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Behandelformulier  Vergadering AB-VRH 

  Datum vergadering 11-12-2019 

  Agendapunt 10 

  Indiener Commandant 

  Steller Tonnie Wold 

Onderwerp Doorontwikkeling incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) 

Doel Ter kennisname. 

Aanleiding Landelijk heeft de Minister van JenV aangegeven dat besturen van 

veiligheidsregio’s een formeel besluit moeten nemen over de regionale 
organisatie voor IBGS.  
 
Naar aanleiding hiervan is – op verzoek van het Veiligheidsberaad – 
geïnventariseerd hoe veiligheidsregio’s hieraan invulling hebben gegeven. 
Uit deze inventarisatie onder de veiligheidsregio’s blijkt een divers beeld. 

Hierover heeft het Veiligheidsberaad onlangs een brief gestuurd naar alle 
veiligheidsregio’s.  
 
Voorliggend behandelformulier beoogt een toelichting te geven hoe in 
Haaglanden invulling is gegeven aan de bestuurlijke besluitvorming.   

Samenvatting De minister geeft in zijn brief van 26 juli jl. aan positief te staan 
tegenover de doorontwikkeling van de Incidentbestrijding Gevaarlijke 

Stoffen (IBGS), zoals beschreven in de visie IBGS uit 2014, opgesteld in 
opdracht van de Raad van Brandweercommanten (RBC) in samenwerking 
met specialisten uit het veld. Uitgangspunt van de visie is dat IBGS 

eenvoudiger, efficiënter en van hogere kwaliteit wordt. 
 
Binnen Brandweer Haaglanden is de visie IBGS na vaststelling in 2014 de 

basis geweest om door te ontwikkelen en waar nodig aan te passen met 
inachtneming van het bovengenoemde uitgangspunt. Deze 
doorontwikkeling is verwerkt in het ‘dekkingsplan Brandweer Haaglanden 
2018-2022’ dat in het AB-VRH van 30 januari 2019 is vastgesteld. In dit 
dekkingsplan staat concreet beschreven dat één kazerne binnen de regio 
het specialisme IBGS uitvoert en welke opkomsttijd hiervoor geldt.  
 

Bij de behandeling van het bovenvermelde dekkingsplan is toegelicht dat 
de (bestuurlijke) kaders en uitgangspunten die t.b.v. het vorige 
dekkingsplan (genaamd: materieel en personeel spreidingplan) zijn 
vastgesteld, ook op het geactualiseerde dekkingsplan 2018-2022 van 
toepassing zijn. Om deze reden is deze doorontwikkeling van IBGS dan 
ook niet apart ter besluitvorming aan het AB-VRH voorgelegd. Van een 
noodzakelijke omvorming van de regionale organisatie voor IBGS – die 

door het Ministerie van JenV wordt gekoppeld aan de doorontwikkeling – 
is in Haaglanden dus geen sprake geweest.   
 
Landelijk worden, parallel aan de geschetste doorontwikkeling op regionaal 
niveau, de mogelijkheden/wenselijkheden onderzocht voor een landelijke 
samenwerking op bepaalde aspecten van IBGS, waarbij de uitgangspunten 

over kwaliteit en efficiency voor ons als regio vanzelfsprekend gehandhaafd 
blijven.   
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Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

Het AB wordt gevraagd:  

- kennis te nemen van bijgaande brief en de toelichting daarop in 
voorliggend behandelformulier. 

Financiële consequenties Geen. 

Personele consequenties Geen. 

Overige consequenties Geen. 

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 

besluitvorming 

Vaststelling geactualiseerd Dekkingsplan Brandweer Haaglanden 2018-
2022 (AB-VRH d.d. 30 januari 2019). 

 

Communicatie N.v.t. 

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 

Afstemming staf 
 
MT Brandweer 
 

DB-VRH 

Wanneer? 
Typ tekst 

 
 
19 november 2019 
 

27 november 2019 

Uitkomst?  
Typ tekst 
 

 
Kennis genomen 
 
Kennis genomen 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
AB-VRH 

Wanneer? 
 
11-12-2019 

Doel 
 
Ter kennisname 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 
☐ Ja ☒ Nee 

Met welk doel? 
Selecteer optie 

Wanneer? 
Typ tekst 
 

Fatale datum N.v.t. 
 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
 

 

 


