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Geachte leden en duoburgerleden,
Op 20 januari 2016 bent u naar aanleiding van vragen van de raadsfractie van de VVD geïnformeerd over de veiligheid
op het Schelde-Rijnkanaal. In de commissievergadering Burger en Bestuur van 21 januari 2016 is u toegezegd dat u
nader geïnformeerd zult worden over de frequentie van oefeningen met betrekking tot het Schelde-Rijnkanaal. Daarnaast
is u toegezegd dat u nader geïnformeerd zult worden over de wijze waarop andere bestuurders aan dergelijke
oefeningen kunnen deelnemen.
In het door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vastgestelde beleidsplan "Multi
opleiden en oefenen 2015-2019" is geen specifieke aandacht voor het Schelde-Rijnkanaal. Wel wordt in algemene zin
gesproken over de noodzaak van het oefenen van incidentbestrijdingsplannen (waaronder het Incidentbestrijdingsplan
Scheldewateren).
Zoals in de brief van 20 januari 2016 aangegeven heeft er in 2015 een oefening met het onderwerp 'Schelde-Rijnkanaal'
plaatsgevonden. In 2016 staat er geen oefening met betrekking tot het Schelde-Rijnkanaal gepland. Ik zeg u toe dat ik bij
het vaststellen van de oefenplanning 2017 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
zal vragen om weer een oefening met het Schelde-Rijnkanaal op te nemen in de oefenplanning 2017.
Voor iedere functie in de crisisbeheersing zijn ook plaatsvervangers aangewezen. Zo ook voor bestuurders.
Plaatsvervangers worden op gelijke wijze opgeleid en beoefend. Dit geldt ook voor de oefeningen met betrekking tot het
Schelde-Rijnkanaal.
Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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