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Raadsvragen  
 
  

 van het raadslid dhr. D. Rennenberg (OAE) over duikteam 

 
 
Geacht College, 
 
'Mogelijk had duikteam verdronken jongen in Eindhoven gered', kopte het 
Eindhovens dagblad. Dat is een droevige constatering moet ik zeggen, maar wel een 
logische. 
 
Bij de inzet van een duikteam dat helemaal uit Den Bosch moet komen en daar 33 
minuten voor nodig heeft, zijn de reddingskansen bijna nihil. Bij de inzet van een 
duikteam uit Eindhoven, dat binnen de gestelde normen aanwezig zou zijn geweest, 
zouden, volgens ons, die kansen veel groter zijn geweest. Hetgeen eveneens nu in 
het Eindhovens dagblad door medische specialisten wordt bevestigd. 
 
Eigenlijk is het triest dat door een politieke beslissing van enkele jaren geleden het 
duikteam van de Eindhovense brandweer moest verdwijnen. Het Ouderen Appèl 
Eindhoven heeft zich hier sterk tegen verzet, echter de veiligheidsregio wist het beter 
dan een goed geoefend Eindhovens korps. 
 
Als in die tijd door een woordvoerder van de Veiligheidsregio werd aangegeven dat 
de brandweer moet concurreren met zaken als: ouderenzorg, jeugdbeleid en 
sportvoorzieningen, omdat de gemeenten een euro immers maar één keer kunnen 
uitgeven, had dit geen reden mogen zijn om tot een dergelijke beslissing te komen. 
Met ons hebben enkele partijen in de Eindhovense raad daar stelling tegen genomen. 
Omdat dit droeve voorval niet het enige is dat na het opheffen van ons duikteam 
heeft plaatsgevonden vinden wij, en velen met ons, dat op korte termijn de oude 
situatie in ere dient te worden hersteld. 
 
Graag legen wij u de navolgende vragen voor: 
1. Bent u het met ons eens dat het inzetten in onze omgeving van een reddingsteam 

vanuit Den Bosch geen soelaas biedt en nooit een snelle levensreddende inzet kan 
zijn? Zo neen, waarom niet? 

2. Bent u het eens met de stelling in het Eindhovens Dagblad dat een Eindhovens 
duikteam de jongen van de verdrinkingsdood had kunnen redden? Zo neen, 
waarom niet? 
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3. Het duikteam Eindhoven is in die tijd opgeheven in verband met 
bezuinigingsmaatregelen. Vindt u deze maatregelen in deze tijd nog wel relevant? 
Zo ja, waarom dan? 

4. Bent u met ons van mening dat aan de huidige situatie onmiddellijk een einde dient 
te komen door bij de brandweer in Eindhoven weer een duikteam toe te voegen? 

5. Bent u bereid om het nut en de noodzaak van het Eindhovens duikteam in de 
Veiligheidsregio ter discussie te stellen, waarbij de uitkomst van de discussie zou 
moeten zijn dat de oude situatie zo spoedig mogelijk zal worden hersteld? Zo neen, 
waarom niet? 

 
Met belangstelling wacht ik uw antwoorden af. 
 
Dre Rennenberg 
Fractievoorzitter Ouderen Appel 
 
Eindhoven, 30 augustus 2017 
 
 

Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1. Bent u het met ons eens dat het inzetten in onze omgeving van een reddingsteam 

vanuit Den Bosch geen soelaas biedt en nooit een snelle levensreddende inzet kan 
zijn? Zo neen, waarom niet? 

 
Er is steeds het besef geweest dat bijstand vanuit Den Bosch en Weert niet zal leiden tot 
een snelle levensreddende inzet. Een duikteam vanuit de naburige regio’s Brabant-
Noord en Limburg-Noord wordt gealarmeerd in geval van een noodsituatie bij eigen 
personeel en het bergen van slachtoffers wanneer sprake is van grote maatschappelijke 
impact.  
 
In het kader van waterongevallenbeheersing staan diverse maatregelen ter beschikking 
om slachtoffers bij waterongevallen te voorkomen. Naast preventieve maatregelen zoals 
het bevorderen van zwemonderwijs, toezicht bij recreatieplassen en 
beveiligingsmaatregelen bij de inrichting van de openbare ruimte (vangrails, hekwerken, 
taluds) wordt door de brandweer ook voorzien in repressief optreden via grijpreddingen 
(door alle basiseenheden brandweer) en via oppervlakteredding (drie teams over de 
regio verspreid).  
 
Het bestuur VRBZO heeft in 2013 de afweging gemaakt dat het in stand houden van een 
regionaal duikteam aan de redcapaciteit en –mogelijkheden van de brandweer een 
beperkte toevoeging geeft. Dit mede gezien het beperkte waterongevallenrisico van 
deze regio. Tevens is geconstateerd dat de kosten van een dergelijk team vanwege 
aanscherping van eisen en voorschriften sterk toenemen. Om te kunnen voorzien in een 
aanvulling op dit brandweeroptreden zijn afspraken gemaakt met de naburige regio’s. De 
verwachting dat een dergelijke bijstand vanuit naburige regio’s levensreddend kan zijn is 
altijd beperkt geweest.  
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2. Bent u het eens met de stelling in het Eindhovens Dagblad dat een Eindhovens 
duikteam de jongen van de verdrinkingsdood had kunnen redden? Zo neen, 
waarom niet? 

 
Nee, een dergelijke stelling is nooit hard te maken. Elk ongeval is uniek. Het is niet vast 
te stellen of sneller lokaliseren en boven water halen van dit slachtoffer tot redding had 
kunnen leiden. Naast snelheid van opkomst van de brandweer zijn meerdere factoren 
van invloed op het uiteindelijke verloop van een incident, zoals de zwemvaardigheid, 
temperatuur, aanwezigheid toezicht, snelheid van ontdekken en de leeftijd van het 
slachtoffer. 
 
3. Het duikteam Eindhoven is in die tijd opgeheven in verband met 

bezuinigingsmaatregelen. Vindt u deze maatregelen in deze tijd nog wel relevant? 
Zo ja, waarom dan? 

 
De consequenties en risico’s zijn ten tijde van de besluitvorming over de aanpassingen 
in de waterongevallenbeheersing (en daarmee het afschaffen van het regionaal 
duikteam) meegenomen in de afweging. Dit noodlottige ongeval, waarvan ook het 
college voelt dat dit heel veel impact heeft op alle betrokkenen, leidt wat ons betreft niet 
tot aanpassing van inzichten en heroverweging van keuzes.  
 
Door het bestuur van VRBZO en de deelnemende gemeenten worden keuzes gemaakt 
om veiligheid betaalbaar te houden. Dit gebeurt mede op basis van risico-inventarisaties 
en -analyses op een regionaal niveau. Er wordt voorbereid op de inzet bij allerlei soorten 
van risico’s, waaronder de zogenoemde waterongevallen.  
De kosten van het in stand houden van een paraat brandweerduikteam (24/7) zijn 
inmiddels vanwege aanscherpingen in veiligheidseisen en -maatregelen aanzienlijk 
hoger dan de kosten die destijds in de bezuinigingsdiscussie 2013 zijn genoemd.  
 
4. Bent u met ons van mening dat aan de huidige situatie onmiddellijk een einde dient 

te komen door bij de brandweer in Eindhoven weer een duikteam toe te voegen? 

 
Nee, gezien voorgaande toelichting is het college dat niet met u eens. Daarnaast is in de 
Wet veiligheidsregio’s vastgelegd dat de uitvoering van de gemeentelijke brandweerzorg 
is belegd bij het bestuur van de veiligheidsregio. Dit impliceert dat het regionale bestuur 
VRBZO beslist over inzet van middelen om invulling te geven aan deze regionale 
brandweerzorg. 
 
5. Bent u bereid om het nut en de noodzaak van het Eindhovens duikteam in de 

Veiligheidsregio ter discussie te stellen, waarbij de uitkomst van de discussie zou 
moeten zijn dat de oude situatie zo spoedig mogelijk zal worden hersteld? Zo neen, 
waarom niet? 

 
Door de VRBZO is eerder aangegeven dat het zal komen tot een evaluatie van de totale 
waterongevallenbeheersing in deze regio en van de afzonderlijke onderdelen die door de 
brandweer worden ingevuld (grijpredding, oppervlakteredding, duiken). Deze evaluatie 
stond gepland voor 2018 maar wordt in de tijd naar voren gehaald. Het college wil de 
resultaten van deze evaluatie afwachten alvorens tot een standpunt te komen. Het is 
naar de mening van het college niet wenselijk om voorafgaand aan een uit te voeren 
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evaluatie en nog te voeren regionale discussie uit te spreken wat de uitkomst voor de 
gemeente Eindhoven moet zijn.  
 
 
Eindhoven, 26 september 2017 


