Persconferentie Gouverneur 04-10-18

Statistieken
1 : Buitenbranden juli-augustus

Buitenbrand juli-augustus
Buitenbrand Oost-Limburg
Buitenbrand Noord-Limburg
Buitenbrand Z-W-Limburg

2018
217
128
153

2017
135
36
51

2016
160
22
49

2015
157
28
101

2018
6042
2716
9388

2017
1485
548
1955

2016
1301
1055
2253

2015
3654
1285
4335

2 : Wespen juli-augustus

Wespen juli-augustus
Wespen Oost-Limburg
Wespen Noord-Limburg
Wespen Z-W-Limburg

3 : Wespen buitenbranden 2018 t/m 30/9

Interventies 2018
Oost-Limburg 2018
Noord-Limburg 2018
Z-W-Limburg 2018

Wespen
7717
3618
12889

Buitenbrand
370
242
356

Conclusies
Voor wespen:

1. Groot aantal uren zorgt voor een grote meerkost, maar door
innovatie in de planningstool werd efficiënter geroteerd naar
de verschillende interventielocaties en werd de administratie
vereenvoudigd.
2. Veel burgers vinden de weg nog niet naar het e-loket
waardoor de dispatching ernstig belast wordt en zeker bij een
drukke zomer zoals deze.
3. Door de drukte liepen de wachttijden soms op tot meer dan
twee weken. Meermaals werd er opnieuw een melding
gemaakt waardoor er twee interventies in de planning komen.
4. Het enorme aantal interventies en de hitte zorgden voor een
zeer hoge belasting op onze medewerkers, die een zeer grote
prestatie geleverd hebben deze zomer.

Voor branden:

Door de extreme droogte en hitte in de zomermaanden zagen
we, naast de wespen nog een extra grote belasting voor onze
diensten. Driemaal zoveel uren werden besteed aan het
bestrijden van bos en buitenbranden, alsook de kostprijs van de
manschappen die in dezelfde mate toenam.
Naar aanleiding van de grote natuurbranden in zowel de
Limburgse als de Antwerpse Kempen zijn diverse werkgroepen
van start gegaan binnen en buiten het kader van het
Kenniscentrum (KCCE). Diverse procedures en handleidingen
van goed vakmanschap worden ondertussen al toegepast, maar
hebben nog geen officieel karakter gekregen. Ze zijn intussen
wel besproken met alle zones die participeren in het
bosbrandgebeuren. Een stuk van de bevelvoering zal zeker
kunnen gebeuren via de richtlijnen die in het BIP CP-BW
(brandweerinterventieplan) worden uitgewerkt.
Binnen Limburg werd samengezeten om het materieel te
inventariseren volgens interventie-eenheden en aan de
Provincie werd voorgesteld om deze inventarissen weer te
geven in het plan Natuurbranden.
In 2017 werd een grote oefening georganiseerd voor de
Limburgse zone op het schietveld PAMPA in Helchteren en
werden de grote principes rond het werken met tactische
groepen ingeoefend. Deze oefening vormde een eerste stap
voor posten buiten onze zone in het kennismakingsproces van
het werken met tactische groepen.
Desalniettemin zien we toch wel wat problemen rond het
bestrijden van bos/natuurbranden:

•
•
•

De zomer van 2018:

Moeilijk doorgankelijke boswegen zijn daar een
belangrijk onderdeel van.
Moderne bosbeheerstechnieken vereisen dat afvalhout
maximaal ter plaatse blijft waardoor toegang
bemoeilijkt wordt en de brandlast stijgt.
De door de verschillende hulpdiensten gehanteerde
cartografie is niet uniform. Iedereen gebruikt zijn eigen
platform waardoor we niet steeds over dezelfde dingen
spreken, of waardoor het moeilijk wordt om snel
doortastende beslissingen te kunnen nemen.

In het verleden kende we nog dergelijke droge zomers.
Zo ging de zomer van 1976 ook als legendarisch warme en
droog de geschiedenisboeken in. De zomer van 2018 staat op
de vierde plek van warmste zomers sinds 1901. Met een
neerslagsom van 112,6 mm tegen 219,6 mm normaal, is deze
zomer kurkdroog verlopen.
De gevolgen lieten niet op zich wachten: uitgedroogde akkers,
heel lage waterstanden in beken, rivieren en vijvers, gebarsten
Landbouwers werden economisch zwaar getroffen: oogsten
mislukten door de aanhoudende droogte in een tijd waarin
(door diezelfde droogte) ook niet onbeperkt gesproeid kon
worden cfr. de verspil- en captatieverboden ingesteld door de
gouverneur. Provinciale landbouwdienst inventariseerde 1300
schadedossiers.
Voor de brandbestrijding zijn we gelukkig wel enorm
geëvolueerd door de verbeterede technologische
omstandigheden (materieel, hoeveel water op wielen, snelheid
voertuigen, GPS, drones, bereikbaarheid via snelle melding
gsm) en een betere organisatie en kennisdeling. De eerlijkheid
gebiedt ons echter ook om durven toe te geven dat het
uitblijven van wind deze zomer in de snelheid van ontwikkelen
van de branden in ons voordeel heeft gespeeld.

Algemeen
Burg. Nadja Vananroye
•

Een dergelijk grote hoeveelheid wespen vraagt een enorme inzet van onze
mensen, zeker in combinatie met droogte en dus extra branden. Vrijwilligers
presteren veel extra uren, hetgeen niet enkel een belasting is voor henzelf,
maar ook voor hun familiale leven en andere bezigheden. Desondanks
moeten we als hulpverleningszone trachten om permanent voldoende
manschappen beschikbaar te hebben om de minimale uitrukken in elke post
te garanderen.

•

Er moet zeker preventief aandacht besteed worden aan het fenomeen van de
Aziatische Hoornaar. Zonder gepaste maatregelen kan deze Aziatische
Hoornaar het aantal interventies nog spectaculair doen stijgen in de
toekomst.

•

We zien een jaarlijkse toename van het aantal interventies DGH (dringende
geneeskundige hulp). In het voorjaar was er een grote stijging door de
griepepidemie, terwijl de zomer gemiddeld te noemen is, dus ook hier zal het
aantal interventies waarschijnlijk weer toenemen.

Burg. Wim Dries
•

We beschikken over een goede uitrusting om een toevloed van diverse taken
en interventies te kunnen uitvoeren. Door het onderhoud en vernieuwing
van onze materialen én door te investeren in opleidingen en innovatieve
technieken, slagen we erin om een hoge kwaliteitsnorm te behouden. Dit
moeten we toekomstgericht steeds blijven bewaken. Aandachtspunt is echter
wel het op peil kunnen houden van het personeelsbestand. De overmaat aan
regeltjes en voorwaarden die de hogere overheid aan de brandweer oplegt,
met gebrek aan respect voor de lokale bindingen en onbegrip voor
lokale/zonale geplogenheden maken het moeilijker en moeilijker om mensen
blijven aan te trekken en aan te houden.

•

Noodzakelijk overleg met ANB over de interventies in bosgebieden: niet
alleen naar lokalisatie door een uniform gebruik van de cartografie, maar ook
door het toegankelijk maken van de boswegen en het open houden van
brandgangen in bos- en natuurgebieden. Bovendien maakt het gegeven om
alles in de bossen te laten liggen, dat de brandlast flink gestegen is waardoor
het risico op grote branden aanzienlijk toeneemt.

Burg. Peter Vanvelthoven
•

De knelpunten waarop we stoten zijn vooral van financiële aard:
o Onduidelijkheid rond subsidies BIZA na 2019 voor de
hulpverleningszones
Er is geen duidelijkheid na 2019 over deze subsidie en bovendien werd er
geen rekening gehouden met indexeringen en kostenstijgingen. De bij de
aanvang van de hervorming afgesproken 50/50 verhouding van de
financiering van de brandweer werd nog lang niet bereikt en bedraagt
momenteel 25/75 in het nadeel van de gemeenten. Ook de eenzijdige
manier van berekenen van de meerkost van de hulpverleningszones stemt
tot kritische bedenkingen)
o Wijziging financiering DGH ziekenwagens
Vanaf 2019 wordt de financiering van de ziekenwagen gewijzigd. Waar er
nu vooral op basis van de afgelegde kilometers een rekening gemaakt
wordt ten laste van de patiënt, zal in de toekomst een basisbedrag
aangerekend worden waardoor dit voor iedere patiënt hetzelfde bedrag
is, ongeacht de af te leggen afstand. Hierdoor dalen de inkomsten van de
ziekenwagendiensten zeer sterk. Tot op vandaag is het niet duidelijk welke
tussenkomst daar vanaf 2019 tegenover staat. De hulpverleningszones
moeten hun budgetten voor 2019 baseren op veronderstellingen en
beloftes, maar zonder enige zekerheid.

