
 

 

 

Bezuinigingsoptie 4 

 

  Memo 

   

   
Onderwerp voorstel 

Verminderen Oppervlaktewaterreddingsteams (OWR) en Brandweerhulpboten (BHB) 

 
Voorstel heeft betrekking op (sector / afdeling) 

Brandweer (Operationele Dienst, Vakbekwaamheid)  

 

Beschrijving van het voorstel 

Een oppervlaktewaterreddingsteam (OWR) wordt ingezet voor het redden van personen en dieren die 
zich in het water bevinden en nog aan de oppervlakte zijn en waarbij geen grijpredding door de 
tankautospuit kan worden uitgevoerd. De OWR taak is geen wettelijke taak, wel heeft de brandweer 
de taak om ongevallen op het water te beheersen. De landelijke visie op die taak is de mogelijke inzet 
van drie elementen: grijpredding door de tankautospuit (die tot de basisbrandweerzorg behoort, dicht 
bij de waterkant); oppervlaktewaterredding tot 200 meter van de kant en de inzet van een duikteam. 
Op grond van het Brandweerzorgplan Specialismen uit 2018 zijn er 19 oppervlaktereddingsteams 
ingericht, waarvan enkele nog in de afgelopen twee jaar. Dit aantal en de spreiding is gebaseerd op 
een gewenste opkomsttijd van 15 minuten en de risicolocaties voor oppervlakteredding.  
 
Brandweerhulpboten (BHB) kunnen worden ingezet bijvoorbeeld op een grote waterplas, ter 
ondersteuning van een OWR-team of zelfstandig om verder van de waterkant hulp te bieden. Het is 
geen wettelijke taak. VRGZ beschikt over zes brandweerhulpboten. 
 
Voorstel is: 
▪ de 19 OWR-teams terug te brengen tot 10 OWR-teams; 
▪ het aantal Brandweerhulpboten terug te brengen van 6 naar 3. 

 
Gevolgen voor taakuitvoering 

De spreiding van de OWR-teams wordt risico gestuurd benaderd en ingericht. Dit betekent een 
langere opkomsttijd van een OWR-team bij incidenten op het water.  
Er vindt herpositionering van OWR-teams plaats waarbij negen posten deze specialistische taak 
verliezen. 
Ook de herpositionering en spreiding van de brandweerhulpboten wordt ingericht op de grootste 
risico’s. Ook hierbij kan dat langere opkomsttijden voor bepaalde locaties betekenen. 
 

Wat zijn de maatschappelijke effecten / waar richt de bestuurlijke afweging zich op 

▪ Er blijft voldaan worden aan de maatschappelijke verwachting dat een inzet gedaan kan worden 
bij een incident op het water. De opkomsttijd wordt echter langer. 

▪ Veel veiligheidsregio’s hebben een beperkt aantal oppervlaktereddingsteams, maar wel in 
combinatie met een duikteam. 

▪ Zeker bij kleinere posten met minder uitrukken ontlenen vrijwilligers motivatie aan de uitvoering 
van specialistische taken. 

 

 

 

 

 

 

 



Financieel effect   
 

 
 


