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1) Inleiding 

 
Crisisbeheersing en rampenbestrijding was lange tijd vooral ‘een feestje’ van de operationele drie 
hulpverleningsdiensten: brandweer, politie en GHOR/ambulancezorg. Maar ook de gemeenten 
hebben eigen verantwoordelijkheden en processen in tijden van een ramp of crisis. De afgelopen 
jaren hebben de gemeenten een flinke inhaalslag gepleegd om hun ambtelijke en bestuurlijke 
crisispreparatie te versterken. ‘Oranje’ zoekt aansluiting bij ‘rood-wit-blauw’, onder andere via een 
eigen ‘Officier van Dienst Bevolkingszorg’. 
 
Binnen het district De Markiezaten wordt de functie van Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-
BZ) per 1 januari 2013 grotendeels districtelijk ingevuld. De OvD-BZ is met ingang van deze datum 
operationeel inzetbaar voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, 
Steenbergen en Woensdrecht.  
 
In het kader van de verdere professionalisering van de gemeentelijke crisisbeheersing en 
rampenbestrijding hebben de individuele colleges van burgemeester en wethouders hiertoe 
besloten en is de samenwerking bezegeld met de ondertekening van een 
samenwerkingsovereenkomst Officier van Dienst Bevolkingszorg d.d. 19 december 2012. 
 
2) Bemensing piket  

 
Vanuit de zes gemeenten binnen het district De Markiezaten hebben zich kandidaten aangemeld 
voor de functie van OvD-BZ. Met uitzondering van de gemeente Steenbergen leveren alle 
gemeenten capaciteit voor de functie van OvD.  
 
1. Gemeente Bergen op Zoom  Jakob Spinder 
2. Gemeente Halderberge   Rob Spijkers 
3. Gemeente Moerdijk   Peter Sinke 
4. Gemeente Moerdijk   Werner Voermans 
5. Gemeente Rucphen   Angelo van den Berg 
6. Gemeente Woensdrecht  Reina Timmermans 
 
Voor de OvD-BZ poule is een teamleider en plv. teamleider aangewezen. Dit is het eerste 
aanspreekpunt voor de OvD’s, de AOV’s en externe partners. De teamleider zorgt voor de 
continuïteit van het piket, piketrooster, bestuurlijke verantwoording, enz. Binnen het district zal 
Angelo van den Berg de taak van teamleider op zich nemen en Jakob Spinder de taak van plv. 
teamleider.  
 
De OvD’s hebben één week piket, ingaande op woensdag 09.00 uur. Gedurende de week piket 
beschikt de dienstdoend OvD over het dienstvoertuig. De OvD-BZ die de daarop volgende week 
piket heeft, fungeert als achterwacht voor de dienstdoende OvD (ziekte, vervanging in CoPI, etc.). 
 
De ervaring leert dat de huidige bezettingsgraad voldoende is. De belasting is met zes OvD-en niet 
te hoog, maar ook zeker niet te laag. Een te grote poule leidt ertoe dat OvD-en nauwelijks 
praktijkervaring opdoen. Het ambtelijk standpunt is dan ook de poule omgang op dit maximum te 
houden. 
 
3) Opleiding / training 

 
Voor de officieren van dienst Bevolkingszorg is een landelijk kwalificatieprofiel opgesteld door het 
Landelijk Overleg Coördinerend Gemeentesecretarissen. De officieren van dienst van de 
districtelijke piketpoule hebben samen met de officieren van dienst Bevolkingszorg van de 
gemeente Roosendaal deels de noodzakelijke opleiding hiertoe gevolgd. Deze opleiding behelst een 
theoretisch kader evenals veel praktijk casuïstiek, waarbij zelfs een dagdeel in de mobiele 
commando unit van onze regio in Oosterhout is geoefend.  
 
De opleiding is uitgevoerd door de firma Advante en door de aanwezige deelnemers als positief 
ontvangen. Ook het samen optrekken met de collega's van Roosendaal is positief ontvangen. Het is 
goed elkaar te kennen, zeker daar in de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat waar nodig de 
officieren van dienst van het district en de gemeente Roosendaal elkaar kunnen ondersteunen. 
 
Om ook operationeel volgens de maatstaf van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid ingezet te 
kunnen worden dient de OvD Bevolkingszorg de proeve van bekwaamheid met voldoende resultaat 
af te leggen. Deze proeve wordt afgenomen door examinatoren van het instituut Fysieke Veiligheid. 
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Op 21 juni jongstleden hebben vijf van de zes districtelijke OvD-en de proeve afgelegd. Met 
gepaste trots kan gemeld worden dat alle vijf de OvD-en de proeve met voldoende resultaat 
hebben afgelegd en inmiddels in het bezit zijn van het benodigde diploma. De zesde collega was 
helaas verhinderd en zal op een later tijdstip de proeve ondergaan. 
 
Het is nu zaak dat ook de oefeningen en trainingen van de OvD-en wordt geborgd. Voor het najaar 
van 2013 staan 3 omvangrijke systeemoefeningen vanuit de Veiligheidsregio gepland. Al deze 
oefeningen vinden plaats binnen ons district, te weten Moerdijk, Rucphen en Woensdrecht. Onze 
OvD-en spelen in alle drie de oefeningen een rol en worden bijgestaan, gelet op de omvang van de 
oefening, door een tweede OvD.  
 
Ook nemen de districtelijk OvD-en op 8 oktober deel aan twee Commando Plaats 
Incidentoefeningen die door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden georganiseerd. 
 
Voor 2014 zal het oefen- en trainingstraject in overleg met de OvD-en van de deelnemende 
gemeenten worden geborgd. 
 
4) Materieel 

 
Alle OvD-en beschikken over een eigen krat waarin het nodige materieel zit om gedurende een 
inzet herkenbaar en adequaat te kunnen functioneren. Het betreft een winterjas, bodywarmer, 
hesje, handschoenen en veiligheidslaarzen. 
 
Voor het piket beschikken de OvD-en sinds half maart 2013 over een herkenbaar piketvoertuig. De 
dienstdoend OvD beschikt gedurende haar of zijn piketweek over het piketvoertuig. In het voertuig 
liggen aanvullende materialen als zaklamp, veiligheidshelm enz.  
 
Aan het piket is tevens 1 telefoonnummer (06 1031 9054) en 1 pagercode met 
alarmeringsprocedure gekoppeld. Zodoende kunnen andere hulpverleningsdiensten, bestuurders en 
partners de OvD snel en eenduidig bereiken. 
 
De piket OvD is inmiddels bekend bij de netwerkpartners binnen ons district en van diverse kanten 
wordt positief en enthousiast gereageerd op onze samenwerking en deze professionaliseringsslag. 
 
5) Overzicht inzetten Officier van Dienst Bevolkingszorg 

 
Met de Gemeenschappelijke Meldkamer zijn afspraken gemaakt over de alertering (informatief) en 
alarmering (inzet) van de OvD-BZ. Deze afspraak geldt standaard voor de zes deelnemende 
gemeenten. De OvD wordt gealarmeerd vanaf grote brand / groot ongeval en is vanaf deze 
classificatie en hogere classificaties inzetbaar. 
 
Voor het industrieterrein Moerdijk is de afspraak gemaakt dat de OvD-BZ wordt gealarmeerd vanaf 
middelbrand / middelongeval. In overleg met de ambtenaar openbare veiligheid van Moerdijk 
wordt nog steeds met de Gemeenschappelijke meldkamer onderhandeld om de OvD-BZ tevens te 
alerteren indien bijvoorbeeld bij Shell Moerdijk door een storing extra affakkelactiviteiten 
plaatsvinden.  
 
De Officier van Dienst Brandweer wordt in dergelijke gevallen wel gealerteerd, maar de GMK wil 
hier vooralsnog de OvD-BZ niet aan toevoegen. Juist in het belang van de link naar de 
burgemeester en mogelijk publieksvoorlichting vanuit de gemeente is een bredere en steviger 
informatiepositie door de meldkamer richting Officier van Dienst Bevolkingszorg van belang.   
 
Bovengenoemde aspecten blijven vooralsnog dan ook onderwerp van gesprek. Ditzelfde geldt voor 
de mogelijke ontwikkelingen op Veiligheidsregio niveau om de OvD-BZ ook in gevallen van 
openbare orde kwesties in positie te brengen en te alerteren i.c. alarmeren.  
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Voor het eerste half jaar 2013 is de OvD ingezet bij onderstaande incidenten. 
 
 Datum inzet Omschrijving incident Gemeente Locatie inzet 

1 11-01-2013 Middelbrand loods / 
vrijkomen asbest 

Steenbergen Molenstraat te 
Kruisland 

2 16-02-2013 
 

Grote brand / GRIP 1 
(verzinkerij / 
metaalbrand) 

Woensdrecht Edisonstraat 5 te 
Hoogerheide 

3 21-02-2013 Grote brand (natuur) Woensdrecht Putteseweg te 
Ossendrecht 

4 22-02-2013 Gaslek / ontruiming 
aantal woningen 

Bergen op Zoom Zoekweg te 
Lepelstraat 

5 27-02-2013 Zeer grote brand / 
GRIP1 Hotel de Draak 

Bergen op Zoom Grote Markt te  
Bergen op Zoom 

6 03-04-2013 Woningbrand (stagnatie 
waterwinning) 

Woensdrecht Oude Postbaan te 
Putte 

7 25-04-2013 Grote brand (natuur) Rucphen Molenweg te 
Rucphen 

8 05-05-2013 Grote brand 
(woningbrand) 

Bergen op Zoom Van Rijtstraat te 
Bergen op Zoom 

9 07-05-2013 Grote brand / GRIP1 
(café Toffe Peer 

Rucphen Dorpsstraat te  
St. Willebrord 

10  
19-05-2013 

 
Grote brand 
(woningbrand) / 
vrijkomen asbest 

 
Halderberge 

 
Kerkstraat te  
Oud-Gastel 

11 26-05-2013 Grote brand / GRIP1 
(café de Sportvriend) 

Steenbergen Westzijstraat te 
Dinteloord 

12 29-05-2013 Zeer grote brand / 
GRIP1 (industrie / 
gevaarlijke stoffen) 

Moerdijk Februariweg te 
Heijningen 

 


