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Onderwerp 

Stand van zaken incidentbestrijding waterongevallen 

 

Probleemstelling 

In de afgelopen drie jaar na invoering heeft de nieuwe wijze van incidentbestrijding 

waterongevallen op onderdelen tot problemen in de uitvoering geleid. Deze problemen 

richten zich vooral op de beperkingen in het repressief optreden, het bijbehorende gevoel 

van machteloosheid en de wijze waarop hulpverleners door omstanders en collega’s 

worden aangesproken op hun inzet bij waterincidenten. Deze constatering heeft 

aanleiding gegeven om de keuze voor incidentbestrijding waterongevallen te 

heroverwegen.  

 

Overwegingen 

Er heeft een analyse plaatsgevonden van de eerdere implementatie 

Oppervlaktereddingsteam ORT en van diverse inzetten. Op basis van deze evaluaties 

van optreden bij waterongevallen is een aantal procedures aangepast. Uit de analyse 

blijkt in algemene zin dat de recent door Brandweer Nederland gehanteerde richtlijn 

(grijpredding, ORT, duiken ) voor iedereen goed herkenbaar en uitvoerbaar is.  

 

In dialoog met de werkvloer is besproken welke dilemma’s leven en op welke wijze we 

voor deze dilemma’s oplossingen kunnen bieden. Met name gelden hier de dilemma’s 

rond oppervlakteredding. Hulpverleners geven aan (psychische) druk te ervaren van 

ontevreden omstanders. Bij het ter plaatse komen van hulpverleners worden 

verwachtingen bij het publiek gewekt, die niet direct worden waargemaakt. Binnen het 

programma voor het verhogen van mentale weerbaarheid van hulpverleners wordt 

aandacht  geschonken aan dit fenomeen. Deze druk van omstanders wordt overigens in 

toenemende mate ook bij andersoortige incidenten ervaren (bijvoorbeeld bij defensieve 

buitenaanval bij brandbestrijding). 

 

De afhankelijkheid van collega’s uit andere regio’s wordt genoemd als onaangenaam. De 

afspraken met naburige regio’s Brabant-Noord en Limburg-Noord worden gecontinueerd 

(mogelijk zelfs uitgebreid). Bij eigen personeel wordt aandacht besteed aan de gevoelens 

van machteloosheid. 

 

De zaken die uit de analyse zijn voortgekomen zijn gericht op het repressief optreden. 

Benadrukt wordt dat uiteindelijk het voorkomen en beperken van incidenten meer 

prioriteit verdient, maar de aandacht bij het inrichten van de openbare ruimte in de 

praktijk en de aandacht voor zelfredzaamheid van burgers laat te wensen over. De vraag 

blijft hoe gemeenten en maatschappelijke organisaties meer bewust kunnen worden 

gemaakt van de risico’s van waterongevallen. 
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Het is gewenst dat het bestuur VRBZO kennis neemt van deze analyse. De vraag is of de overwegingen van destijds 

met betrekking tot het afschaffen van het duikteam nog onverkort van kracht zijn. En zo nee, of dit zal leiden tot 

heroverweging. Het lijkt erop dat de overwegingen van destijds nog onverkort van kracht zijn, maar dat de impact van 

incidenten op hulpverleners groter lijkt dan destijds ingeschat. De aandacht voor het voorkomen en beperken van 

waterongevallen en het betrekken van daartoe relevante partners kan worden verbeterd.  

 

Voorstel 

1. Kennis te nemen van stand van zaken incidentbestrijding waterongevallen.  

2. Vast te stellen dat de overwegingen tot opheffen van het duikteam nog onverkort van kracht zijn. 

3. Te bespreken op welke wijze de analyse waterongevallenbeheersing in een breder perspectief kan worden 

geplaatst. 
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