 6002 SM Weert 

Neveningangen Westzijde (Wetering 20), Oostzijde (Wetering 18), zie 
kaart z.o.z.) 

1ste contact bij calamiteit Interne noodnummer (24/7): 0495 458 500 RDM Coördinaten: 173206-361404 
UTM Coördinaten: 31U FS 800 849 2de contact bij calamiteit Herman Hendrix (hoofd BHV/bedrijfsbrw), 06-23768030 

Maatgevende rampscenario’s (scenario met de grootst mogelijke effecten van een zwaar ongeval dat kan optreden op het terrein van Trespa; dit is niet het meest waarschijnlijke scenario) 
Maatgevend rampscenario: TOXISCHE PLASVERDAMP Toxische wolk bij weertype D5 Omschrijving scenario 
Maatgevende stoffen Max.  

hoeveelheid 
Locatie VRW 

(waarneembaar) 
AGW 

(gezondheid) 
LBW 

(lethaal) 
Door falen leiding leidingbrug t.g.v. externe impact (aanrijding) scheurt de leiding bij de flens en stroomt formaline uit. 
Er ontstaat een plas formaline die uitdampt waaruit een toxische wolk ontstaat die zich met de wind verspreid. Effect: 
vergiftiging. Omvang afhankelijk van inrichting van de omgeving, mate van uitstroom en de weersomstandigheden.   80  Formaline 55% 

 
100 ton Tank B1 

(tankpark) 
1266m 243m  

 
81m  

 2209 

Alarmering en opschaling 

Kleinschalige incidenten Conform reguliere opschalingsprocedure (klein/middel) BRAND/ HV/ IBGS 

Toxische plasverdamp: Grootschalig 
incident, (mogelijk) effecten buiten 
bedrijf 

Multi: 
GRIP 2 +/+ CoPI 

Brandweer: 
Groot IBGS + SBT/SBH + WTH-M + DPH +  MPO + 4 

Meetploegen 

Politie: 
3 NHE  

GHOR: 
GAGS + 3 ambulances 

Oranje kolom: 
Standaardalarmering GRIP 2  

Overig: 
Crisiscommunicatie GRIP 2  

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving [z.o.z. voor ligging t.o.v. Trespa] Crisiscommunicatie 
 Object Afstand tot object Soort - In geval van een grootschalig incident waarbij het RBP in werking treedt heeft de centralist het mandaat om zelfstandig NL-

Alert te versturen en de WAS-palen te activeren.  VLC verifieert bij twijfel bij de MKB of deze acties zijn uitgevoerd. 
 

- NL-Alert boodschappen zijn reeds voorbereid en bekend op de meldkamer:  
➢ Scenario Toxische plasverdamp: “NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm: INCIDENT Trespa BV (Wetering 20, Weert) met giftige 

stoffen. Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info volgt via radio L1 en www.vrln.nl” 
 

- Draag in geval van een kleinschalig incident waarbij RBP niet in werking treedt zelf zorg voor gepaste maatregelen t.a.v. het 
alarmeren van de bevolking (versturen NL-Alert, activeren WAS-palen, Twitter, activeren rampenzender L1, huis-aan-huis 
informering, geluidswagens). Stem deze af met de hoogst leidinggevende. 

 

- Stem woordvoering af met de bedrijfsdeskundige van het bedrijf. 

1 CFS BV 400m Industrie/Brzo 

2 Weerterbos (risicogebied natuurbrand) aangrenzend Natuur/risicogebied 

3 Bredox BV 500m Industrie/Brzo 

4 De IJzeren Man 1.200m Recreatie/zwembad 

5 Recreatiepark Weerterbergen 1.000m Recreatie/park 

6 Horne Quartier (voormalige K.M.S.): o.a. AZC, recreatie, 
medische zorg, opleiding, veiligheidsplein, hotel 

2.500m Diverse 

7 SG het college Weert (>12 jaar) 3 000m Onderwijs 

8 Blauwe Meertje (recreatie) 500m Recreatie/zwemplas 

9 Nyrstar Budel 4000m Industrie/Brzo 

10    

Overige aandachtspunten 
 Duiding: Discipline 

Focus in de beginfase niet alleen op het brongebied! Tot het ROT actief is, is het CoPI ook verantwoordelijk voor mogelijke effecten in de directe omgeving. Zie ook lijst kwetsbare objecten. Multi 

Vraag altijd bij bedrijfsdeskundige na welke stof (soort en hoeveelheid) direct betrokken is bij het incident en wat verder aan stoffen op het terrein ligt opgeslagen. Actuele stoffenlijst en registratie aanwezige personen beschikbaar. Brandweer / AGS 

Verkeerscirculatie o.b.v. startzone: opstelruimte 200 meter vrijhouden t.b.v. brandweer. Opstelplaats voor CoPI / ambulance / politie afhankelijk van contour Warm Zone.  Multi 

Op het bedrijfsterrein van Trespa is eveneens bedrijf Dongen Pallets (6 werknemers) aanwezig. Deze maken gebruik van de voorzieningen van Trespa. Multi 

Bestrijding door BHV Trespa: gericht op ontruiming bedrijf, afdekken, verdunnen, uitbreiding voorkomen. Bedrijfsbrandweer aanwezig voor eerste inzet.   Trespa / Multi 

SBT/SBH na alarmering naar UGS bovenwinds. GMK / brandweer 

Om vertraagde opkomst te voorkomen kent terrein vier ingangen: 1 hoofdingang, 2 Westingang, 3 Oostingang, 4 Oostingang expeditie (bij Oostingang expeditie mogelijk vertraging door 2de toegangspoort).  Multi 

Bij opschaling TBz, TBz naar locatie stadhuis (Wilhelminasingel 101).  Bevolkingszorg 

Mogelijke opvanglocaties via TBz: De Sluis (Industriekade 58) en Boshoven (Vrakkerveld 1). Bevolkingszorg 

Natuurgebied Weerterbergen wordt gebruikt als militair oefenterrein. Denk aan informeren defensie. IM / OVR 

Contactpersonen crisisteams VRLN: CoPI met calamity team, ROT en BT met Continuity Team. Multi 

Effectgebied: neem direct infrastructurele maatregelen richting Zuid-Willemsvaart en Kempenweg/N564 en indien nodig richting spoorwegen. Multi 

Effectgebied: afstand tot grens Vr BZO ca. 2km en tot grens België ca. 4.5km. Ga bij MKB/CaCo na of VRBZO en provincie Limburg (B) zijn geïnformeerd. Indien niet: stem af wie alsnog zorg draagt voor informeren indien nodig. GMK / IM 



 

 

 
 
 
 
 
 
   

 Trespa International B.V. 
 

 

Versie: 11-05-2021 

Gebied: Wetering 20, 6002 SM WEERT 

 

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving (●): 
1. CFS BV 
2. Weerterbos (risicogebied natuurbrand) 
3. Bredox BV  
4. De IJzeren Man 
5. Recreatiepark Weerterbergen 
6. Horne Quartier (voormalige K.M.S.): o.a. AZC, recreatie, medische zorg, opleiding, veiligheidsplein, hotel 
7. SG het college Weert (>12 jaar) 
8. Blauwe meertje  
9. Nyrstar Budel 
 

Deze Multidisciplinaire Bedrijfsspecifieke Inzetkaart is in beheer bij het team operationele voorbereiding VRLN. Voor vragen of opmerkingen bereikbaar via ov@vrln.nl. 

Hoofdingang 
 
 

Neveningang 
 

Ingang Oostverlading  

Tankpark 



 

Bedrijfsspecifieke Inzetkaart Varo Energy Tankstorage B.V.  
Bijlage bij Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen 

Vaststelling Veiligheidsdirectie d.d.: 21-04-2021 
Versiedatum: 11-05-2021 

Wanneer van toepassing: Dit RBP treedt in werking wanneer sprake is van een incident waarbij een van de maatgevende scenario’s van 
toepassing is, bij twijfel hieraan/ dreiging hiervan, of wanneer de situatie hier in grote mate op lijkt en het RBP als leidraad gebruikt kan 
worden. In geval andere/kleinschalige incidenten, zal in eerste instantie gehandeld worden conform standaardprocedures (IBGS). 
Eventuele opschaling geschiedt vervolgens door GMK of functionarissen uit hoofdstructuur. 

Onderliggende documenten:  
- Veiligheidsrapportage Varo Energy, sept 2016;  
- GMK-blad 117 (zie V-net, onder Multiplannen-GMK); 
- Aanvullend kaartmateriaal beschikbaar via GeoViewer (bereikbaar via intranet, samenwerking, geo-magazijn). 

Objectgegevens Bedrijfsnoodplan inrichting 

Naam inrichting Varo Energy Tankstorage B.V. (terminal Roermond) Aanwezigheid (normaal bedrijf): 
-  Werkdagen:  ca. 17 personen 
-  ’s nachts:   0 tot 6 personen 
-  Weekend:  0 tot 6 personen 

Bedrijfsnoodorganisatie (BNO): BHV-organisatie: alle operators zijn opgeleid tot BHV, maar terminal is niet altijd bemand. In onbemande 
situaties of als operator gewond is, dan vindt coördinatie plaats vanuit meldkamer Geertruidenberg. Hoofd BHV of BNO werken over 

verschillende locaties en zijn niet altijd aanwezig, maar bereikbaar via meldkamer Geertruidenberg..  
Getroffen voorzieningen/middelen: o.a. brandbeveiligingssysteem met rechtstreekse doormelding, inbraakdetectie, 
(schuim)blusinstallaties, koelinstallaties, oogdouches, nooddouches, afsluiters riolering, spill kit (t.b.v. kleine olielozingen). 
Tevens noodstroomvoorziening om hele installatie gedurende 10 uur operationeel te houden.  

Soort inrichting Op- en overslagterminal brandbare vloeistoffen 

Adres Hoofdingang Schipperswal 31, 6041 TC Roermond 

Neveningangen Oost- en westzijde van Schipperswal 31 

1ste contact bij calamiteit Hans Lok (06-30545218), Jordy Schroevers (06-20263280) RDM Coördinaten: 197380-357201 
UTM Coördinaten: 31U GS 766 091 2de contact bij calamiteit Meldk. Geertuidenberg  (088-1007292 / 06-21230510) 

3de contact bij calamiteit (back-up) Meldk. Gent (BE) +32-(0)32570440 

Maatgevende rampscenario’s (scenario met de grootst mogelijke effecten van een zwaar ongeval dat kan optreden op het terrein van Varo; dit is niet het meest waarschijnlijke scenario) 

Maatgevend rampscenario: BRAND PGS OPSLAG Warmte- en ontstekingscontour bij weertype D5 Omschrijving scenario 
Maatgevende stoffen Max.  

hoeveelheid 
Locatie LEL  

(1% vol) 
3kW/m2 

(brandwonden) 
10kW/m2 

(sec. branden) 
35kW/m2 
(lethaal) 

Als gevolg van een scheur/gat in de tank stroomt de gehele inhoud van de tank in korte tijd leeg. Door directe 
ontsteking van de plas ontstaat een plasbrand (verbranding van dampen uit een vloeistofplas).   

33 Benzine  4.000 m3 Tank 401 / 
404 

97m 197m 67m Tankput 
1203 

Maatgevend rampscenario: TOXISCHE PLASVERDAMP (milieu) Watercontaminatie Omschrijving scenario 
Maatgevende stoffen Max. hoeveelheid Locatie Oevercontaminatie Volumecontaminatie Bij het catastrofaal falen van de tank komen onverwacht gevaarlijke stoffen vrij, welke in het nabij gelegen 

oppervlaktewater terecht komen. Dit heeft oevercontaminatie en/of volumecontaminatie tot gevolg. 33 Benzine 1.875 ton Tank 401 / 
404 

9.997 m N.v.t. 
1203 

33 Ethanol  1.231 ton Tank 402 N.v.t. 6.066.000 m3 
1170 

Alarmering en opschaling 

Kleinschalige incidenten Conform reguliere opschalingsprocedure (klein/middel) BRAND/ HV/ IBGS 

Brand PGS Opslag: Grootschalig incident, 

(mogelijk) effecten buiten bedrijf 
Multi: 

GRIP 2 +/+ CoPI  
Brandweer: 

Grote brand + SBT/SBH + WTH-M + DPH + MPO + 4 
Meetploegen  

Politie: 
3 NHE  

GHOR: 
GAGS + 3 ambulances  

Oranje kolom: 
Standaardalarmering GRIP  

Overig: 
Crisiscommunicatie GRIP 2  

Toxische plasverdamp: Grootschalig 

incident, (mogelijk) effecten buiten bedrijf 
Multi: 

GRIP 2 +/+ CoPI  
Brandweer: 

Middel IBGS + MPO + 2 Meetploegen 
Politie: 
3 NHE  

GHOR: 
GAGS + 1 ambulance  

Oranje kolom: 
Standaardalarmering GRIP 2 

Overig: 
Crisiscommunicatie GRIP 2  

Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving [z.o.z. voor ligging t.o.v. Varo] Crisiscommunicatie 

 Object Afstand tot object Soort - In geval van een grootschalig incident waarbij het RBP in werking treedt heeft de centralist het mandaat om zelfstandig NL-
Alert te versturen en de WAS-palen te activeren.  VLC verifieert bij twijfel bij de MKB of deze acties zijn uitgevoerd. 

- NL-Alert boodschappen zijn reeds voorbereid en bekend op de meldkamer:  
➢ Scenario Brand PGS Opslag: NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm: BRAND Varo Energy (Schipperswal 31, Roermond) 

met hevige rook. Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info volgt op via radio L1  en 
www.vrln.nl . 

➢ Scenario Toxische plasverdamp (milieu) : NIET meteen NL-Alert versturen i.v.m. geen direct gevaar voor de 
bevolking bij dit scenario. 

- Draag in geval van een kleinschalig incident waarbij RBP niet in werking treedt zelf zorg voor gepaste maatregelen t.a.v. het 
alarmeren van de bevolking (versturen NL-Alert, activeren WAS-palen, Twitter, activeren rampenzender L1, huis-aan-huis 
informering, geluidswagens). Stem deze af met de hoogst leidinggevende. 

- Stem woordvoering af met de bedrijfsdeskundige van het bedrijf en met het Designer Outlet Center. 

1 Designet Outlet Roemond 350 m Woon en winkelcentrum 

2 Rode Kruis 650 m  Noodhulp 

3 Kinderdagverblijf t treintje 850 m  Kinderdagverblijf 

4 Proteinon RCG 900 m  Verzorgingstehuis 

5 BS Willem de Zwijger 900 m  Basisonderwijs 

6 Yuna Zorg 1000 m  gez. Zorg 

7 kinderopvang t notedopje 1200 m  kinderopvang 

8 Yuna Zorg 1000 m  gez. Zorg 

9 BS Leeve 1100 m  Basisonderwijs 

10 Laurentius ziekenhuis 1300 m  Ziekenhuis en noodhulp 
Overige aandachtspunten 

 Duiding: Discipline 

Focus in de beginfase niet alleen op het brongebied! Tot het ROT actief is, is het CoPI ook verantwoordelijk voor mogelijke effecten in de directe omgeving. Zie ook lijst kwetsbare objecten. Multi 

Vraag altijd bij bedrijfsdeskundige na welke stof (soort en hoeveelheid) direct betrokken is bij het incident, wat verder nog aan stoffen op het terrein ligt opgeslagen en welke bedrijven/organisaties al zijn geïnformeerd (BHV-plan). Brw / AGS / Multi 

Verkeerscirculatie o.b.v. startzone: opstelruimte 200 meter vrijhouden t.b.v. brandweer. Opstelplaats voor CoPI / ambulance / politie afhankelijk van contour Warm Zone.  Multi 

Verkeerscirculatie: mogelijk vertraagde opkomst hulpdiensten door bovenwindse of geblokkeerde aanrijroute. Twee toegangswegen voor aanrijroute hulpdiensten en evacuatie Outlet (veel bezoekers p.d., diverse nationaliteiten).   Multi 

Het terrein is voorbereid op zeer grote incidenten. Bedijfsnoodorg.  Varo kan zorgen voor ontruiming, afdekking en (verdunning ethanol) gevaarlijke stoffen, voorkomen uitbreiding ervan en het beschikbaar stellen van de stoffenlijst. CoPI / Multi / Varo 

DPH naar secundaire waterwinning bovenwinds, DLS/WAH naar UGS. Denk aan mogelijke domino-effecten (bezwijken van meerdere tanks door hittestraling. GMK / BRW/ Multi 

Mogelijke opvanglocaties via TBZ: sporthal Jo Gerris (Achilleslaan 2A, Roermond, capaciteit 2.500 personen) en Oranjerie (Kloosterwandplein 12-16, Roermond, capaciteit 1.000 personen). Gemeente 

Effectgebied: DOC valt mogelijk buiten het bereik van WAS-palen! Denk aan informeren DOC door OvD-Bz/VLC (TEL beveiliging DOC: 0475 351770, 24/7 bezetting). Stem af over inzet omroepinstallatie DOC (in verschillende talen). Bz / Multi 

Effectgebied: Denk indien nodig aan infrastructurele maatregelen richting Maas, N280, en spoorwegen. Multi 

Effectgebied: afstand tot grens Duitsland ca. 5.3km. Ga bij MKB/CaCo na of Kreisen Heinsberg en Viersen zijn geïnformeerd. Indien niet: stem af wie alsnog zorgt voor informeren indien nodig.  GMK / IM 
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Top 10 meest kwetsbare objecten omgeving: 
1 Designet Outlet Roemond 
2 Rode Kruis 
3 Kinderdagverblijf t treintje 
4 Proteinon RCG 
5 BS Willem de Zwijger 
6 Yuna Zorg 
7 kinderopvang t notedopje 
8 Yuna Zorg 
9 BS Leeve 
10 Laurentius Ziekenhuis 

Deze Multidisciplinaire Bedrijfsspecifieke Inzetkaart is in beheer bij het team operationele voorbereiding VRLN. Voor vragen of opmerkingen bereikbaar via ov@vrln.nl. 
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