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Vragen van gemeenteraadsleden Gemeenteraad 

 
Onderwerp: 
 

Waterongeval 18 februari jl. in Eindhoven 

Datum 19 februari 2018 
Partij: SP 
  
Bijlage: 7 
Ingekomen brief griffie: 19 februari 2018 
Antwoord college 20 maart 2018 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
Opnieuw heeft een tragische waterongeval plaatsgevonden in Eindhoven. Een 23-jarige man is om het leven 
gekomen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de nabestaanden.   
Telkens als zo’n fataal ongeval zich voordoet komt de vraag op of het verschil had gemaakt als de 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een eigen duikteam zou hebben. Dat blijft altijd gissen, antwoordt officier 
van dienst Wally Paridaans vandaag in het Eindhovens Dagblad. 
Dezelfde vraag kwam op bij een waterongeval op 29 augustus vorig jaar in Eindhoven. Bij die gelegenheid 
hebben wij het college schriftelijke vragen gesteld. Het college antwoordde toen dat een evaluatie die 
gepland stond voor 2018 naar voren zou worden gehaald. En dat afzonderlijke incidenten en ook de 
ervaringen en opvattingen van de betrokken hulpverleners bij die evaluatie betrokken zouden worden. 
 
VRAGEN 

1. Bij ons weten is er nog steeds geen evaluatie. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is? 
2. Deelt u onze mening over de urgentie van een grondige evaluatie, zodat snel een goed 

onderbouwde conclusie getrokken kan worden over het wel of niet weer invoeren van een eigen 
duikteam? 

3. Deelt u onze mening dat voor de opkomsttijd voor het duikteam 15 minuten als richtwaarde 
aangehouden dient te worden? 

 
Namens de SP fractie, 
Mieke Meulendijks-Schipperhein 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede. 
1. Eind 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden, waarbij nut en noodzaak van een eigen duikteam 

centraal heeft gestaan. Uit die evaluatie, waarin met betrokkenen is gesproken en ook vergelijkingen zijn 
getrokken met andere regio’s, is een samenvattende notitie voortgekomen. Deze hebben wij als bijlage 
bij deze beantwoording toegevoegd. In het Algemeen Bestuur VRBZO van 12 januari jl. is deze notitie 
‘Stand van zaken incidentbestrijding waterongevallen’ besproken. Het Algemeen Bestuur heeft de 
constateringen bekrachtigd, en stelt daarmee vast dat het afschaffen van het duikteam nog steeds een 
te rechtvaardigen keuze is. Hoewel ook wij geschrokken zijn van het ongeval op 18 februari, en de 
impact daarvan, vertrouwen wij in deze op de expertise bij de Veiligheidsregio. 

2. Ook wij hebben na eerdere incidenten aangedrongen op een goede evaluatie. De notitie ‘Stand van 
zaken incidentbestrijding waterongevallen’ geeft in onze ogen een gedegen analyse. Tegelijkertijd 
snappen we dat er bij u als raadsleden vragen leven, zeker wanneer we zoals op 18 februari worden 
opgeschrikt door een incident. Vandaar dat wij, naast dat we u bij deze de evaluatie verstrekken, graag 
nader over de incidentbestrijding in het algemeen en de duikteams in het bijzonder bijpraten. In de 
nieuwe raadsperiode zal hiervoor een geschikt moment worden gezocht. Daarbij zal ook Arie van 
Houwelingen, sectorhoofd incidentbestrijding van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost beschikbaar zijn 
voor vragen. 

3. Het bestuur van de VRBZO heeft in 2013 de afweging gemaakt dat het in stand houden van een 
regionaal duikteam slechts een beperkte toevoeging geeft aan de gehele keten van 
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waterongevallenbeheersing. Daarnaast hebben we geconstateerd dat de kosten van zo’n team, mede 
vanwege scherpere eisen en voorschriften, sterk toenemen. Er is voor gekozen de beschikbare middelen 
te investeren in onder meer preventie en andere vormen van incidentbestrijding, waarmee een hogere 
effectiviteit wordt behaald. Bovendien zijn goede afspraken gemaakt met ondersteuning vanuit naburige 
regio’s. Zoals u met uw opkomsttijd ook aangeeft, zal deze bijstand niet tot zelden levensreddend zijn. 
Overigens is de hulp van duikteams dit ook zelden geweest. Vooralsnog sluiten wij daarmee aan op de 
conclusies in bijgevoegde notitie. Wel zullen we deze materie als college scherp blijven volgen en, waar 
nodig, om meer aandacht vanuit de Veiligheidsregio vragen. Dit is op dit moment niet aan de orde. 

 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel mr. drs. A.P.M. ter Voert 
 


