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A.

QRT Brandweer visiedocument, specialistische teams voor grof en extreem geweld

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.

kennis te nemen van de invulling voor het brandweeroptreden bij grof en extreem geweld.

Toelichting
In de begroting 2019 zijn benodigde budgetten voor de voorbereiding op Terrorismegevolgbestrijding (optreden in situaties
van grof en extreem geweld) voor de brandweer opgenomen. Op het moment van besluitvorming was de gedachte om de
incidentenbestrijders in en rondom Utrecht en Amersfoort aanvullend te scholen ten opzichte van onze overige
incidentenbestrijders. In totaal zouden we daarvoor zo’n 400 incidentbestrijders een extra opleiding geven om ingezet te
worden voor de specialistische brandweertaak in situaties van grof en extreem geweld. Voortschrijdend inzicht leert ons dat
een dergelijke grote groep niet adequaat is op te leiden en te trainen. Dit zien we ook terug bij andere
hulpverleningsdiensten waar gewerkt wordt met zeer goed toegeruste en getrainde kleine teams voor incidenten met grof
en extreem geweld. Hierop heeft een koerswijzing plaatsgevonden die ook is opgenomen in het beleidsplan 2020-2023. Er
is voor gekozen om hiervoor een klein specialistisch team op te richten, het QRT. Hierdoor is het ook mogelijk om intensief
de samenwerking op te zoeken met de specialistische teams van de andere hulpverleningsdiensten, wat noodzakelijk is
voor een veilig en effectief optreden op straat.
In het beleidsplan 2020-2023 is gekozen voor 2 niveaus in het brandweeroptreden bij grof en extreem geweld, te weten
Basis+ voor iedere brandweerpost en de inrichting van een specialistisch team door taakuitbreiding van het bestaande
hoogtereddingsteam. Het niveau Basis+ houdt onder andere in dat al het brandweerpersoneel de ELO-module ‘Stop de
bloeding’ van Brandweer Nederland volgt. De trainingen Levensreddende Handelingen zijn aangevuld met de hiervoor
benodigde vaardigheden en alle tankautospuiten in de regio zijn uitgevoerd met traumakits.
Met de oprichting van het QRT wordt ook aan het tweede niveau voor optreden bij grof en extreem geweld vormgegeven.
Hierbij gaat de VRU samenwerken met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). Hiermee wordt een verdere impuls
gegeven aan de samenwerking op het niveau van Midden-Nederland en wordt voordeel behaald op de aanschaf van extra
benodigd materieel en materiaal. Het QRT gaat opereren vanuit 4 steunpunten, 3 gelegen op het grondgebied van de VRU,
1 op het grondgebied van VRGV.
Het dagelijks bestuur heeft op 15 juni jl. besloten om:
1. het uitvoeren van de specialistische brandweertaak in situaties van grof en extreem geweld toe te wijzen aan het
hoogtereddingsteam (HRT) en de naamgeving daarmee te wijzigen naar ‘Quick Response Team voor hoogteredding en
brandweeroptreden bij grof en extreem geweld’ (QRT), in lijn met het landelijke visiedocument specialistische teams
(bijlage A) en het VRU beleidsplan 2020-2023;
2. in te stemmen met de samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en dit te borgen in het convenant
tussen beide regio’s;
3. het brandweeroptreden bij grof en extreem geweld aan het einde van de beleidsperiode 2020-2023 te evalueren.
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Financiële consequenties
Geen. De inrichting van het QRT past binnen de begrote middelen voor brandweeroptreden bij grof en extreem geweld in
het programma Brandweer.

Verdere behandeling
Niet van toepassing.
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