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1.  Inleiding 
 
Omdat rampen en crises zich niet aan grenzen houden is er voor de tweede keer een gezamenlijk 
jaarplan grensoverschrijdende samenwerking rampenbestrijding en crisisbeheersing gemaakt door 
de dienst noodplanning van de federale diensten van de gouverneur van de Provincie Antwerpen en 
de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  
 
Het is een ambitieus jaarplan waarbij een groot beroep wordt gedaan op de functionarissen in beide 
regio’s. Belangrijke onderwerpen komen aan bod die er voor zullen zorgen dat we met elkaar beter 
zijn voorbereid op een (dreigend) grensoverschrijdend incident. De gevraagde tijdsinvestering is 
nodig, omdat aan de basis van alles het leren kennen van elkaar ligt en de uitwisseling van 
informatie. Dit lukt niet met louter een e-mail, een convenant of protocol. We hopen dat alle 
betrokken partijen dit jaarplan ondersteunen en hieraan hun medewerking zullen verlenen. 
 
De uitgangspunten voor dit jaarplan 2016 zijn op 21 oktober 2015 vastgesteld door de Commissie 
Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding (GSR): 

 Verdere uitwerking van het risicoprofiel 

 Verkenning van en afspraken maken met de Haven van Antwerpen als grootste risicocluster in 
het grensgebied 

 Verdere implementatie van de afspraken in het kader van het grensoverschrijdend 
informatiemanagement aangaande liaisons en LCMS / OSR 

 Opleiden, trainen en oefenen: 
o Bestuurlijk tabletop 2016 
o Alarmeringsoefening 2017 

 Nadere kennismaking en afspraken maken tussen de drie aangrenzende hulpverleningszones en 
Veiligheidsregio 

 Bijeenkomsten van Commissie GSR en werkgroepen 
 
In dit jaarplan worden deze speerpunten verder uitgewerkt in de hoofdstukken 2. Risicoprofiel, 3. 
Informatiemanagement, 4. Multidisciplinair Opleiden, trainen en oefenen en 5. Convenant 
crisisbeheersing.  
 
Dit komt niet een op een overeen met de genoemde speerpunten. De Haven van Antwerpen vormt 
onderdeel van het grensoverschrijdend risicoprofiel.  Een nadere verkenning en het maken van 
afspraken zal uit dit proces voortvloeien. Als gevolg zal dit verder worden uitgewerkt in 2017. De 
nadere kennismaking tussen VRMWB en hulpverleningszones is niet verder uitgewerkt in een apart 
hoofdstuk, omdat hieraan in 2016 voor de crisisbeheersing geen concrete resultaten zijn verbonden. 
Wel worden de bestuurlijk voorzitters en regionaal commandanten uitgenodigd voor de jaarlijkse 
bijeenkomst voor de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding. 
Brandweer MWB zet in 2016 wel in op nadere samenwerking met de HVZ’s. Dit vormt echter geen 
onderdeel van dit jaarplan. De bijeenkomsten van de Commissie GSR en de werkgroepen komen 
terug in de respectievelijke hoofdstukken MOTO en risicoprofiel. 
 
Iedere hoofdstuk in dit jaarplan kent eenzelfde opbouw: eerst wordt ambitie ten aanzien van het 
betreffende onderwerp beschreven, vervolgens de eerder behaalde resultaten, het doel voor het 
komende jaar, wat we precies gaan doen in 2016 om dat doel te behalen, een korte toelichting die 
de aanleiding en context van het onderwerp schetst en tot slot de planning van de bijbehorende 
activiteiten. 
 



 

 

 
 

 

 
 

2. Grensoverschrijdend risicoprofiel 
 
Ambitie :  
Er ligt een risicoprofiel voor de grensstreek VRMWB en PROVANT dat is opgesteld door de 
Nederlandse en Belgische hulpdiensten en is vastgesteld door de Commissie Grensoverschrijdende 
Samenwerking Rampenbestrijding (GSR). De risico’s in de grensstreek zijn 1) geinventariseerd, 2) 
geduid aan de hand van scenario’s, 3) gescoord op impact en waarschijnlijkheid en 4) de beschikbare 
capaciteiten zijn geinventariseerd en geanalyseerd. Eventuele aandachts- of knelpunten 
voortkomend uit dit risicoprofiel zijn benoemd en een plan van aanpak is gemaakt om deze 
gezamenlijk aan te pakken / op te lossen. 
 
Resultaat 2015 :  
In 2015 zijn de risico’s in de grensstreek geinventariseerd. 
 
Doel 2016 :  
In het najaar van 2016 is het risicoprofiel afgerond en vastgesteld, zowel ambtelijk als bestuurlijk. 
Eind 2016 zijn de aandachts- en knelpunten benoemd en is een plan van aanpak hiervoor gemaakt. 
 
Wat gaan we doen?:  

 De werkgroepen GSR komen in 2016 vier keer bijeen om invulling en uitwerking te geven aan het 
risicoprofiel. 

 Er vindt na iedere bijeenkomst terugkoppeling plaats aan de Commissie GSR. 

 In de jaarlijkse bijeenkomst van de Commissie GSR wordt het eindresultaat aangeboden. Inclusief 
de aandachtspunten.  

 Er ligt een plan van aanpak ten aanzien van deze aandachtspunten. 
 
Toelichting 
De grensstreek tussen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (NL) en de Provincie Antwerpen 
(BE) heeft te maken met meerdere risico´s. Om als organisaties gezamenlijk goed voorbereid te zijn 
en een adequaat beleid te kunnen voeren, moet er inzicht zijn in deze aanwezige risico’s, zowel in de 
eigen regio’s, als de omliggende gebieden (nationaal en internationaal). Daarom is door het 
veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Dienst Noodplanning van 
de Provincie Antwerpen in 2014 – 2015 als eerste stap een inventarisatie gemaakt van risico’s met 
een mogelijk grensoverschrijdend effect. De belangrijkste risico’s die hierin naar voren komen zijn : 
 

 Overstromingen 

 Natuurbranden 

 Extreme weersomstandigheden 

 Dierziekten 

 Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht 

 Kernincident 

 Verstoring energievoorziening 

 Verkeersincidenten op land 

 Ziektegolf 

 Ramp op afstand 
 
In 2016 gaan we deze inventarisatie verder uitwerken om te komen tot een volwaardig risicoprofiel, 
zodat we niet in alleen in beeld hebben wat de risico’s zijn waar we gezamenlijk mee te maken 



 

 

 
 

 

 
 
kunnen krijgen, maar ook wat dit dan precies inhoudt en of we hierop gezamenlijk zijn voorbereid en 
toegerust. 
 
Het totale proces om te komen tot een grensoverschrijdend risicoprofiel bestaat uit vier stappen: 
1. Inventariseren 
2. Duiden – scenario’s selecteren of opstellen bij de geinventariseerde risico’s 
3. Scoren – bepalen van impact en scenario’s bij ieder risicoscenario 
4. Capaciteit bepalen – inventariseren/analyseren van capaciteiten om deze risico’s te beheersen 
 
Aan de hand van het eindresultaat wordt vervolgens gekeken of er risico’s zijn die extra aandacht 
vragen van de beide reigo’s. Zowel het defintieve risicoprofiel als de aandachtspunten zullen worden 
voorgelegd aan het bestuur in de jaarlijkse bijeenkomst van de Commissie GSR, zodat zij keuzes 
kunnen maken ten aanzien van verdere opvolging. Deze keuzes worden vervolgens verwerkt in een 
plan van aanpak om in 2017 verder mee aan de slag te gaan. 
 
Ook in 2017 zal de inhoud van dit risicoprofiel breeds worden gecommuniceerd naar alle betrokken 
organisaties aan beide zijden van de grens, zodat dit als basis kan dienen voor de doorontwikkeling 
van de grensoverschrijdende samenwerking. 
  
Dit risicoprofiel zal worden opgesteld door vertegenwoordigers van de verschillende Nederlandse en 
Belgische hulpdiensten / disciplines. Hiervoor zullen de bestaande grensoverschrijdende 
werkgroepen1 worden ingezet. Naast aanwezigheid bij de bijeenkomsten, worden de 
werkgroepleden gevraagd actief input te leveren in de voorbereiding en uitwerking hiervan. Deze 
bijdragen zijn cruciaal voor de kwaliteit van het eindproduct, het grensoverschrijdend risicoprofiel. 
De regie ligt bij de dienst noodplanning van de federale diensten gouverneur Provincie Antwerpen en 
het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Zij worden hierin begeleid 
door de Antea Group als externe partij. 
 
Planning 

 De verwachte opleverdatum van het risicoprofiel is 1 juli 2016.  

 De werkgroepen komen hiervoor 4 keer bijeen op 11 januari,  21 maart, 21 april en 13 juni.  

 De aandachtspunten worden na oplevering van het risocprofiel benoemd. 

 Het risicoprofiel incl. aandachtspunten wordt voorgelegd aan de Commissie GSR in haar jaarlijkse 
bijeenkomst op 2 december 2016. 

 Voor 1 januari 2017 wordt een plan van aanpak opgesteld voor de aandachtspunten afgeleid uit 
het risicoprofiel. 

 Breed communiceren van het grensoverschrijdend risicoprofiel naar alle betrokken organisaties 
in Nederland en België eerste kwaartaal 2017. 

 

 

  

                                                           
1 Binnen het programma Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding bestaan zeven werkgroepen 
die afspraken maken binnen hun organisatie / thema over samenwerking binnen de crisisbeheersing. Dit zijn: 
brandweer, politie, medische hulpverlening, defensie, gemeenten, crisiscommunicatie, meldkamers. 



 

 

 
 

 

 
 

3. Informatiemanagement 
 
Ambitie : 
Er is antwoord op de vraag: Hoe krijgen we in geval van een (dreigend) grensoverschrijdend incident 
op het juiste moment de juiste informatie, op het juiste moment op de juiste plaats? Hiervoor 
worden twee middelen ingezet : crisismangementsysteem en liaisons. 
 
Resultaat 2015 

 Er zijn afspraken gemaakt en (bestuurlijk) vastgesteld tussen PROVANT en VRMWB over de inzet 
van liaisons in geval van een (dreigend) grensoverschrijdend incident. 

 Er zijn afspraken gemaakt en (bestuurlijk) vastgesteld tussen PROVANT en VRMWB over het 
gebruik van elkaars crisismanagementsystemen LCMS (Landelijk CrisisManagement Systeem NL) 
en OSR (Organisatie Snelle Redding B). 

 
Doel 2016 
Bovengenoemde afspraken over de inzet van liaisons en het gebruik van elkaars 
crisismanagementsystemen zijn geimplementeerd en ingebed in het reguliere proces, getoetst en 
geevalueerd. De betrokken functionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend. 
 
Wat gaan we doen ? 
Liaisons 

 De procedure laisons wordt in het eerste kwartaal van 2016 geimplementeerd bij de meldkamer. 

 Tijdens oefening BOWA op 30 maart 2016 worden de vastgestelde afspraken over de liaions 
getraind/beoefend zowel op de meldkamer als door de liaisons zelf. 

 Met betrokkenen van meldkamer en de ingezette liaisons en informatiemanagers worden de 
procedures geevalueerd en indien nodig bijgesteld. 

 
Crisismanagementsystemen LCMS en OSR 

 Er wordt een online training ontwikkeld om de beoogde gebruikers bekend te maken met de 
wederzijdse crisisorganisaties, crisismanagementsystemen en de wijze van 
informatiemanagement. 

 Tijdens oefening BOWA op 30 maart 2016, worden de vastgestelde afspraken over de 
crisismanagementsystemen in de praktijk gebracht en daarna geëvalueerd met betrokken 
functionarissen. 

 Er wordt een netwerkmoment georganiseerd voor de beoogd gebruikers van beide systemen. 
 
Toelichting 
In het jaarplan Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding 2015 van Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant (VRMWB) en Dienst Noodplanning federale diensten gouverneur Provincie 
Antwerpen (PROVANT) wordt informatiemanagement als belangrijk thema genoemd. Dit thema 
vloeit met name voort uit de evaluatie van de grensoverschrijdende oefeningen Langeschouw uit 
december 2013 en Domino uit maart 2015. Hieruit kwam naar voren dat gezamenlijke beeldvorming 
en duiding een grote uitdaging is. Breed gezien gaat het om het antwoord op de vraag: hoe krijgen 
we in geval van een (dreigend) grensoverschrijdend incident op het juiste moment de juiste 
informatie op de juiste plaats? 
 
Om dit antwoord te verkrijgen worden twee sporen bewandeld: 
1. Inzet van liaisons 
2. Gebruik van LCMS en OSR 



 

 

 
 

 

 
 
 
Voor de inzet van liaisons is door de VRMWB en VR Brabant Zuidoost gezamenlijk een voorstel 
opgesteld en afgestemd met de Belgische provincies Antwerpen en Limburg. Dit voorstel omhelst het 
proces voor inzet van de liaisons en hun taken en is gebaseerd op een functieprofiel dat is opgesteld 
door een werkgroep vanuit het (Nederlands) landelijk overleg GROS onder leiding van V&J en met 
ondersteuning van het IFV. Hierbij wordt de liaisonfunctie voor Nederland ingevuld door een HOvD 
brandweer die samen met een informatiemanager plaats zal nemen in het Belgische crisisteam. Voor 
België wordt dit ingevuld door een brandweer officier die zal worden vergezeld door een officier van 
de civiele bescherming die de rol van informatiemanager op zich zal nemen. 
 
Voor het gebruik van de informatiesystemen LCMS en OSR is in samenwerking met het programma 
Netcentrisch Werken een voorstel gemaakt dat is afgestemd en kortgesloten met de federale 
diensten gouverneur Provincie Antwerpen. Hierbij beschikt Nederland over een drietal centrale 
accounts voor OSR die worden beheerd onder het programma Netcentrisch Werken. In geval van een 
(dreigend) incident worden die gebruikt door de betreffende functionaris informatiemanagement. 
België heeft verschillende accounts per hulpverleningsdienst of discipline aangevraagd. 
Informatiemanagement is daar nog niet formeel vormgegeven middels speciaal hiervoor opgeleide 
functionarissen. 
 
Deze sporen zijn uitgewerkt in twee voorstellen die uiteraard een nauwe samenhang kennen. Beide 
voorstellen zijn in oktober 2015 door de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking 
vastgesteld. In 2016 worden de functionarissen die ingezet gaan worden als liaisons of 
informatiemanager voorbereid en beoefend. Dit gebeurt in ieder geval tijdens de bestuurlijke 
tabletop oefening die zal plaatsvinden conform de afgesproken oefencyclus (zie ook hoofdstuk 4). 
Hier zal worden bekeken of de inzet van liaisons en het gebruik van elkaars informatiesystemen 
conform de gemaakte afspraken leidt tot een betere informatie-uitwisseling en een gedeeld beeld. 
Daarna vindt een eerste evaluatie (en evt. bijstelling) plaats van deze afspraken / procedures. 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat OSR als crisismanagementsysteem zal stoppen eind 2016. Het 
nieuwe, federale systeem ICMS wordt de tweede helft van dit jaar geïntroduceerd. Met deze 
ontwikkeling wordt rekening gehouden binnen dit implementatie- / opleidingstraject. 
 
Planning 

 Implementatie afspraken en procedures liaisons bij meldkamer in eerste kwartaal 2016. 

 Trainen / oefenen afspraken en functionarissen liaisons en informatiemanagement tijdens 
oefening BOWA op 30 maart 2016. 

 Evaluatie afspraken en procedures liaisons en informatiemanagement met betrokken na 30 
maart 2016. 

 Netwerkmoment voor gebruikers van beide systemen in najaar 2016. 

  



 

 

 
 

 

 
 

4. Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 
 
Ambitie 
Conform de afgesproken driejaarlijkse oefencyclus vindt er ieder jaar een multidisciplinaire oefening 
plaats tussen VRMWB en PROVANT : 
Jaar 1 : tabletop of zandbak oefening 
Jaar 2 : alarmeringsoefening 
Jaar 3 : operationele oefening 
 
Resultaat 2015 
In 2015 heeft op 26 maart 2015 de operationele oefening Domino plaatsgevonden. Belgische en 
Nederlands hulpdiensten oefenden daar een kettingbotsing scenario. De voorbereiding, uitvoering 
en evaluatie hebben steeds door België en Nederland gezamenlijk plaatsgevonden onder regie van 
VRMWB en dienst noodplanning PROVANT. 
 
Aanvullend op de geformuleerde ambitie heeft op 21 oktober 2015 een bestuurlijke dilemmatraining 
plaatsgevonden met de leden van de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking 
Rampenbestrijding. Onder leiding van externe begeleiders werden aan de hand van een viertal 
crisisscenario’s zeer nuttige gesprekken gevoerd over de verschillen, overeenkomsten en afstemming 
tussen beide landen in geval van een crisis. 
 
Doel 2016 
Er vindt op 30 maart 2016 conform de oefencyclus een tabletop of zandbak oefening plaats tussen de 
gemeente Woensdrecht en de Stad Antwerpen met als scenario een incident bij BASF. Deze oefening 
wordt gezamenlijk geëvalueerd met de samenwerking en afstemming België – Nederland als 
belangrijkste aandachtspunt. 
 
Na het succes van 2015 wordt er opnieuw een bestuurlijk gesprek georganiseerd tijdens de jaarlijkse 
Commissie vergadering. 
 
De eerste voorbereidingen voor de alarmeringsoefening 2017 hebben plaatsgevonden. Een datum is 
bepaald en de scope is beschreven. 
 
Wat gaan we doen? 

 VRMWB en PROVANT organiseren samen met de hulpdiensten en de betrokken gemeenten 
Antwerpen en Woensdrecht op 30 maart a.s. een tabletop of zandbak oefening. 

 Samen stellen we een evaluatieverslag op van deze oefening met als belangrijkste aandachtspunt 
de samenwerking en afstemming tussen België en Nederland. 

 Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Commissie GSR op 2 december 2016 vindt een 
bestuurlijke dilemmatraining plaats. 

 In 2017 vindt een alarmeringsoefening plaats. De eerste voorbereidingen hiervoor vinden nog in 
2016 plaats. 

 
Toelichting 
Er is een wereld van verschil op het gebied van crisisbeheersing tussen Nederland en België. De beste 
manier om deze informatie over te brengen aan de crisisfunctionarissen en van elkaar te leren is door 
gezamenlijk te oefenen. Dit doen we dan ook jaarlijks. In 2013 is een driejaarlijkse oefencyclus 
afgesproken met opeenvolgend een tabletop of zandboek oefening, een alarmeringsoefening en een 
operationele oefening. De scenario’s van de oefeningen worden afgestemd op de risico’s die voorkomen 



 

 

 
 

 

 
 
in de grensstreek waarbij we rekening houden met een zekere regionale spreiding zodat steeds andere 
gemeenten de kans krijgen met elkaar te oefenen. 
Tabletop of zandbak oefening 

Op 30 maart 2015 vindt oefening BOWA plaats (Bestuurlijke Oefening Woensdrecht Antwerpen). Het 
betreft een bestuurlijke tabletop / zandbak oefening die wordt opgeschaald naar GRIP 3 of een 
Gemeentelijke Fase. Op verzoek van de gemeente Woendrecht betreft het scenario een incident bij 
chemieconcern BASF dat zich bevindt in de gemeente Antwerpen op slechts enkele kilometers van de 
Woensdrechtse gemeentegrens.  De doelen voor deze oefeningen liggen op het gebied van 
alarmeren, crisiscommunicatie, informatiemanagemt en samenwerking / afstemming. De oefening 
wordt vervolgens afgesloten met een gezamenlijke debriefing, waar de opgedane kennis en 
ervaringen met elkaar kunnen worden uitgewisseld. 
 
Een team van externe waarnemers zal de evaluatie van deze oefening voor zijn rekening nemen met 
als belangrijkste aandachtspunt de samenwerking / afstemming tussen de crisisteams. Het resultaat 
van deze evaluatie is een gezamenlijk verslag met leerpunten. 
 
Bestuurlijk oefenen 
Omdat een grensoverschrijdend incident zich (gelukkig) niet vaak voordoet, bieden we 
burgemeesters de gelegenheid om tijdens de oefening BOWA mee te kunnen kijken in de wereld van 
de crisis over de grens. Dit wil zeggen dat Belgische burgemeesters de gelegenheid krijgt om mee te 
kijken in een Nederlands gemeentelijk beleidsteam (GBT). En dat Nederlandse burgemeesters het 
Belgische Gemeentelijke Coördinatie Centrum (CCgem) in werking kunt zien.  
 
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Commissie GSR zal in opvolging van 2015 wederom een 
dilemmatraining of –bespreking plaatsvinden tussen de leden plaatsvinden over de crisisbeheersing 
om op strategisch niveau informatie te kunnen uitwisselen en om inzichten op te doen in geval van 
een (dreigend) grensoverschrijdend incident. Deze training zal aansluiten bij de evaluatie van de 
oefening BOWA en het grensoverschrijdend risicoprofiel. 
 
Alarmeringsoefening 
In 2017 vindt een alarmeringsoefening plaats. Hierbij worden door de meldkamers in Antwerpen en 
Tilburg gebaseerd op een bepaald scenario alle betrokken functionarissen binnen beide 
crisisorganisaties gealarmeerd. De eerste afspraken over deze oefening, zoals datum, scenario en 
scope, zullen in 2016 worden gemaakt. 
 
Planning 

 Op 30 maart 2016 vindt de bestuurlijke oefening Woensdrecht – Antwerpen plaats.  

 Uiterlijk op 1 juni komt de gezamenlijk evaluatie van deze oefening beschikbaar. 

 Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Cie GSR op 2 december 2016 vindt een  bestuurlijke 

dilemmatraining plaats. 

  



 

 

 
 

 

 
 

5. Convenant crisisbeheersing 
 
Ambitie 
Er ligt een convenant crisisbeheersing tussen PROVANT en VRMWB waarin de intentie wordt 
uitgesproken om met elkaar afspraken te maken op het gebied van rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Dit convenant vervangt zoveel mogelijk bestaande grensoverschrijdende 
overeenkomsten. De afspraken die op de verschillende onderwerpen uit het convenant al zijn 
gemaakt worden als bijlage hieraan toegevoegd. De 19 burgemeesters van de grensgemeenten 
hebben middels mede-ondertekening van dit convenant hun commitment uitgesproken om tot de 
gewenste resultaten tekomen zoals in het convenant beschreven.  
 
Resultaat 2015 
Een concept convenant crisisbeheersing is ter toetsing aangeboden aan de burgemeesters van de 19 
grensgemeenten. 
 
Doel 2016 
Er ligt een convenant crisisbeheersing dat is getekend door de voorzitter VRMWB en de gouverneur 
PROVANT. Alle 19 burgemeesters van de grensgemeenten hebben dit convenant mede-ondertekend.  
  
Wat gaan we doen ? 

 De inhoudelijke toetsing bij de burgemeesters van de grensgemeenten wordt afgerond en de 
opmerkingen verwerkt. 

 Het Veiligheidsbureau van VRMWB en dienst noodplanning PROVANT maken inzichtelijk hoe dit 
convenant crisisbeheersing zich verhoudt tot bestaande grensoverschrijdende overeenkomsten. 

 Bestaande afspraken worden als bijlage bij het convenant gevoegd.  

 De ondertekening van het convenant door beide partijen en de burgemeesters van de 
grensgemeenten vindt plaats tijdens de bijeenkomst van de Commissie GSR. 

 
Toelichting 
In het verleden hadden de meeste gemeenten formele schriftelijke afspraken met hun 
buurgemeente over de grens over rampenbestrijding en crisisbeheersing in de vorm van een 
burenhulpovereenkomst. Deze afspraken zijn vaak verouderd en niet meer correct. 
  
Zowel ambtelijk als bestuurlijk is door de 19 grensgemeenten uitgesproken dat er nog wel behoefte 
aan is aan zo’n formele schriftelijke afspraak over bijstand in geval van een (mogelijk) 
grensoverschrijdend incident. In afstemming met de dienst noodplanning van de provincie 
Antwerpen heeft de Veiligheidsregio MWB daarom een voorstel gemaakt van een convenant 
crisisbeheersing. Dit voorstel is inmiddels voor inhoudelijk akkoord aangeboden aan de 19 
burgemeesters van de grensgemeenten via hun ambtenaar noodplanning / openbare orde & 
veiligheid. 
 
De gedachte is om middels dit convenant een globale actualisatie te doen van de bestaande 
grensoverschrijdende overeenkomsten. Het uitgangspunt hierbij is dat het nieuwe protocol zoveel 
mogelijk de oude overeenkomsten zal vervangen. 
 
Sinds 2013 zijn al een flink aantal afspraken gemaakt over de onderwerpen in het convenant. Deze 
afspraken zullen worden gebundeld in een bijlage bij het convenant.  
Dit convenant wordt niet meer bilateraal tussen buurgemeenten afgesloten, maar centraal tussen de 
gouverneur van de Provincie Antwerpen en de Veiligheidsregio MWB. Alle burgemeesters van de 



 

 

 
 

 

 
 
grensgemeenten werden gevraagd om ook dit convenant te ondertekenen, vanuit hun 
betrokkenheid met het dossier en het belang dat zij hechten aan een goede grensoverschrijdende 
samenwerking. 
 
Planning 

 In het eerste kwartaal van 2016 wordt de bestuurlijke toetsing afgerond en de worden de 
opmerkingen verwerkt.  

 Ook in het eerste kwartaal worden de verhoudingen tussen dit convenant en huidige 
overeenkomsten in kaart gebracht.  

 Voor de zomer worden vervolgens alle bestaande afspraken ten aanzien van de onderwerpen uit 
het convenant gebundeld in een bijlage.  

 Beiden worden ter ondertekening aangeboden aan de Cie GSR op 2 december 2016. 
 

 

 

 


