A.7

1. Samenvatting voorstel
Deze notitie geeft een overzicht van de reddingsbrigades in Hollands Midden, de activiteiten die men
uitvoert en de wijze waarop de reddingsbrigades worden gefinancierd. De reddingsbrigades
ontvangen financiën voor diverse taken die zij uitvoeren voor bijvoorbeeld gemeenten en
evenementen-organisaties, maar ook door de contributie die men ontvangt voor het opleiden en
trainen van de leden. Met deze financiën wordt o.a. het eigen materieel beheert, maar wordt door
enkele reddingsbrigades ook voorzien in de stalling van de reddingseenheid die men van
Reddingsbrigade Nederland heeft ontvangen voor het uitvoeren van de watersnoodrampbestrijding.
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3. Toelichting
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 10 december 2015 is gevraagd een overzicht te
maken van de zeven lokale reddingsbrigades in onze regio, inclusief hun activiteiten en de
subsidierelatie met de gemeenten.
3.1 Splitsing reguliere activiteiten en watersnoodrampbestrijding
Om deze notitie overzichtelijk te maken is het goed om de activiteiten van de lokale reddingsbrigades
te splitsen in de reguliere activiteiten en de activiteiten die voortkomen uit de
watersnoodrampbestrijding. De reguliere activiteiten worden primair uitgevoerd met eigen middelen
en de activiteiten uit de watersnoodrampbestrijding met middelen van Reddingsbrigade Nederland,
gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid & Justitie.
3.2 Reguliere activiteiten lokale reddingsbrigade
De lokale reddingsbrigades voeren diverse reguliere activiteiten uit. Niet alle brigades voeren
dezelfde activiteiten uit. Hieronder staan de reguliere taken beschreven. Verderop in deze notitie treft
u een overzicht van de activiteiten die de verschillende reddingsbrigades in onze regio uitvoeren.
 Toezicht en bewaking
Op verschillende plaatsen in Nederland zijn de reddingsbrigades langs de kust, langs kanalen
en rivieren als ook op recreatieplassen aanwezig voor toezicht en hulpverlening. In de meeste
gevallen wordt daartoe vanuit een gemeente en/of beheerders van zwemlocaties een

dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De Reddingsbrigades in Hollands Midden zijn
actief langs de kust in het gemeentelijk gebied van Katwijk en Noordwijk, op de Kaag en de
Vlietlanden.
 Evenemententoezicht
Op verzoek kan de reddingsbrigade preventief aanwezig zijn en een toezichthoudende rol
vervullen bij watergerelateerde evenementen. Voorbeelden hiervan zijn muziekfeesten, zeilroei en/ of zwemwedstrijden, triatlons, sinterklaasintocht, nieuwjaarsduik, et cetera. Veelal
huurt de evenementen-organisatie de reddingsbrigade in voor toezicht op- en rond het water
tijdens het evenement.
 Opleidingen
De opleidingslijn bestaat uit een recreatieve lijn en een professionele lijn. De lokale
reddingsbrigades hebben hierbij tot doel om mensen te leren zichzelf en anderen te redden
uit het water om verdrinkingsongevallen te voorkomen. Hiertoe worden cursussen gegeven
om de zwemvaardigheid en de conditie te vergroten en door de nodige technieken aan te
leren. Ook worden hiervoor competities en andere wedstrijden georganiseerd.
 Watergerelateerde incidentbestrijding
Alle reddingsbrigades in Hollands Midden zijn beschikbaar om de veiligheidsregio te
assisteren bij grootschalige en/of langdurige incidenten op de binnenwateren. De brigades
van Katwijk en Noordwijk hebben voor de incidentbestrijding op zee een speciale alarmploeg,
die snel ter plaatse kan zijn. Bij de overige reddingsbrigades is de beschikbaarheid niet
gegarandeerd, maar kan de veiligheidsregio wel een aanvraag doen voor bijstand.
 Landgerelateerde incidentenbestrijding
De reddingsbrigades Katwijk en Noordwijk beschikken over terreinwaardige voertuigen om
ook op het strand hulp te kunnen verlenen aan personen die dat nodig hebben. Hierbij kan
onder andere gedacht worden aan het assisteren van de ambulance bij het vervoer van
gewonden.
Bovengenoemde activiteiten leveren financiën op voor de vereniging, waarvan de benodigde
middelen gefinancierd worden. Bij de activiteiten ‘toezicht en bewaking’ en ‘evenemententoezicht’ zijn
het met name gemeenten en evenementen-organisaties die betalen voor de inzet van de
reddingsbrigades. Speciaal hierin zijn de reddingsbrigades van Katwijk en Noordwijk, die in opdracht
van de gemeenten een belangrijke rol spelen in de veiligheid op zee en op het strand. Voor het
opleiden van de ‘leden’ van de vereniging ontvangt men contributie, wat bij de meeste brigades de
belangrijkste bron van inkomsten is. De inzet bij watergerelateerde en landgerelateerde
incidentbestrijding vloeit deels voort uit de toezichthoudende taken, met name aan het strand van
Katwijk en Noordwijk. Voor de bijstand aan de veiligheidsregio geldt de afspraak dat de
veiligheidsregio de gemaakte kosten van de reddingsbrigades vergoedt.
3.3 Activiteiten watersnoodrampbestrijding
In onze veiligheidsregio zijn er drie reddingsbrigades (worden er binnenkort vier) die de taak
‘watersnoodrampbestrijding’ uitvoeren. Hiertoe hebben deze reddingsbrigades van Reddingsbrigade
Nederland een reddingseenheid uit de Nationale Rampenvloot (NVR) ontvangen en zijn hiertoe
personen opgeleid. Een reddingseenheid staat het hele jaar paraat en is inzetbaar na een gegeven
vooralarm. De eenheden staan dan 24 uur paraat om na feitelijke alarmering binnen één uur uit te
rukken naar het rampgebied. Naast de inzet voor watersnoodrampbestrijding zijn de
reddingseenheden inzetbaar voor de ‘reguliere’ activiteiten van de lokale reddingsbrigades.
De reddingseenheden van de NRV worden door Reddingsbrigade Nederland aangeschaft en
beheerd met financiën die men ontvangt van Nationaal Rampenfonds en het Ministerie van Veiligheid
en Justitie. De stalling van deze eenheden is vervolgens de verantwoordelijkheid van de lokale
reddingsbrigades. Hiervoor ontvangt de lokale reddingsbrigade geen financiën. De stalling van deze
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reddingseenheden vindt hierdoor vaak plaats in ruimten die men al beschikbaar had en/of met
financiën die men ontvangt uit de eerder beschreven ‘reguliere’ activiteiten van de lokale
reddingsbrigade.
Stand van zaken financiering watersnoodrampbestrijding
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft vorig jaar aangegeven dat de financiële betrokkenheid van
het ministerie voor de instandhouding van de Nationale Rampenvloot en de Regionale Voorziening
Reddingsbrigades wordt beëindigd. Hierbij heeft de Minister aangegeven dat het aan de individuele
veiligheidsregio’s is om deze verantwoordelijkheid op te pakken. De Minister heeft aan alle
veiligheidsregio’s gevraagd te reageren op dit standpunt. Naar aanleiding van dit verzoek is een
regionale reactie opgesteld en besproken tijdens de vergadering van het DB op 10 december 2015.
Naar aanleiding van de regionale reacties is er inmiddels op landelijk niveau een overleg gaande met
de betrokken partijen. De uitkomst van dit overleg is nog niet bekend.

3.4 Overzicht activiteiten per lokale reddingsbrigade
Katwijk
Noordwijk
Uitvoerende taken:
Uitvoerende taken:
- Toezicht en bewaking
- Toezicht en bewaking
- Evenemententoezicht
- Evenemententoezicht
- Opleiden
- Opleiden
- Watergerelateerde incidentbestrijding
- Watergerelateerde incidentbestrijding
- Landgerelateerde incidentbestrijding
- Landgerelateerde incidentbestrijding
- Watersnoodrampbestrijding
Beschikbare vaartuigen
Beschikbare vaartuigen
- 4 x snelle reddingseenheden
- 5 x snelle reddingseenheden
- 2 x langzame reddingseenheden
- 2 x langzame reddingseenheden
Beschikbare voertuigen
Beschikbare voertuigen
- 1 x terreinvoertuig
- 2 x terreinvoertuig
Leiden
Uitvoerende taken:
- Evenemententoezicht
- Opleiden
- Watergerelateerde incidentbestrijding
- Watersnoodrampbestrijding
Beschikbare vaartuigen
- 1 x snelle reddingseenheden
- 1 x langzame reddingseenheden
Beschikbare voertuigen
- Geen

Leiderdorp
Uitvoerende taken:
- Evenemententoezicht
- Opleiden
- Watergerelateerde incidentbestrijding
- Watersnoodrampbestrijding (Nog niet)
Beschikbare vaartuigen
- 1 x snelle reddingseenheden
- 1 x langzame reddingseenheden
Beschikbare voertuigen
- Geen
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Alphen a/d Rijn
Uitvoerende taken:
- Evenemententoezicht
- Opleiden
- Watergerelateerde incidentbestrijding
Beschikbare vaartuigen
- 1 x langzame reddingseenheden
Beschikbare voertuigen
- Geen

Gouda
Uitvoerende taken:
- Evenemententoezicht
- Opleiden
- Watergerelateerde incidentbestrijding
- Watersnoodrampbestrijding
Beschikbare vaartuigen
- 1 x snelle reddingseenheden
- 1 x langzame reddingseenheden
Beschikbare voertuigen
- 1 x personenbusje

Waddinxveen
Uitvoerende taken:
- Evenemententoezicht
- Opleiden
- Watergerelateerde incidentbestrijding
Beschikbare vaartuigen
- 1 x snelle reddingseenheden
- 1 x langzame reddingseenheden
Beschikbare voertuigen
- Geen

Specificaties bij de beschikbare middelen (boten en voertuigen)
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4. Implementatie en communicatie
N.v.t.

5. Bijlagen
N.v.t.
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