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Hallq
ln aanvulling op de mailvanl ¡. Hierbij het gespreksverslag van onze meeting op 13 december
Mochten er op en/of aanmerkingen zijn horen we die graag.

I

en ik zullen nog een lijst aanleveren met potentiele opstaplocaties in onze regio

Met vriendelijke groet,

Ga-

ll Veilioheirls¡egio Rotterdam-Rijnmond I Afdeling Crisisbeheersing I Risico- en
,rr.nl I www.veiliqheidsreqio-rr.nl I postbus 9154, 3007 AD Rotterdam
Crisisbeheersing I
I
Wilhelminakade 947, Rotterdam (þr¡ þezoek aan het \NPC bent u verplicht zich te legitimeren). U kunt (betaald) parkeren in Q-park De Rotterdam.

Mobiel

Parkeren in het WPC is helaas niet mogelijk

Van{

<'

Verzonden: dinsdag 14 december 2O2120:46

Aan:1
,
CC:l -.,r@mindef.nl;,
@mindef.nl; I*
Onderwerp:

SOPS MIRG.NL

@bristowgroup.com
1'

@vr-rr.nl>

voor Bristow

Dank voor het gesprek afgelopen maandag.

Zoals besproken ontvangen jullie hierbij de SOP's van het MIRG.NL team. De SOP's in de mail bijgevoegd zijn zowel
in het Nederlands alsmede in het Engels. De SOP's zijn interactief gemaakt, als je bij de inhoud op een SOP klikt dan
ga je daar direct naar die desbetreffende SOP toe. lk heb geen emailadres van de collega Bristow die er ook bij was,
willen jullie deze mail dan aub doorsturen.

Mochten jullie nog vragen hebben, laat dit dan weten aub
Alvast dank voor de moeíte

Vriendelijke groet,

t_*=l-

Team Strategische lnõrmatievoorziening

/ Brandweer Rotterdam-Rijnmond
den lJssel.
E-mailadres

-

/ T{

bvr-rr.nl

/

Maritiem Brandweeroptreden Rotterdam Rijnmond
t / Bezoekadres Slotlaan !2L / 2902 AL / Tel nrt

n

/Capelle aan

c

Gespreksverslag M lRG, DMO en Bristow
D¡tum:

13 dece mbe r 2021. Sch iphol-Oost

Aanwezig:
a
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'lBristow
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a

Korte kennis making ronde. Zie aanwezigheidslijst hierboven.
f geeft een toelichting op het gelopen aanbestedingsproces. Het is in de laatste periode
intensief procesgeweest i.v.m. de rechtzaken en afstemmingsorerleggen. Metde uitspraakvan
de rechterwaarbij zein hetgelijkgesteldzijn quaaanbestedingsproceswillenzenu vooral
vooruitkijken entoewerken naareen concretere invullingvan de SAR en MIRG diensWerlening. Naast
de vervangingvan de SAR helikopterwordt ook de Donniervliegtuigen van de Kustwacht vervangen.
Dit is een mooi moment om ook deze eenheden (Donníeren AW189) met elkaar goed te laten gaan
samenwerken.

rÞ
-een

geefteen presentatie overde komstvan de nieuwe helikoptersAW1S9 en de mogelíjkhede n
vàn deze nieuwe toestellen. De komstvan grotere helikopters is een positieve ontwikkelíng voor het
in één keertransporteren van het MIRG-team. Dit omdat de huidige helikopters kleinerzijn wat van
invloedis opdevervoerscapaciteitensnelleinzetbaarheidvanhetgeheleMlRG-team.Hetcontract
ís destijdszo geaccepteerd, ookwasernietmeergeld om hetanderste organiseren. MIRG is
ingepast in het staande contract en ook achterliggende jaren, zeker met oefenen prima verlopen.
toe dat het voorlopíge gunningsbesluit op 4 november 2021 definitief is gemaakt en de
opdracht definitief is gegund aan Bristow. Op 4 november2O22 moeten de nieuwe helikopters
inzetbaarzijn voor de SAR dienswerlening en tevens beschikbaar zijn voor MIRG. NHN kan nog
juridische procedures ondernemen, maar is niet de verwachting, we kunnen met elkaaraan de slag
om afspraken te maken.

Iti*

, ì

stelt de vraag over de mogelijke vertreklocatie binnen Rotterdam. ln het programma van eisen

is opgenomen dat het M IRG-team opereert vanuÍt de regio Rotterdam-Rijnmond en hiervoor een

opstaplocatie beschikbaarkr'rjgtvooroperationele inzetentrainingen. Er z'rjn op dit momentzorgen
gezien de beperkinge n van trainingsvluchten die zijn opgelegd in het huidige luchthavenbesluit van
M idden-Zeeland.l' , geeft aan dat vanuit Midden Zeeland het 15 minuten vliegen is richting de
Maasvlakte/Rotterdam en vanuit Den Helderongeveer30 minuten vlíegtijd betreft.
_* eeett aan dat de locatie binnen Rotterdam het uitgangspunt is, gereed maken en vertrek locatie
ís vanuit Rotterdam-Rijnmond en wordt ookdoor Bristow ook zo uitgevoerd. Er moet nogwel een
juiste locatie gevonden wordenf geeft aan dat er diverse opties zijn, zoals Pistoolhaven,
Maximakazerne, maarook Rotterdam The Hague Aírport behoorttot de mogelijkheden. Afgesproken
is datf_ en
: , meedenken over mogel'rjke landingslocaties en zullen deze in prioriteit bij
,

aangeven.

*-worde
n onderzocht en in overleg een keuze worden
De locaties zullen dan door Bristow i.s.m
gemaakt. De locaties zijn voor MIRG van belang, dit m.b.t. positioneringvan materiaal, alarmeringen,

J
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beleid, procedures aanpassing, etc. De mogelijke veranderingen zijn dusvan invloed op de
wcrkprocessen binnen de VRR en zullen tijdig ingang gezet moeten worden voorde operationele
gereed stellingvan de MIRG dienstverlening.

gecft aan dat het luchthavenbesluit van de pistoolhaven eventueelge bruikt kan worden en
doet een beroep op de professionaliteitvan alle betrokken pa,rtijen om een goede SAR
dienstverlening te organiseren. lndien mogelijk zou de Maximakazerrìe of cen andere locatie gebruik
kunncn wordcn. Vanuit de provincíc kan dan oe n tijdelijk uitzonde rlijk gcbruik wordcn afgegerren in
sa,mGnspreak met de groencigenaarvoor in gebruik name van de grond voor landing van de SAR
hclikopter. Dit betrcft 24 start cn landingen voor 12 dagen per jaar.

I

t

'i

lieht nog toe dat de MIRG dienstverlening doen onder operationele uitvoeringvan de Kustwadtt
en vGrantwoor.ding van het ministerie lenW en Rijkswaterstaat. Met lenW liggen de afspraken vast in
uiwoering, ookvoor instandhouden van het MIRG team. Het instandhouden gebeurtop d¡t moment

met [_
, aansprcekpunt binne n Rijkswaterstaat. Met hem wordt ook besproken over de
aandachtryebieden m.b.t. de SARtaaken de uit te voeren vluchten voor MIRG'

lþt toe dat bij dÊ opst.rtvan MIRG €rêen discussie is geweestoverde inzetvan de helikopter
vanuit Den Helder, dítwerd5eregcldgeweigerd i.v.m. deverantwoordelijkheidvoorhctbehalenvan
de zorgnormen voor het noordelijke dee lvan de Noordzee. lndien de helikoptervan Den Helder
wordt ingezet in Rotterdamvoortra'iningen is er onvoldoende dekkinggeborgd. VoorM.lRG is
destijdseendedicatedhelikopterbeschikbaargesteldvoordeafgesprokenoefenuren." .. ichttoe
dat deze discussie er niet is, aangezien de 2" helikoptervanuit Midden-Zeeland voldoet aan de
opkomsttijden voorSAR, ookvoor het Noorden van de Noordzee en deze SARtijden gehaald worden.
Gezien de discussie omtrenthetluchthavenbesluitvan Midden-Zeelandwordtaangegeven dathet
uitgangspuntis dat de helikoptervan Den Helderbeschikbaarwordtgesteldvoorde oefeningen
indien Midden-Zeeland niet zou

kunnen.l

-

zal dit ook met de Kustwacht

I

bespreken.

ð_-- Jgeeft aan dat de komst van twee helikopters de inzet beter mogelijk maakt. Het contract zou
ooktoelaten dat er maar één helikopterzou zijn en alleen in Den Helder. Dus de inzetbaarheid SAR
komt nu niet in gevaarvoor de Noordzee, deze kan worden bedíend, ookvanuit Midden -Zeeland.
Er. is voor MIRG geen dedicated helikopter nodig, aangezien SARgeborgd is met de tweede
helikopter. Er komen twee helikopters voorSAR en oefenen voorde dag, maar ook de
avond/nachtvluchten is hierdoorreborgd. I

Flexibiliteit vind Bristow belangrijk, alle stakeholders in achterliggende tüd altijd bediend. Als er
mensen een inhaaltraining moeten doen, doorwelke omstandigheden dan ook, dan z'ljn deze
mense n welkom om desnoods naar een basis te rijden. We hebben dan geplande vluchten vanuit
Rotterdam en ongeplande training, eventueelvanuit de basis van Bristow.

enl

vragennogwelkehobbelsernogz'rjnofgenomenmoetenwordend,,

lichttoe

dat er nog wel wat zaken moeten gebeuren, maareigenlijk geen hobbels zijn. We zitten in de
positieve flow e n kunnen nu vooruit. De operationele taakuitvoering wordt nog besproken tussen
DMO, de Kustwacht en Rijkswaterstaat.

om alles voor de zomervan 2O22 operationeelgeregeld te hebben om in november
2O22 te starten met de nieuwe samenwerking met Bristow.

Het streven

is
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Acties

1- f- .o

r levereneen lijstaan met gewenste vertreklocatiesvanuithetM|RG
perspectief (strategische, bereikbare, overdekte locatie met voldoende ruimte voorde
-,f
voertuþen en gereedmaak ruimte)

2. L

3.

enl

}zullen dezevertreklocatiesbekijkenvanuitdevliegmogelijkhedenenwelke

zaken er voorgeregeld moeten worden (vergunningen etc.)
ln afstemming bepalen we dan de primaire en secundaire vertreklocaties in Rotterdam-

Rijnmond

4. I

gaatmetdeKustwachtbesprekenoverinzethelikoptervanuitDenHeldervoor

oefeníngen
5. 7 Februarivan 1O tot 12 uur een volgende vergadering, ingepland. Kustwacùtwordt dan door
I þok uitgenodigd. Locatie Schiphol-Oost
6. I
leelt de Operationele procedures (Nederlands en Engels)
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MIRG.NL, DMO en Bristow
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GoedemorgenÍ_

|

Allereerst compliment voor dit verslagl Ik heb een paar kleine opmerkingen in het verslag geplaatst,
mochten die niet duidelijk zijn dan hoor ik het graag. Normaliter zou ik mijn commentaar bundelen
met die van
maar zij is met verlof tot eind dit jaar.
Als laatste wil ik voorstellen om dit verslag 'vertrouwelijk'te maken gezien de nog lopende procedures
met de huidige provider.
Met vriendelijke groet,

l-:..¡:.¡G-

Dcfcn¡ic l¡latericcl Organisatic/D¡rcct¡e ltlatcriccllogictick/projccten

llini¡terie van Dcfen¡ic

Kromhout Kazernel Herculeslaan 1 | 3584 AB I Utrecht I gebouw K7,
I Postbus 90125 | 3509 BB I Utrecht
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ln aanvulling op de mail van
Hierbij het gespreksverslag van onze meeting op 13 december
Mochten er op en/of aanmerkingen zijn horen we die graag.

'

en ik zullen nog een lijst aanleveren met potentiele opstaplocaties ín onze regio.

Met vriendelijke groet,

lb-r

G
-'"L¡___.
Crisisbeheersi ng I Moorer:

r
rr*

-

_ | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond lAfdeling Crisisbeheersing I Risico- en
Ðvr-rr.nl I wwur.veiligheidsregio-rr.nl I Postbus 9154,3007 AD Rotterdam
1

I

Wilhelminakade 947, Rotterdam (bij bezoek aan het WPC bent u verplicht zich te legitimeren). U kunt (betaald) parkeren in Q-park De Rotterdam.
Parkeren in het WPC is helaas niet mogelijk
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SOPS MIRG.NL

-@þ¡ulowreup¡qn
@vr-rr.nl>

voor Bristow

-

Dank voor het gesprek afgelopen maandag.

Zoals besproken ontvangen jullie hierbij de SOP's van het MIRG.NL team. De SOP's in de mail bijgevoegd zijn zowel
in het Nederlands alsmede in het Engels. De SOP's zijn interactief gemaakt, als je bij de inhoud op een SOP klikt dan
ga je daar direct naar die desbetreffende SOP toe. lk heb geen emailadres van de collega Bristow die er ook bij was,
willen jullie deze mail dan aub doorsturen.

Mochten jullie nog vragen hebben, laat dit dan weten aub
Alvast dank voor de moeite.

vriendeiijke groet,

t

+

TãÃ strateeit¿hãÏmtievoorzieni ng / M ritiem Bra ndweeroptreden Rotterda m Rij n mond
/ Brandweer Rotterdam-Rijnmond / Tfl_.-* l/ eezoetadres Slotlaa n tZL / 2902 AL / Tel nr
a

//

capelle aan

den lJssel.

E-mail adres:

I

l@vr-rr.nl

--------.DISCI.AIMER VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM.RUNMOND--Op dit email-bericht is de disclaimer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van toepassing zoals weergegeven op het internet:

http://vr-

rr.nl/algemeen/proclaimer/ Please refer to our disclaimer, shown on previous line.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen' De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. lf you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Gespreksverslag MIRG, DMO en Bristow
Datumr 13 december 2021. Schiphol-Oost
Aanwezig:
a
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Korte kennis making ronde. Zie aanwezigheidslijst hierboven.

*;

¡

gelopen aanbestedingsproces. Het is in de laatste periode
, ieeft een toelichting op het
éãñ-ïñfensief proces geweest i.v.m. de rechtzaken en afstemmingsoverleggen. Met de uitspraak van
de rechter waarbij ze in het gelijk gesteld zijn qua aanbestedingsproces willen ze nu vooral
vooru¡tk¡jken en toewerken naar een concretere invulling van de SAR en MIRG d¡enstverlening. Naast
de vervanging van de SAR helikopter wordt ook de Donnier vl¡egtuigen van de Kustwacht vervangen.
Dit is een mooi moment om ook deze eenheden (Donnier en 4W189) met elkaar goed te laten gaan
samenwerken,

I

¡eeft een presentatie over de komst van de nieuwe helikopters AW189 en de mogelijkheden
van deze nieuwe toestellen. De komst van grotere helikopters is een positieve ontwikkeling voor het
in één keer transporteren van het MIRG-team. Dit omdat de huidige hel¡kopters kle¡ner zijn wat van
invloed is op de vervoerscapaciteit en snelle ¡nzetbaarheid van het gehele MIRc-team. Het contract
is destijds zo geaccepteerd, ook was er niet meer geld om het anders te organiseren, MIRG is
ingepast in het staande contract en ook achterliggende jaren, zeker met oefenen prima verlopen.

I

I

heeft verwiderd:
'jchltoe dat het voorlopige gunningsbesluit-definitief is gemaakt en op 4 november 2021 het
-'--contract met Bristow is setekend¿_o_p4ll_oy_enÞel ?_02? n_oets! qç,ll9yrye!9!þpl9çjlzç!þq?f-1j!-__
heeft venriJderd:
--voor de sAR dienstvertening en
bè!;ñikbãá;tü;ñoiMtRG. ñHñ r<ãlnoe ¡uiiaiséñä
hee-ft verwíjderd:
procedures ondernemen, maar¡v_e_kunne-n nçl-çlllgql-a-e! q9 sl?g on qttp¡-q!çlilg !!_ql1g!ll
Br¡stow

tñüi

Ìstelt

de vraag over de mogelijke vertreklocat¡e binnen Rotterdam. ln het programma van eisen
is opgenomen dat het MIRG-team opereert vanuit de regio Rotterdam-Rijnmond en hiervoor een
opstaplocatie beschikbaar krijgt voor operationele inzet en tra¡ningen. Er z¡jn op dit moment zorgen
gezien de beperkingen van trainingsvluchten die zijn opgelegd in het huidige luchthavenbesluit van

-

lleeft aan dat vanuit Midden Zeeland het 15 minuten vliegen is richting de
Maasvlakte/Rotterdam en vanu¡t Den Helder ongeveer 30 minuten vl¡egtijd betreft.
,]leeeft aan dat de locatie binnen Rotterdam het u¡tgangspunt ¡t gereed maken en vertrek locat¡e
lfVanuit Rotterdam-R¡jnmond en wordt ook door Bristow ook zo uitgevoerd. Er moet nog wel een
juiste locatie gevonden worden.l* geeft aan dat er diverse opties zûn, zoals Pistoolhaven,
Maximakazerne, maar ook Rotterdam The Hague A¡rport behoort tot de mogelijkheden. Afgesproken
'l
i
meedenken over mogelijke landingslocaties en zullen deze in priorite¡t b¡j
is dat
Midden-Zeeland.L

_

!

,

- en

laangeuen.
*I¡rorden

onderzocht en in overleg een keuze worden g
De locaties zullen dan door Bristow i.s.ml
emaakt. De locaties zijn voor MIRG van belang, dit m.b.t. positionering van materiaal, alarmeringen,
beleid, procedures aanpassing, etc. De mogelijke veranderingen zijn dus van invloed op de
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heeft verwiJderd:

l¡gt
op 4 november 2021
de opdracht definitief ¡s gegund aan

¡s

n¡et de veruachting,

werkprocessen binnen de VRR en zullen túd¡g ingang gezet moeten worden voor de operationele
gereed stelling van de MIRG dienstverlening.

eeft aan dat het luchthavenbesluit van deti¡¡oglþ v9¡ 9,vqft!'lçe.! Cg_þfV!!! kan worden en
doet een beroep op de professionalite¡t van alle betrokken partijen om een goede SAR
dienswerlening te organiseren. lndien mogel¡jk zou de Maximakazerne of een andere locatie gebruik
kunnen worden. Vanu¡t de provincie kan dan een tijdelijk uitzonderlijk gebruik worden afgegeven in
samenspraak met deþroenetgenaadyggt'tt g_çþr_,tit¡q1¡_e-_u_ql-g-q-ery$_y_o-qtlqldlle _vel ge
helikopter. Dit betreft 24 start en landingen voor 12 dagen perjaar.

!4!

heeft verwijderd: p

Srori¡!?

-

]

ì ticnt nog toe dat de MIRG dienstverlening doen onder operat¡onele uitvoering van de Kustwacht
en verantwoording van het min¡sterie lenw en Rijkswaterstaat. Met lenw liggen de afspraken vast in
uitvoering, ook voor instandhouden van het MIRG team. Het instandhouden gebeurt op d¡t moment
met I
aanspreekpunt b¡nnen Rijkswaterstaat. Met hem wordt ook besproken over de

-T

I

aandachtsgebieden m.b.t. de

SAR

taak en de uit te voeren vluchten voor MIRG.

l-

ll¡g¡ to" dat bij de opstart van MIRG er een discussíe ¡s geweest over de inzet van de helikopter
vanuit Den Helder, dit werd geregeld geweigerd i.v.m. de verantwoordelijkheid voor het behalen van
de zorgnormen voor het noordelijke deel van de Noordzee. lnd¡en de helikopter van Den Helder
wordt ingezet ¡n Rotterdam voor tra¡ningen is er onvoldoende dekking geborgd. Voor MIRG is
dest'rjds een dedicated helikopter beschikbaar gesteld voor de afgesproken oefenuren.\ llicht toe
dat deze discuss¡e er niet is, aangezien de 2" helikopter vanuit Midden-Zeeland voldoet aan de
opkomsttijden voor SAR, ook voor het Noorden van de Noordzee en deze SAR tijden gehaald worden.
Gezien de discussie omtrent het luchthavenbesluit van M¡dden-Zeeland wordt aangegeven dat het
uitgangspunt is dat de helikopter van Den Helder beschikbaar wordt gesteld voorde oefeningen
besnreken.
indien Midden-Zeeland niet zou kunnen.' zal dit ook met de Kustwacht

(¡-

-|,

-

-

lgeeft aan dat de komst van twee helikopters de inzet beter mogelijk maakt. Het contract zou
ook toelaten dat er maar één helikopter zou zijn en alleen in Den Helder. Dus de inzetbaarheid SAR
komt nu niet in gevaar voor de Noordzee, deze kan worden bediend, ook vanuit M¡dden-Zeeland.
Er is voor MIRG geen dedicated helikopter nodig, aangezien SAR geborgd is met de tweede
helikopter. Er komen twee helikopters voor SAR en oefenen voor de dag, maar ook de
avond/nachtvluchten is hierdoor geborgd.,

ç I

,¿

heeft verwiiderdr

_

Flex¡biliteit vind Bristow belangr¡jk, alle stakeholders in achterl¡ggende t'rjd altijd bediend. Als er
mensen een inhaaltraining moeten doen, door welke omstandigheden dan ook, dan zijn deze
mensen welkom om desnoods naar een basis te r¡jden. We hebben dan geplande vluchten vanuit
Rotterdam en ongeplande training, eventueel vanuit de basis van Bristow.

Jen l' --k

i

licht toe
vragen nog welke hobbels er nog zijn of genomen moeten worden.
dat er nog wel wat zaken moeten gebeuren, maar eigenlijk geen hobbels zijn. We zitten ¡n de
positíeve flow en kunnen nu vooruit. lDe.operat¡onele taakultvoêr¡ng wordt nog besproken tussen
DMO, de Kustwacht en Rißsweterstaãt.l
Het streven is om alles voor de zomer van 2022 operationeel geregeld te hebben om in november
2022 te starten met de n¡euwe samenwerking met Bristow.

Act¡es
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M.r

DMgKI¡lrNU Þ, maâr kân me
nlot herfimorên
tÊ haûùEn gÊnoêmd. ln
âlBenì€no ¿ln aal âr wðl cüûct ¡¡ln t¡esen DMO €n RwS ln
hêt lsdr Ym
huidl¡ co'ttr€ct rß €onù"ct B¡istow

1. '- I en I
Z.

3.

.È leveren een lijst aan met gewenste vertreklocaties vanuit het MIRG
perspect¡ef (strategische, bereikbare, overdekte locat¡e met voldoende ruimte voor de
voertuigen en gereedmaak ruimte)
F-rullen deze vertreklocaties bekijken vanuit de vliegmogelijkheden en welke
zaken er voor geregeld moeten worden (vergunningen etc.)
ln afstemming bepalen we dan de pr¡maire en secundaire vertreklocaties in RotterdamRijnmond
þaat met de Kushiracht bespreken over inzet helikopter vanuit Den Helder voor
oereningen
7 Februari van 10 tot 12 uur een volgende vergadering ingepland. Kustwacht wordt dan door
"aook uitgenodigd. Locatie Schiphol-Oost
teek de Operationele procedures (Nederlands en Engels)

f*?en

4, 5.
6.

I
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'É-.r@mindef.nl
woensdaq 22 december 2021 11:16

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

sespreksvrs|as ü Rc.r.il-,

Onderwerp:

RE:

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Opvolgen
Met vlag

Beste

I

rfrä'J"till¡:-

@bristowgroup.com

-'-.
I

De operationele planning en inzet van de helikopters is in handen van KWNL. Ik zou mij geen zorgen
welke helikopter wordt toegewezen aan de oefeningen voor MIRG.
Mvg,

I

Van:

<l

r

Ðvr-rr.nl>

Verzonden: dinsdas 2 1 decembe r 2O2L L4:5t

Aanl--.

--, -.--__-*

CC:_

<

<f*

_@mindef.nl>; _
gespreksvrslag

Onderwerp:
Hallo

I *_

@mindef.nl>

--T

?bristowgroup.com

MIRG.NL, DMO en Bristow

RE:

/

Bedankt voor de reactie. Nog 1 verduidelijkingsvraag.
Wordt de 3d" back up helikopter gebruik voor trainingsdoeleinde zodat de 2 operationele helikopters altijd inzetbaar
zijn voor de SAR? Of wordt één van de 2 helikopters die operationeel gereed staan in Den Helder of Midden Zeeland
gebruikt voor de trainingen en is de 3du echt puur alleen voor onderhoud gebruikt?
Met vriendelijke groet,

f__

O,-

I

C¡rllÈtffi-g- I lr¡óO¡"1,

WilhelminakadJg¿2, Rotterdam (b{ bezoek aan hef
Parkeren in het WPC is helaas niet mogelijk
Y

Van:

va¡riâhÂirlsregio Rotterdam-Rijnmond lAfdeling Crisisbeheersing I Risico- en

WPffiñl

tJtII.nl I

www.veilighèidsreqio-n.nl I Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam

I

u verplicht zich te legitimeren). U kunt (betaald) parkeren in Q-park De Rotterdam.

*-_--

Þmindef.nl>
mindef.nl<
FVerzonden: dinsdag 21 december 2O2L L4:t9

Aan:

\--._

cct
Onderwerp:

r<l-

þtU.nl>
il__-*-@vr-rr.nli, .

RE: gespreksvrslag MIRG.NL, DMO

en Bristow

H¡

Zoalsjij het hebt verwoord, is helemaaljuist!

-þr¡defu];r_

-p bristowgroup.com

Mvg,

Van:
¡<
2O2Lt4:L8
vrijdag
17
december
Verzonden:

Aan¡

þmindef.nl>

s-

CC:'

r@vr-ri.äÍ

rrr-

-¡¡r¡***E*.*t

¡mindef.nl>;i
Onderwerp:

RE:

vr-rr.nl>

gespre ksvrtlag MIRG.NL, DMO en Br¡stow

Hallo
Betekend het dus dat in het contract 2 helikopters zijn opgenomen die operationeel inzetbaar zijn voor de SAR taak
en een 3de helikopter beschikbaar is als back up indien één in onderhoud staat zodat er altijd 2 helikopters
operationeel inzetbaar zijn? Dit is nu niet helemaal duidelijk op te maken in de onderstaande mail.
Met vriendelijke groet,

I

G--

lVeiliçheidsregio Rotterdam-Rijnmond lAfdeling crisisbeheersing I Risico- en

¡

Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam
Crisisbeheersing I Mobrel!
^k@vr-rr.nl I www.veiliqheidsreqio-rr.nl I
Wilhelminakade 947, Rottärõam 1o¡ u".6ek aañEfWt,u oë'ñt'u verplicht zich te legitimeren). U kunt (betaald) parkeren in Q-oark De Rotterdam.
I

Parkeren in het \¡1/PC is helaas niet mogelijk

-ômindef.nl</

vanil

'Dmindef.nl>

Verzonden: donderdag 16 deìlìñ'be r zu2L t6:54

b____<l--

Aan:r

-- lpy[:Ir.nl>

,

CC: \

mindef.nl

@vr-rr.nl>; j
LonderüËiFi REÊesp reksvrslag MIRG.NL, DMO en Bristow
H

r

I

Mvg,

van:

r

_---re<

¡Qyr-[.n-l>

Verzonden: donderdag 16 detEñmr 2O2LLZ.OO

Aan:
CC:

¡@CItndei¡l>

r

\

fF--

Onderwerp :
Hallo

f

RE:

þ bristowsrouo.com;
t-.

-d

gespreÏsvrslag MIRG.NL, DMO en Bristow

b

2

.L

v

Bedankt voor het meelezen en de aanvullingen.
lk heb wel een vraag over de passage die geschrapt is m.b.t. de reserve helikopter want die is mij nog niet helemaal

duidelijk.
Zoals we benoemd hebben was in het begin traject van MIRG een discussie over de inzetbaarheid van de helikopter
in Den Helder voor de (MIRG) trainingsuren. Dit i.v.m. de verplichting voor het behalen van de zorgnormen in het

Noordelijke gedeelte van de EEZ. Om deze reden is een extra (3d") helikopter beschikbaar gesteld voor
trainingsdoeleinden om de operatonele garantie voor een snelle SAR dienstverlening en het behalen van de

î"t'l

wettelijke zorgnormen te kunnen garanderen.

Het

¡s

voor ons geen probleem om het verslag vertrouwelijk te maken. We zullen dit niet verder versturen

Met vriendelijke groet,

â\
'Ë_

íi

lvailinhcids¡sgio Rotterdam-Rijnmond lAfdeling Crisisbeheersing

I Risico- en

Crisisbeheersing I Mobiel:
Þvr-rr.nl I www.veiligheidsreqio-rr.nl I Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam
E_
Wilhelminakade 947, Rottèrdam (b¡ oezoer aan het WPC bent u verplicht zich te legitimeren). U kunt (betaald) parkeren in Q-park De Rotterdam.
Parkeren in het WPC is helaas niet mogelijk
I

Van:¡

Þmin def.nl>
l@mindef.nl<,.
Verzonden: donderdag 16 december 2021 09:59
Aan:
.o_--*!_P\4lltd>
lOvr-rr.nl>;

CC:r

11
'"¡É. ._

ondúrerp: RE: gesprelñhg lr¡lnõ.ruf olt¡o

Goedemorgen/

ul,

"n

@bristowgroup.com;:( IUndgf¡!

Biìltow

Allereerst compliment voor dit verslag! Ik heb een paar kleine opmerkingen in het verslag geplaatst,
mochten die niet duidelijk zijn dan hoor ik het graag. Normaliter zou ik mijn commentaar bundelen
met die van '
maar zij is met verlof tot eind dit jaar.
Als laatste wil ik voorstellen om dit verslag 'vertrouwelijk'te maken gezien de nog lopende procedures
met de huidige provider.
Met vriendelijke groet,

À

¡

I
Defcn¡¡c l¡latericel Organ¡satie/D¡rectie Materieellogistiek/Projectcn

ftlini¡terie van Defcn¡ic

Kromhout Kazernel Herculeslaan 1 | 3584 AB I Utrecht I gebouw K7,
I Postbus 90125 | 3509 BB I Utrecht

1

t{

.ômindef.nl

É""*,".--,enìie¡rl

3

1e

etage

.L___*

V"nt

t@vr-rr.nl>

Verzonderr clinsdag 14 december 2O2L22:7O

Aanf

t_

CC: \
-

ú.

I

-_l-t¡--''

@mindef.nl>;
indef.nl>

>Stulgw

rogprglo;

-___*_f

Onderwerp: gesp reksvrslag Mr

Harrfi

1 ],rs-

tn aanvulling op de mail

val J nierUi¡ het gespreksverslag van onze meet¡ng op 13 december

Mochten er op en/of aanmerkingen zijn horen we die graag.

en ik zullen nog een lijst aanleveren met potentiele opstaplocaties in onze regio.

I

Met vriendelijke groet,

or:*-*
Crisisbeheersrno

wr nerm naKaoe v+
r

r

lVeilioheidsregio Rotterdam-Rijnmond lAfdeling Crisisbeheersing I Risico- en

.'

r lvroDre¡

r,

xotltþ!|iÐtãx

aa-n ner

fn@vr+r.nl I www.veiligheidsreqio-rr.nl I Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam I
vurubent[ìi-uerptichi r¡cn te reøt¡nre,renlf.¡ L,rnt (betaald) parkeren in Q-park De Rotterdam.

Parkeren in het WPC is helaas niet mogelijk

¡

Van: tlb---

@vr-rr'nl>
Verzonden: d insdag 14 decembe r 2O2I 2O:46
@bristowsroup.com

narB---- *¡@mindef.nl:!
_@mindef.nl;i
cc:T
Þ
Onderwerp:

L

SOPS MIRG.NL

=_.--?

t)vr-rr.nl>

voor Bristow

¿

Dank voor het gesprek afgelopen maanOag.
Zoals besproken ontvangen jullie hierbij de SOP's van het MIRG.NL team. De SOP's in de mail bijgevoegd zijn zowel
in het Nederlands alsmede in het Engels. De SOP's zijn interactief gemaakt, als je bij de inhoud op een SOP klikt dan
ga je daar direct naar die desbetreffende SOP toe. lk heb geen emailadres van de collega Bristow die er ook bij was,

willen jullie deze mail dan aub doorsturen.
Mochten jullie nog vragen hebben, laat dit dan weten aub.
Alvast dank voor de moeite.

Vriendelijke groet,

Team Strategische lnformatievoorziening

/

Brandweer Rotterdam-Rijnmond
den lJssel.
E-mail adres:

/ Maritiem

I fel¡

Brandweeroptreden Rotterdam Rijnmond
rzoekadres Slotlaan 12L / 2902 AL / Tel nr g

.rr.nl
l¡Þ---

4

Capelle aan

-.--.--DISCTAIMER VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RUNMOND-Op dit email-ber¡cht is de disclaimer van de Veiligheidsregio Rotterdam-R¡jnmond van toepassing zoals weergegeven op het ¡nternet:
rr.nllalgemeen/proclaimer/ Please refer to our disclaimer, shown on previous line.

http:llvr-

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aånvaardt geen ¿umsprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen ¿uxtsprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen ¿uutsprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. lf you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to ¡nform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the rísks inherent in the electronic transmission of messages.
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\

Van:
Verzonden:
Aan:

crãlñããrdaq

1

0 februari 2022 10:46

.'.* )mindef.nl; I
mindef.nl'
t
ilfuindef.nt;J

cc:

¡.rOÀinaef.nli-,.., l-@bristowgroup'com;

.*.õ'kustwacht.nl;
e '-'i3r@kustwacht.nl;
---@bristowgroup.com;

/*

_

lmindef.nt

%.rpr"tru"rslag overleg 7 februari 2022

Ondenrerp:
Bijlagen:

20220207 - Gespreksverslag 7 februari 2022 Bristow.docx;20220209 Opstaplocatie MIRG voor en nadelen VRR.docx

Beste allemaal,

hebbenl* - fn

ik vanuit de VRR de voor en nadelen van de aangegeven eerste voorkeurslocaties
m.b.t. het opstappen MIRG vanuit het brandweerperspectief in kaart gebracht. Zie bijlage.
Daarnaast hebben we een gespreksverslag opgesteld van ons overleg van afgelopen maandag 7 februari. Zie bijlage.

Zoals besproken

We zullen nog nader invulling geven aan onze actiepunten
Met vriendelijke groet,

,
0

jr-.-,
lf

y'eiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond lAfdeling Crisisbeheersing I Risico- en
@vr-rr.nl I www.veiligheidsreqio-rr.nl I Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam
Crisisfeheersing I
Wilhelminakade g¿2, RottltUam 1bi¡ oezoek aan ner vvru benr u verplicht zich te legitimeren). U kunt (betaald) parkeren in Q-park De Rotterdam.
Parkeren in het \ /PC is helaas niet mogelijk

'

Mobietì

I

ç,/
Gespreksverslag MIRG, DMO, Bristow en Kustwacht
Datum: 7 februari 2022. Schiphol-Oost
Aanwezig:
a

{DMO)

o
a

*¡-ì-

a

__.r-l r (Bristow)
* (Bristow)
:(MinisterieDefensie)
t t

)

o

a

(vRR)

(vRR)

a

a

f

[]-lr

,Kustwacht)
(Kustwacht)

Afwezig:
)

"-)(DMoL----_--'-,
nwezigheidslijst hierboven.

Korte kennismaking ronde. Zie

aa

Besproken
Op 13 december 2021 was een eerste kennismaking tussen de VRR, DMO en Bristow (zie
gespreksverslag 13 dec 2021). Het gesprek op 7 februari2022 is een vervolgsessie met als doelom
Nadere te ¡nventariseren welke opstaplocaties geschikt zijn voor MIRG.NL;

¡
o

Helderheid te krijgen over de beschikbaarheid van de helikopters voor MIRG.NL inzet en

trainingen;

o
o

lnventariseren welke stappen en planning aangehouden moet worden voor operationele
gereed stelling van de nieuwe Bristow helikopters;
Overige zaken af te stemmen en te bespreken.

Geschikte opstaplocatie MIRG.NL
Zoals in het programma van eisen voor de aanbesteding van de nieuwe SAR helikopter is opgenomen
zal de opstaplocatie voor het MIRG.NL team zich bevinden in de regio Rotterdam-Rijnmond. N'a.v.
het eerste gesprek van 13 december 2O2tis door de VRR een inventarisatie uitgevoerd naar
geschikte opstaplocaties voor MIRG.NL in Rotterdam-Rijnmond aan de hand van een aantal
uitga ngspunten (zie notitie'opsta plocatie M I RG.N L d.d. 06-01-2022).

Afgesproken is dat alle genodigden de locaties in de notitie doornemen en beoordelen wat de voorlenk
en nadelen zijn van de genoemde locaties en dit voor 14 februari 2O22 doorgeven aan
pasbaarheid
en
beste
aan operationele inzetbaarheid, vliegtechnische en vergunningsmogelijkheden
in de week van L4februari alle input verwerken en een prioritering maken
in de omgeving.
aan de hand van de beste mogelijkheid en wensel'rjkheid. Het ¡s gewenst om hier snel en concreet
naar te k'rjken gezien de datum van operationele inwerkíngstellingsdatum (Full Service) van Bristow

i

.-

-ral

van 4 november 2022.

*

jaf aan dat een vergunning voor het landen van de SAR helikopter benodigd is. Er zijn
mogetijkheden om een Tijdelijke Uitzondering Gebruik (TUG) vergunning aan te vragen. Aangegeven
is dat deze vergunning niet mogelijk is omdat naast de incidentiele operationele vluchten er ook
structurele trainíngsvluchten (80 uur) zijn waardoor deze vorm van vergunning niet mogelijk is.
Pagina
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van 4

Bristow en DMO/Defensie zullen de geldende restricties en vergunningsmogel'ljkheden verder nader
uitzoeken en regelen.
Afgesproken is dat het uitgangspunt wordt aangehoude n'fight as you train, train os you fight'. Dit
betekend dat zowel de oefenlocatie gelijk is aan de daadwerkel'rjke operationele opstaplocatie om de
mensen zo realistisch mogel'rjk te trainen ter vergroting van de vakbekwaamheid, bekendheid met de
juiste procedures, de locatie en de faciliteiten.
Beschikbaarheid helikopters

Vanuit de VRR waren een aantal zorgen benoemd m.b.t. de beschikbaarheid van de helikopters voor
de MIRG.NL trainingen. Een aantaljaren geleden (in het begin traject van MIRG) heeft er een
discussie plaats gevonden over de beschikbaarheid van de helikopter voor MIRG trainingen. Het
probleem deed zich voor dat de helikopter van de pistoolhaven tijdens trainingen werd weggeroepen
voor commerciële activiteiten en SAR activiteiten en hierdoor de trainingen en vakbekwaamheid van
het MIRG-team in het geding kwamen. Er was toen een discussie over de inzetbaarheid van de
helikopter van Den Helder voor MIRG trainingen maar gezien de verplichtingen voor het behalen van
de zorgnormen in het Noordelijke gedeelte van de EZTen omdat alleen daar een medisch opgeleide
'flight nurse' gestationeerd was, was deze helikopter niet inzetbaar voor MIRG trainingen. Om deze
reden is toen via Rijkswaterstaat/ Ministerie van lenW een extra (3de) helikopter beschikbaar gesteld
voor trainingsdoeleinden voor MIRG te behalen en om de operatonele garantie voor een snelle SAR
dienstverlening en het behalen van de wettelijke zorgnormen te kunnen garanderen.
Aangegeven is dat er vanuit de VRR zorgen zijn gezien de onduidelijkheid en discussie over het
voorgenomen luchthavenbesluít van Midden Zeeland de helikopter van Midden Zeeland niet
beschikbaar is voor trainingsvluchten en deze capaciteit niet ingevuld wordt door de helikopter van
Den Helder gezien het behalen van de gestelde zorgnormen (discussie uit het verleden). Door DMO is
aangegeven dat Bristow permanent 2 operationele helikopters24/7 beschikbaar heeft en een backup helikopter beschikbaar is met als doel om l van de operationele helikopters te vervangen in geval
van planmatig onderhoud of bij ad-hoc optredende niet-beschikbaarheid van een helikopter. lndien
de helikopter van Midden Zeeland niet inzetbaar is voor trainingsvluchten kan de helikopter van Den
Helder hiervoor worden ingezet omdat ook de gestelde zorgnorm voor de gehele EEZ behaald kan
worden met t helikopter ook vanuit het vliegveld Midden Zeeland. Het besluit voor de operationele
inzet ligt bij de Kustwacht. Die zullen altijd gezien de locatie van het incident en benodigde

hulpverlening een afweging maken welke helikopter ingezet wordt.
Aangegeven is dus dat met 1 operationele helikopter aan de zorgnorm kan worden voldaan voor de
en daarmee de andere operationele helikopter beschikbaar is voor o.a. de trainingsvluchten voor
MIRG. De Kustwacht geeft aan dat de uitwisseling tussen beide helikopters nu beter mogelijk is
EEZ

omdat de helikoptercapaciteit groter is en op beide helikopters een medisch opgeleide 'flight nurse'
aanwezig is. Tevens voert Br¡stow naast SAR geen commerciële act¡v¡te¡ten uit waarbíj het risico dat
ze weggeroepen worden tijdens een training niet aanwezig is zoals dat wel bij de NHV aanwezig was.
Onde rzoe k toakuitbreidi ng M I RG. N L

Aangegeven is dat er momenteel een onderzoek loopt over de taakuitbreiding MIRG. Er is door de
Kustwacht een verzoek richting Rijkswaterstaat/ Ministerie van lenW/ VRR gedaan of het bestaande
MIRG.NL team naast de brandbestríjdingstaak ook invulling kan geven aan de taken:

¡

Het uitvoeren van hoogtereddingen en het takelen van gewonden van en uit objecten als
kranen, windmolens, maar ook moeilijk toegankelijke (diepe) ruimen aan boord van schepen;
Pagina
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a

Het bevr'rjden van mensen uit benarde situaties, beknellingen en besloten ruimtes met een
gevaa rl'rjke atmosfee r;

Het bepalen van de aanwezigheid en/of het meten van de concentratie gevaarlijke stoffen bij
incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vríjkomen of ontstaan. Daarnaast het bepalen van
effectgebieden van vrijgekomen of vrij komende gevaarlijke stoffen.
Ten behoeve van gedegen beleidsafweging en besluitvorming voor het R¡jk, alsmede voor de VRR ten
aanzien van de gevraagde taakuitbreiding, is onderzoek gedaan naar de organisatorische en

financiële consequenties van de taakuitbreiding. Het onderzoek is in afrondende fase en momenteel
worden voorbereidingen getroffen voor de besluitvorming binnen het Rijk wat plaats moet vinden in
het KW7 medto2O22.
Door Defensie is aangegeven dat het van belang is de extra oefenbelasting m.b.t. de taakuitbreiding
voor de helikopter in kaart gebracht moet worden om te kijken of dit inpasbaar is in het huidige SAR
contract of het contract aangepast moet worden. Momenteel is in het huidíge contract maximaal 850
uur opgenomen waarbij momenteel nog wat ruimte zit voor SAR invulling. Afgesproken is dat¿
en
de oefenbelast¡ng voor de taakuitbreiding voor de SAR helikoptertrainingsuren in kaart
brengen en doorgeven
Dit zal meegenomen moeten worden in de
interdepartementale afstemming t.b.v. de besluitvorming omtrent de taakuitbreiding.
neemt contact op
cmdat hij de taakuitbreiding vanuít RWS/ DGLü in"hót ri¡r
voorbereid.

I

aan,

met

Het is welvan belang om de taakuitbreiding los te z¡en van de huidige ontwikkelingen en

operationele gereedstelling met Bristow voor de huidige MIRG taak.
Planning en operationele gereed stelling
Op 4 november 2022 zijn de helikopters van Bristow operationeel voor de SAR dienstverlening. Voor

de operationele inzetbaarheid dient er geoefend te zijn met elkaar. Er zal door Bristow een
stakeholder training worden vorm gegeven. Hier zal gekeken worden naar mogelijkheden voor een
classroom training en/of mogelijkhglgvoor fysieke trainingen. Voor deze mogelijkheden zal nog
een overleg worden gepleegd
De training zal in september 2O22 plaats moeten vinden

met

presentatie
voor de operationele datum van 4 novem ber 2022.ln de volgende sessie ral,'
geven hoe Bristow deze trainingen voor ogen ziet. Hierna moeten we alvast kijken welke datums
beschikbaar zijn voor het MIRG team. Ter voorbereiding hierop
;raag een bezoek brengen
aan de kazerne Coloradoweg voor de inventarisatie van de MIRG materialen.

zo{ '-

-een

Bristow gaf daarnaast aan ze gebruik maken van verschillende trainingsfaciliteiten voor hoist
simulatie die zeer realistisch zíjn. Deze faciliteiten bevinden zich in Finland en Duítsland en wens is
om in de UK ook een simulatie centrum te bouwen. Wellicht kan in de toekomst hiervan gebruik
gemaakt worden. Dit zal nader onderzocht moeten worden.
Bristow heeft de SOP's van de MIRG.NL doorgenomen en aangegeven dat er minimale aanpassingen
benodigd zijn i.r.t. de nieuwe helikopters en mogelijk nieuwe opstaplocatie. Zodra helderheid is over
de opstaplocaties zullen de SOP's in gezamenlijkheid herzien en aangepast worden. Voor deze
aanpassingen heeft de VRR de tijd nodig, van belang is dat er zo spoedig mogelijk een geschikte
locatie binnen Rotterdam-Rijnmond wordt gevonden.
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Overige
Aangegeven is dat het ministerie van lenw het coördinerende ministerie is omtrent de Kustwacht en
het aanspreekpunt is voor de 2d" Kamer omtrent vraagstukken die de Kustwacht raken. Voorheen
was SAR beleid en uitvoering beide ondergebracht bij het mínisterie van lenW waaronder de

contractu¡tvoering van de helikopters. Echter is nu de SAR contractuitvoering ondergebracht bij het
ministerie van Defensíe/DMO en het ministerie van lenW nog steeds beleidsverantwoordelijke
departement is. Beíde ministeries zullen de samenwerkingrnoeten opzoeken. Vanuit het ministerie
tet aanspreekpunt voor het
het aanspreekpunt
van lenW is
ministere van Defensie.

-*-

en' T

-

vanuit haar opdrachtnemerschap voor de taak MIRG ook haar opdrachtgever op de
hoogte houden, het ministerie lenWRijkswaterstaat.
De VRR zal

Er is door Defensie nog geen invulling gegeven in het aanstellen van een aanspreekpunt/ contract
manager b¡j DMO nadat de projectorganisatie voor de aanbesteding is opgeheven. Tot die tijd is de

dat' fet aanspreekpunt is rondom de helikopter vraagstukken.

afspraak

Acties:

1.

Alleen input leveren op de notitie opstaplocatie MIRG.NL en de voor- en nadelen en
mogelijkheden aangeven aan
yoegt alle opmerkingen samen en maakt een prioritering van opstaplocaties aan de
hand van de beste en meest wenselijke locaties.
Bristow en DMO/Defensie ¡nventariseren gelende restricties op de aangegeven

2, -*
3.

4.
5.

opstaplocaties en bekijken de vergunningsmogelijkheden.
,raken de extra trainingsuren inzichtelijk m.b.t. de gewaagde
i
e
taakuitbreiding MIRG en geven dit door
,lom de interdepartementale
zal contact opnemen
goed
tussen het ministerie van
te
organiseren
afstemming m.b.t. de taakuitbreiding tr4tRG
lenW en Defensie.
in de volgende sessíe een korte presentat¡e geven over de beoogde stakeholder

ent*,

metl

aan¡

en

I

6. Í -¡al

trainingen.

7. I

8.

l,

\

_-

in __.

-

naken afspraken voor bezoek Bristow aan de Coloradoweg t.b.v.

inventarisatie MIRG materialen.
Volgende sessie ingepland op 28 februari van L0:00-12:00 fysieke locatie Schiphol oost.
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9.2
Opstaplocatie MIRG.Nt
Dotum: 06-07-2022

Achtergrond
Door de overstap van Noordzee Helikopters Nederland B.V. (NHN) naar Br¡stow en hiermee de
verandering van positionering van de SAR helikopter, het vervallen van de Pistoolhaven Rotterdam
naar vliegveld Midden Zeeland, zullen de afspraken omtrent de opstaplocatie voor het MIRG.NL team
(mogelük) herzien worden.
Door de verandering van helikopterprovider en stationering van de SAR helikopter zullen er
(mogelijke) aanpassing benodigd zijn in vigerende vergunningen of restrict¡es voor een opstaplocatie

waar het MIRG.NL team in Rotterdam-Rijnmond kan opstappen op de SAR helíkopter.
OpstaplocatÍe MIRG,NL
ln de aanwijzing van een opstaplocatie voor het MIRG.NL dient rekening gehouden te worden met:
Strategische positie t.b.v. snelle dienstverlening voor de hulpbehoevende in nood

1.
2. Strategische positie binnen de regio Rotterdam-Rijnmond
3. Benodigde ruimtefaciliteiten
4. Mogelijkheden voor vergunning

als opstaplocatie

Strateoische positie
Eén van de uitgangspunten voor de bepaling van een opstaplocatie is dat de aangewezen locatie

geen belemmering mag vormen voor een snelle dienstverlening voor de hulpbehoevende in nood.
Hierin dient de extra vliegtijd naar de opstaplocatie en richting de incidentlocatie op zee zo kort

mogelijk te zijn. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de operationele afspraak dat het
MIRG.NL team binnen 1 uur airborn moet zijn t.b.v. snelle hulpverlening. Er is maximaal één uur
benodigd voor het gereedmaken van transport.
Strategische positie binnen de regio Rotterdam-Rijnmond
Om hier invulling aan te geven moet rekening worden gehouden met de strategische locatie van de 2
aangewezen MIRG.NL kazernes. Dat zijn de kazerne Coloradoweg (Coloradoweg 20, 3199 LA

Maasvlakte Rotterdam) en de kazerne Bosland (Bosland 30, 3063 EM Rotterdam) en stationering van
de MIRG.NL conta¡ner (op dit moment de kazerne Coloradoweg) om snel gereed te zijn op de
opstaplocatie.
Be n

od iq de rui mte +aci I ite ite n

Naast de strategische positie om binnen één uur in de lucht te zijn is het van belang dat de locatie
goed bereíkbaar is en dient rekening gehouden te worden met voldoende ruimte voor de

uitrukvoertuigen (minimaal 2 tank autospuiten en divers piket voertuigen), de MIRG
materiaalcontainer en een overdekte ruimte met verlichting voor het omkleden van 15 personen en
de belading van de loadingbacks. Zodat in 'alle' weersomstandigheden en tijdstippen het team in
paraathe¡d kan worden gebracht.
Voor de helikopter is het van belang dat deze locatie vrij van obstakels is en bij zowel dag als nacht
benaderbaar is. Voor de veiligheid van al het personeel is goede verlichting noodzakelijk. Tevens is
het handig als er fueling mogelíjkheden in de nabije buurt aanwezig zijn?
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Veraunnino
Ten behoeve de vergunning zal de locatie zowel bij nacht als bij dag benaderbaar moeten zijn,
beschikbaar moeten zijn voor zowel de daadwerkelijk operationele inzetten als benaderbaar zijn voor
de benodigde trainingsuren (80 uur). Het uitgangspunt is dat de opstaplocatie een vaste locatie is

voor zowel oefenen alsmede een operationele inzet.
Locaties

ln achtneming met de bovengenoemde uitgangspunten z'rjn de volgende locaties in RotterdamRijnmond geschikt als opstaplocatie (weergegeven in meest wenselijke volgorde):

1. Pistoolhaven:

Markweg 200,3198 NB Europoort Rotterdam (voorkeur i.v.m. bovenstaande
uitgangspunten + minste w'rjzigen in de SOP's, bestaande bekendheid, de omgeving reeds
gewend is aan helikoptervluchten)
Kazerne Coloradoweg: Coloradoweg 20,3199 LA Maasvlakte Rotterdam
Rotterdam The Hague Airport: Rotterdam Airportplein 60, 3045 AP Rotterdam

2.
3.
4. Kazerne Prinses Maximaweg: Pr. Maximaweg 960, 3199 KG Maasvlakte
5. Van Ghent Kazerne Rotterdam: Toepad 120,3063 NJ Rotterdam
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Datum: O9-O2-2O22
ln de vergadering op 7 februari 2O22zijn de bovengenoemde opstaplocaties besproken en is afgesproken dat alle betrokken partijen (VRR, Kustwacht DMO,
Bristow en Defensie) inventariseren wat de voor en nadelen, landing faciliteiten en vergunningsmogel'tjkheden z'tjn op de aangegeven voorkeurs
opstaplocaties MIRG.NL vanuit de VRR.
Aangegeven is dat het uitgangspunt wordt aangehoude
daadwe rke l'rj ke ope ratio ne le o psta plocatie.

n'fight

os you tro¡n, train as you

fight'. D¡t betekend dat zowel de oefenlocatie gelijk

nten z¡jn van toepassing:
Opmerking VRR (locatíe en faciliteiten)

is aan de

De volgende aand

Locatie

Opmerkingen Bristow (helikopter

Opmerkingen vergunningen

faciliteiten)
Pistoolhaven

Kazerne Colorado weg

o
o

ruimte beschikbaar voor de voertuigen
Zün de benodigde faciliteiten (overdekte en verlichte omkleedruimte
en toiletten beschikbaar)
o ls een mogelijkheid aanwezig tot briefing van met de
helikopterbemanning en aanwezig personeel Men is al bekend vanuit
de bestaande afspraken, procedures en trainingen
o Omgeving is al bekend met brandweer inzet voor MIRG
o Vereist geen aanpassingen in de huidige procedures met de meldkamer
en instructies naar de posten
o Heeft geen impact op huidig materieelspreidingsplan
¡ls
bezetti
o Kazerne Coloradoweg heeft minimale reistijd, minder
vervoersbewegingen benodigd voor de brandweer en MIRG materiaal
is al ter plaats (geen impact op huidig materieel spreidingsplan). Voor
de kazerne Bosland is het wel verder rijden dan t.o.v. de Pistoolhaven
o Men is bekend bij de locatie en omgeving is gewend aan de
brandweerbewegingen
. Mater¡aal kan blijven staan op de opstaplocatie en vergt minder
logistieke bewegingen
¡ Wel extra reistijd voor de kazerne Bosland in vergelijking met de
huidige situatie (opstaplocatie Pistoolhaven)
o Benodigd wel aanpassingen in procedures met de meldkamer en
¡nstruct¡e naar de po sten
ls voldoende

a

a

dtvffitftBf$oür/KWG>

a

<ãtfnllllen
oMtlüutt*ri$e>

a
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o
a

Rotterdam The Hague

Airport

¡
¡
r
r
r
o

Kazerne Prinses

Maximaweg

o
o
o

Beschikt over de benodigde faciliteiten (overdekte en verlichte
omkleedruimte en toiletten) en is een mogelijkheid aanwezig tot
briefing van met de helikopterbemanning en aanwezig personeel
ls 24/7 bezetting aanwezig
ls voldoende ruimte beschikbaar voor de voertuigen
Zijn de benodigde faciliteiten (overdekte en verlichte omkleedruimte
en toilette) beschikbaar (bÜ de luchthavenbrandweer)
ls een mogelijkheid aanwezig tot briefing van met de
helikopterbemanning en aanwezig personeel
Benodigd wel aanpassingen in procedures met de meldkamer en
instructie naar de posten
Extra reistijd voor kazerne Coloradoweg maar wel minder reistijd dan
kazerne Bosland in vergelijking met de huidige opstaplocatie

a

De vliegtijd van RTHA naar zee is

o

een minimale belasting (13 mijl
wat ongeveer 6 min vliegtijd is)

Pistoolhaven
Heeft wellicht impact op materieelspreidingsplan (mogelijke
herplaatsing van MIRG conta¡ner wat afgewogen moet worden met de
SBB inzetten)

ls2417 bezetti aa
ls voldoende ruimte beschikbaar voor de voertuigen
Tijn de benodigde faciliteiten (overdekte en verlichte omkleedruimte
en

toilette) beschikbaar

o Omgeving is gewend aan de brandweerbewegingen
o Extra reistijd voor zowel de kazerne Bosland als voor kazerne
o
o
o
Van Gent Kazerne

.
.
o
o

Coloradoweg
Heeft geen impact op huidig materieelspreidingsplan
ls2417 bezetting aanwezig
Nadeel is de nog grotere afstand rijden van de brandweereenheden en
de vraag is of dit past om met één uur Airborn te zijn conform contract

ruimte beschikbaar voor de voe rtuigen
Zijnde benodigde faciliteiten (overdekte en verlichte omkleedruimte
en toilette) beschikbaar
VRR heeft samenwerkingsafspraken met Defensie maar zal nog wel
uitgebreid moeten worden op deze locatie
Extra reistijd voor kazerne Coloradoweg maar wel minder reistijd dan
opsta
met de hu
kazerne Bosland in ve
ls voldoende
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o
.
c

Pistoolhaven. Zijn wel meer vervoersbewegingen in de stad waar het
druk kan zijn
Omgeving is minder gewend aan vele vervoersbewegingen van de

brandweer

\

Heeft wellicht impact op materieelspreidingsplan (mogelijke
herplaatsing van MIRG'container wat afgewogen moet worden met de
SBB inzetten)
ls24/7 bezetting aanwezig

De bovenstaande locaties zijn de aangegeven voorkeuren vanuit het perspectief van de VRR. Dit ontneemt niet de verantwoordelijkheid van DMO/Bristow
(zoals afgesproken in het programma van eisen b'lj de aanbesteding van de SAR helikopter) om een geschikte opstaplocatie binnen de regio Rotterdam-

Rijnmond voor MIRG.NL aan te dragen mocht door omstandigheden de aangegeven eerste voorkeurslocat¡es niet beschikbaar zijn.
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I
Van:
Verzonden:
Aan:

@mindef.nl
woensdaq 23 februari 202216:35
@bristowgroup.com:
. . @bristowgroup.com;

-!--

J

P
j-- ,

:@kustrruacht.nl;

-.

I

@mindef.nl;

4r,¡@kustwacht.nl;'__^ _-_-o,Ðmindef.nl;

Onderwerp:
Bijlagen:

Appreciatie opstaplocaties
Ovezicht en evaluatie opstaplocaties MIRG-v1.docx

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Opvolgen
Met vlag

Beste allen,

Op basis van de beperkte feedback die ik heb gekregen over de evaluatie geschiktheid van mogelijke
opstaplocaties heb ik bijgaand overzicht gemaakt. Ik denk dat het belangrijk is dat we daar maandag
meer body aan geven, zodat we op basis daarvan een prioritering kunnen maken en verdere acties
uitzetten.
Met vriendelijke groet,

_F

%

Dcfen¡ie Matericel Organisatie/Dircctic llatcriccllogist¡ck/Projcctcn
l¡l¡n¡ster¡e va n Dcfcnsic
Kromhout Kazernel Herculeslaan 1 | 3584 AB I Utrecht I gebouw K7,
I Postbus 90125 | 3509 BB I Utrecht

!l

1e

etage

4ír ¡¡@¡nrndcfl!

www.uEíþnsie.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u ís toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronísch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. lf you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Overzicht en evaluatie opstaplocaties MIRG

Luchthaven
Pistoolhaven
Markweg 200,
3198 NB Europoort

Rotterdam
Kazerne Coloradoweg
Coloradoweg 20,
3199 LA Maasvlakte
Rotterdam
Rotterdam The Hague

Openingstijden

Bewegingen

Vliegyelddiensten

Voordelen

2417

Past formeel niet in

Beperkt/geen

ln gebruik als

Toestemming
Loodswezen

Beperkt/geen

opstaplocatie
Weinig aanpassingen
procedures
Beperkte

LHB

Op ad-hoc basis

Geen formele

aanpassingen
procedures e.d.

helikopterspot

24/7

?

Volledig

Airport:
Rotterdam Airportplein

Volwaardig vliegveld
Nabij brandweer
Roterdam centrum

Maximaweg:
Pr. Maximaweg 960,
3199 KG Maasvlakte
Van Ghent Kazerne
Rotterdam: Toepad
120, 3063 NJ Rotterdam

Overig

Goedkeuring
gebruik?

Aanpassingen

procedures

Toestemming
luchthaven

Aanpassingen

logistiek

60,
3045 AP Rotterdam
Kazerne Prinses

Nadelen

Op ad-hoc basis

Geen formele

Beperkt/geen

helikopterspot

Op ad-hoc basis

Tug: t2 vliegdagen

Beperkte
aanpassingen
procedures e.d.

Beperkt/geen

Goedkeuring
gebruik?

Beperkt #bewegingen

Omkleedruimte
beschikbaar

I

ó

Van:
Verzonden:
Aan:

"tbJ)-r'._
. mindef.nl;¡- ,_,

a6ñ-Oeroag 24 februañ 202216:41

I

@bristowgroup.com;
lmindpf-nl;

,i@bristowgrouo.com;j

_ -.@kustwacht.nl;-.- kustwacht.nl;--*

I
\râ

Ondenrerp:
Bijlagcn:

¡þindef.nl;

- l@míndef.nl

Appreciatie opstaplocaties
20220209 - Opstaplocatie MIRG voor en nadelen VRR.docx
RE:

Hallo'l
Bedankt voor het delen. Vanuit de VRR had je onze voor en nadelen ontvangen en ga er even vanuit dat zo
voldoende was (zie bijlage). Mocht dat niet het geval zijn dan kunnen we dat maandag bespreken.
Maandag hebben we het overzicht gereed m.b.t. de mogelijke extra helikopter trainingsbelasting m.b.t. de
taakuitbreiding MIRG.
Goed om maandag ook nog even stil te staan bij de beoogde stakeholder trainingen en planning.

Tot volgende week.
Met vriendelijke groet,

c

,.

,.
J.-

I

vêíl¡ohê¡dsregio Rotterdam-R¡jnmond lAfdeling Crisisbeheersing I Risico- en
Ðvr-rr.nl I www.veiliqheidgCsþll¡.I I Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam

I

fi IJñål,ill??!,i[%r.lkftra,aamr ii Oezleiìãìtîêtüpf¡eñtrGpr'"nirbh te bs',fireren)lJ k,,nt (betaald) parkeren in Q-oark De Rott'erdam.
Parkeren in het \Â/PC is helaas niet mogelijk

Van:

lmindef.nll-,_--

Qmindef.nl>

Verzonden: woensdag 23 februari 2022 L6:35

Aan:
<L

*.d

_ j@bristowgroup.com;

@vr-rr.nl>;
-þkustwacht.nl;
t
Onderwe rp: Appreciatie opsta plocaties

lÈ-

uo.com;

)míndef.nl;¡-_r_

'?mindef.nl;

l.

E

kustwacht.nl;

*/@mindef.nl

Beste allen,

Op basis van de beperkte feedback die ik heb gekregen over de evaluatie geschiktheid van mogelijke
opstaplocaties heb ik bijgaand overzicht gemaakt. Ik denk dat het belangrijk is dat we daar maandag
meer body aan geven, zodat we op basis daarvan een prioritering kunnen maken en verdere acties
uitzetten.
Met vriendelijke groet,

-1

Dcfcnsic Matcriecl Organ¡rat¡c/Directic MatcricGllog¡¡tack/Projccten
l.linirtcrie :van Dclén¡ic

Kromhout Kazernel Herculeslaan 1 | 3584 AB I Utrecht I gebouw K7,
I Postbus 90125 | 3509 BB I Utrecht
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uäifi;aerenr'é5i--

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, \A/ordt u verzocht dataande afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen ¿ørsprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:

f

(-.*__*

-@bristowgroup.com>
donderdaq 24 Íel'¡n ¿'ri 2022 20:54

t

,. I

CC:

_

@mindef.nl;

-

@mindef.nl;_
'-@mindef.nl;'J

-5..- @mindef.nl;

kustwacht.nl
Re: Appreciatie opstaplocaties
Ovezicht en evaluatie opstaplocaties MIRG_v2.docx

Onderwcrp:
Bijlagen:

Dames en Heren,

ln de bijlage treft u een beoordeling van de MIRG opstap¡ocaties vanuit een Br¡stow oogpunt. We kunnen
er maandag verder op ¡ngaan indien nodig.
Vriendelijke groet,
r. ¡,

È-Bristow Search and Rescue
Dyce Avenue, Aberdeen

AR2r nr n

Mobile
bristowgroup.com

t-.

Confidence in flight. Wo¡ldwide

frpms*
From:t

.,

l,

,

lvr-rr.nl>

Sent: 24 February 2022 L5:4t

To:,
¡ <ì
ìr
<r_
a--_
('

mindef.nl_
@mindef.nl>L___,,+ 1_*
_ @bristowgroup.com>;
p6ristowgroup.com>;r ^,-..- ]mindef.nl
þvr-rr.nl>;
<@kustwacht.nlj
p[ustwacht.nl>; . ,*fkustwacht.nl
Ðmindet.nl>;
rôkustwacht.nl>'*!_
,@mindef.nlti.---*_^. - ?mindef.nl
^t@mindef.nl.
i@mindef.nl>

suu¡ecì,. <c: nppreciatie opsta plocaties

Hallol

I

Bedankt voor het delen. Vanuit de VRR had je onze voor en nadelen ontvangen en ga er even vanuit dat zo
voldoende was (zie bijlage). Mocht dat níet het geval zijn dan kunnen we dat maandag bespreken.
Maandag hebben we het overzicht gereed m.b.t. de mogelijke extra helikopter trainingsbelasting m.b.t. de
taakuitbreiding MIRG.
Goed om maandag ook nog even stil te staan bij de beoogde stakeholder trainingen en planning.
1

Tot volgende week.
Met vriendelijke groet,

Õ

Mobiel

Crisið6èheersing I
Wilhelminakade g47, Rotteroam \uu uc¿vq
Parkeren in het WPC is helaas niet mogelijk

Van

; I Veiligheidsregio
h@vr+r.nl

o.o*--oJiffi-ticf

Rotterdam-Rijnmond lAfdeling Crisisbeheersing I Risico- en

I

www.veiligheidsreqio-rr.nl

ir¡ctr

te.

I Postbus 9154, 3007

AD Rotterdam

I

feg¡timeren)ür,nt (betaald) parkeren in Q-park De Rotterdam.

_@mindef.nl

Verzgnden: woens.lag 23 februari ,92216:?5

<þr-..1

@vr-rr.nl>:r
,lÌffi
-Ðmindef.nl>

-j;õättwacht.nl;

l@m¡noet.nl,

_-,
__-...ffinl;
@mindef.nl

Onderwerp: Appreciatie opsta plocat¡es

-

-@krrt*rcht.nl;

Beste allen,

Op basis van de beperkte feedback die ik heb gekregen over de evaluatie geschiktheid van mogelfke
opstaplocaties heb ik bijgaand overzicht gemaakt. Ik denk dat het belangrijk is dat we daar maandag
meer body aan geven, zodat we op basis daarvan een prioritering kunnen maken en verdere acties
uitzetten.
Met vriendeliike oroet.

ðt¡Gk/Projcctcn
M¡n¡stcr¡c Yan Detens¡c
Kromhout Kazernel Herculeslaan 1 | 3584 AB I Utrecht I gebouw K7,
ñ^êrh,rc 90125 |
'l|
"509 BB I Utrecht
lef.

n

1e

etage

I

www.detensie.nl

-Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

.--------DISCLAIM ER VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RUNMOND--Op d¡t email-ber¡cht ¡s de d¡scla¡mer van de Veilighe¡dsreg¡o Rotterdam-R¡jnmond van toepassing zoals weergegeven op het ¡nternet:
rr.nllalgemeen/proclaimer/ Please refer to our disclaimer, shown on previous line.

Disclaimer

http://vr-

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient
and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution
or taking act¡on ¡n relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.
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Overzicht en evaluatie opstaplocaties MIRG door Bristow

L.

Locatie

Openstelling

Pistoolhaven
Markweg 200,
3198 NB Europoort

24/7

Bewegingen

Services

Weerslimiten

Voordelen

Nadelen

Overig

Past formeel

Beperkt.
Brandstof
beschikbaar

500'/15oom

ln gebruik als opstaplocatie
Weinig aanpassingen
procedures

obstakelrijk gebied.

Toestemming benodigd van
Loodswezen, coördinatie

niet in

LHB

Rotterdam

Beperkte mogel'rjkheden
bij verminderde
weersomstandigheden.

MEt NHN

Formeel beperkt tot TUG-

ontheffing tenzij vrijgesteld
door Provincie ZH
2

Kazerne

Ad-Hoc

Coloradoweg
Coloradoweg 20,

Geen formele

Geen

700'/3000m

helikopterspot.
TUG benodigd

Beperkte aanpassingen
procedures e.d.

Obstakel rijk gebied.
Beperkte mogelijkheden
bij verminderde
weersomstandigheden.

Volwaardig vliegveld
Nabij brandweer Rotterdam
centrum.
Bereikbaar in slecht weer

Aanpassingen procedu res

Beperkte aanpassingen
procedures e.d.
Bereikbaar in slecht weer

Aanpassingen procedures
Aanpassingen logistiek

3199 LA

3.

Maasvlakte
Rotterdam
Rotterdam The

24/7

Hague Airport:

ln overleg met

Volledig

2OO'/55Om

EHRD

Rotterdam

Airportplein 60,
4.

5.

3045 AP Rotterdam
Kazerne Prinses

Maximaweg:
Pr. Maximaweg
960, 3199 KG
Maasvlakte
Van Ghent Kazerne
Rotterdam: Toepad
120,3063 NJ
Rotterdam

Ad-Hoc

Geen formele

Geen

300'/800m

helikopterspot
TUG benodigd.

Ad-Hoc

TUG:12
vliegdagen

Geen

1000'/3000m

Volgorde van voorkeur voor de opstaplocat¡e Br¡stow Netherlands BV vanuit operationeel oogpunt zov zijr.

Formeel beperkt tot TUG-

ontheffing tenzij vrijgesteld
door Provincie ZH

Aanpassingen logistiek

Beperkt aantal
bewegingen

Formeel beperkt tot TUG-

ontheffing tenzij vrügesteld
door Provincie ZH

Omkleedruimte
beschikbaar

Aanpassingen procedures
Aanpassingen logistiek

s.t'8

lndien goede en sluitende afspraken met Loodswezen/NHV tav gebruik Pistoolhaven voldoende zekerheid bieden zou bovenstaande heroverwogen kunnen worden.

Overwegingen:
1. Rotterdam/The Hague airport biedt de meeste zekerheden in termen van faciliteiten, brandstof en logistiek.

2. Kazerne prinses Maximaweg een goede alternatief vwb bereikbaarheid met slecht weer. Brandstof nabij op EHMZ/EHRD. Mogel'rjkheid tot Running Rotor Re-fueling op
EHMZ compenseert voor tijdsverschil omdat EHRD geen RRR toestaat. Refuel op Pistoolhaven mogelijk indien afspraken met Loodswezen/NHN gemaakt worden.

beter om gel'tjk

b'ú

contract start logistieke aanpassingen te maken waar we gedurende hele contractperiode profijt van hebben.

4. Waar het geen vliegveld betreft kan het zijn dat er beperkingen zijn in de jaarlijkse bewegingen. Dit geldt volgens het luchthavenbeiluit ook voor Pistoolhaven, al heeft de
Provincie hier tot noch toe niet op gehandhaafd.

Bristow kan de mogelijkheden onderzoeken een Formele ontheffing te kr'rjgen van de beperkingen in aantal landingen voor off-airport locaties.
Toetichting Locotiegebonden TIJG: Een locotiegebonden tug-ontheffing kon worden verleend voor het per kalenderiaor ten hoogste
keer opstijgen von een terre¡n verdeeld over moximaal 72 dagen.

24 keer

landen op

en het ten hoogste 24

f-

I

Van:
Verzonden:
Aan:

vriidag 4 maart 202216:46

,

CC:

nindef.nl

rá.

Onderwerp:

,

Vluchten MIRG

--

n

--abr¡stowgroup.com

noiL-]
hebbenç

ln achterliggende tijd
¡en ondergetekende uitgezocht hoeveel vluchten wij nu gebruiken voor de
taak MIRG. Alles bij elkaar is het niet 1 op l te vertalen is, dit gelet op het weer (minder/meer mensen mee) en de
beschikbaarheid van onze eigen mensen per hoist sessie.
Onze inschatting is gemaakt dat wij in achterliggende tijd voor de huidige taakstelling maximaal 25 missies hebben
gevlogen per jaar. Wij hebben geen berekening gemaakt in het aantal uren, aangezien dit steeds verschillend was en
er nu met de komst van de nieuwe helikopter ook een andere hoeveelheid mensen mee kan. Deze wisseling is van
invloed op de uitvoering en de vlieguren.
Een missie bestaat voor ons uit een vlucht heen en een vlucht terug, dus van en naar de landingsplaats (dus 50
vluchten). Zo wordt dat volgens ons ook geteld op een vliegveld. lk weet niet hoe jullie nu rekenen of met SAR, als
een heli terugkeert om te refuelen ook binnen dezelfde missie valt en je dus meerdere vluchten hebben. Wij
houden dit zelf niet altijd bij, aangezien dit best complex is voor ons om bij te houden.
De vluchten of de trainingsuren zijn de daadwerkelijk gevlogen uren of vluchten. Hierin is dus niet opgenomen dat er

bijvoorbeeld ook nog instructie/theorie wordt gegeven aan de te trainen mensen op de vlieglocatie. De vluchten die
worden gedeclareerd bij Rijkswaterstaat, zijn de daadwerkelijk gevlogen uren/vluchten.
Wellicht kunnen jullie aangeven hoe de gemaakte uren voor instructie/theorie worden verrekend, vallen deze dan in
de 80 uur oefenen? ln achterliggende tíjd zijn deze uren nooit geheel opgemaakt, aangezien de mensen reeds op de
basis aanwezig waren en beschikbaar voor een instructie/theorie.
Bovenstaande gaat over de huidige MIRG taak voor brandbestrijding, deze staat los van de mogelijke
taakuitbreiding. Op dit moment zijn de oefenuren voor de MIRG (80 uur) ruime genomen, deze hebben wij in
achterliggende t¡jd nooit geheel opgemaakt. Wij denken als wij de taken voor de mogelijke taakuitbreiding slim
organiseren en plannen ivm de grotere helikopters, dat dit zelfs mogelijk binnen het huídige afspraak kan vallen
Uiteraard zal als dit doorgaat e.e.a. dít moeten uitwijzen.

lk hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht je nog vragen hebben dan weet je mij wel te vinden.
Vriendelijke groet,

a
Team Strategische lnformatievoorziening

/

I Tel' _
*Þtatttl

Brandweer Rotterdam-Rijnmond
den lJssel.

E-maitadresr
L->

/

Maritiem Brandweeroptreden Rotterdam Rijnmond
,ezoekadres Slotlaan !21

/

2902 AL

/ Tel nr-_

--'Capelle

aan
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Van:
Verzonden:
Aan:

I
-.f

I

i

I

Y

\

zondaq 27 maart 202216:35
Þmin{r.f.nl;

f..^ ^ , _.. mindefn]g-r___-- rmindef.nl;
Ðbristowgroup.com:
-lristowgroup.com;
!

L-'. -_
r*gtrit*acht.nl;
f:

Onderwerp:
Bijlagen

"

-*

i@kustwacht.nl;/-

-l-Þmindef.nl;

Gespreksverslag Bristow/DMO/M I RG 28 maart
Gespreksverslag Bristow MIRG 28 maart.docx

Beste allemaal,

l.v.m. wat andere prioriteitstellingen werkzaamheden hadden we niet de gelegenheid om het gespreksverslag

eerder te delen. Mijn excuses.
ln de bijlage zit het gespreksverslag van 28 maart.

Tot morgen
Met vriendelijke groet,

- '-Crisis6êñãsinq

I

Mob¡et:--

È

.

Withelminakad"-ø2, notte?!ñFij bezoelfa-n^let
Parkeren in het WPC is helaas niet mogelijk

åìiqtr.'dsreg¡o Rot:1rdam-Rijnmond lAfdeling Crisisbeheersing

[
VvPu oeñt

l1ii"9-

"l
¡vr-ri.nl I www.veiliqheidsreqio-rr.nl I Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam

"

I

verp¡icni z¡cn te legitinìeren). U kunt (betaald) parkeren in Q-park De Rotterdam.
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a

Gespreksverslag MIRG, DMO, Bristow en Kustwacht
Datum: 28 februari 2022. Schiphol-Oost
Aanwezig:

,, -l(DMo)

dBristow)*
'.__

I _

I
I

a
a

. r(Ministerie

d

a

Bristow)

DMO Defensie)

van Defensie)

,.*_.. (DMO)

f

f
b*-.-

,

,VRR)

.

(vRR)

Afwezig:
a

L*

_- Fqr

<

(Kustwacht)

Korte kennísmaking ronde. Zie aanwezigheidslijst hierboven
Besproken
Het gesprek van 28 februari 2O22 als vervolgsessie op de eerdere gehouden sessie met als doel om:
Te inventariseren welke opstaplocaties geschikt z'rjn voor MIRG.NL;
Helderheid te krijgen over de beschikbaarheid van de helikopters voor MIRG.NL inzet en

¡
o
o
o

trainingen;
lnventariseren welke stappen en planning aangehouden moet worden voor operationele
gereed stelling van de nieuwe Bristow helikopters;
Overige zaken af te stemmen en te bespreken.

Vorige verslag
Toelichting op het vorige gespreksverslag; TUG is 12 dagen per jaar (2 vliegbewegingen per dag start
en landing). ls te weinig voor MIRG en niet bruikbaar.

wordt op dit moment niet gereguleerd door de overheid en getoetst op commerciële kaders.
lLenT is gevraagd door minister om daarop meer te reguleren. Voor alles wat naar buiten treed zal
is in gesprek met llenT voor de ruimte
een goedkeuring of ontheffing geregeld moeten z¡jn.
gaan naar goedkeuring voor
Meer
landen
voor
mogelijkheden
vliegbewegingen
SAR.
en
omtrent
procedures in artikelen van de nationale wetgeving. ln UK is voor SAR-toestemming voor het landen
in het hele land i.p.v. NL vooraf en achteraf meldingen te doen. Bristow wil toe werken in NL voor
makkelijkere toezicht op SAR. Dit is een lang proces voordat dat geregeld is. I

SAR

I

|.¡'-.
Er is een

gezamenlijk belang om het bevoegd gezag te overtuigen van het maatschappelijke belang van SAR.
Aangegeven is dat wanneer een locatie bekend is de VRR kan ondersteunen in het contact met de
locatie eigenaar om de praktísche operationele zaken af te stemmen en uit te werken en het belang
van een goede SAR kan benadrukken.

L

t

De benodigde act¡es voor het regelen van een landingslocatie MIRG worden gestart vanuit DMO en
Bristow waarbij de mogelijkheden voor het gebruik van de locatie worden besproken, afgestemd en
geregeld. ln gezamenlijkheid DMO - Bristow zal contact worden gelegd met de beoogede locatie.

Geschikte opstaplocatie MlRG.Nt
Op basis van de voor- en nadelen inventarisatie van het vorige overleg zijn de volgende locaties
overgebleven:

L.
2.
3.

RTHA (primaire locatie)

Van Ghent Kazerne Toepad Rotterdam (secundaire locatie)
Sport nabij Maxima kazerne aan de Maximaweg (derde locatie)
Dit in afweging met de operationele mogelijkheid voor landing, lasten voor omgeving zoveel mogelijk
te beperken en structu rele vergunningsmogelijkheid.

|

5,2

.--

contact leggen me
L-l'r
terugkoppelen.

RTHA voor de mogelijkheden en

dit in het volgende overleg

t zullen daarnaast ook een bezoek brengen aan de kazerne Coloradoweg voor de
mogelijliheden daar te bekijken. Als dit doorgaat koppelen zij dit nog aart lery
ryg om
daar afspraak te regeJen.

f-*lr [-

De van Ghent kazerne heeft in eerste instantie enthousiast gereageerd om MIRG te ontvangen.

gaat onderzoeken
J__
gemeente.

wat de vergunningsmogelijkheden zijn en contact opnemen met de

Besproken is dat het is verstandig om een uitwijk locatie te hebben, dit i.v.m. weersomstandigheden,
de back-up locatie is dan wel onderhevig aan TUG. Dit zal door DMO/Bristow ook opgepakt worden.
Afgesproken wordt dat uitgangspunt is dat de primaíre locatie RTHA en back-up locatie is Van Ghent
koppelt dit terug aan defensie en van Gent kazerne en onderzoekt de
bF-vergunning, dit geldt dan ook voor de spot nabij de Maximakazerne.

Kazerne.

Beschikbaarheid helikopters

5,1

L

Vanuit de VRR blijven er zorgen m.b.t. de beschikbaarheid van de helikopters voor de MIRG.NL
trainingen. Aangegeven is dat permanent24lT er 2 operationele helikopters beschikbaar zijn. !

5,\ k

wil uit de discussie blijven als er een daadwerkelijke SAR inzet is in ten noorden
van de Noordzee en het toestel dan voor MIRG oefenen wordt gebruikt. Juist deze discussie is in het
begin traject van MIRG gevoerd en dit willen wij niet opnieuw. Dit ¡s de reden dat in de huidige
s¡tuatie voor MIRG trainingen een 3" helikopter beschikbaar is gesteld.
De VRR, lees MIRG

Onderzoek taakuitbreiding MlRG.Nt
Aangegeven is dat er momenteel een onderzoek loopt over de taakuitbreiding MIRG.
Er wordt een toelichting gegeven op de taakuitbreiding en het traject wat wordt gelopen

r<
2

geeft aan dat het jammer is dat zij laat in kennis zijn gesteld door Rijkswaterstaat en zij de
documenten heeft ontvangen voor het aankomende
lgeeft aan dat Raad van de
Kustwacht alleen het mandaat heeft m.b.t. het organiseren van de benodigde financiering. Ze geeft
aan dat in het bestuurlijke voortraject defensie niet betrokken is geweest voor de taakuitbreiding.
Aangegeven is dat dit traject is gestart vanuit de Kustwacht en Rijkswaterstaat en zij de afstemming
moeten vinden met de overige departementen. Het aankomende KW7 wordt het onderwerp ter
kennisname ingebracht en besluitvorming vindt pas in juni plaats.

KW7.l*

Aangegeven wordt dat we de taakuitbreiding voor nu uit de discussie moeten houden, aangezien er
nog een heel besluitvormingstraject loopt. Aangegeven is dat de taakuitbreiding i.r.t. de vlieguren
zoals we het nu zien in de reeds bestaande construct¡e van de 80 oefenuren voor MIRG kan vallen.

Dit i.v.m. de slimmere planningsmogelijkheden en komt van grotere helikopter. Daarnaast zijn 850
uren opgenomen voor de SAR-invulling, hierin is mogelijk ook nog ruimte.
Als er een positief besluit wordt genomen t.a.v. de taakuitbreiding zal Rijkswaterstaat/ lenW
Kustwacht dit bespreken met DMO.
Planning en operationele gereed stelling
Gesproken wordt over de hoeveelheid trainingsvluchten die noodzakelijk zijn voor de MIRG-taak. De
uren staan nu op 80 uur. Hoeveel ploegqn moeten hoe vaak op jaar basis getraind worden en
inschatting van daadwerkelijke
þeft aan dat dit wat lastig is om te vergelijken met het
verleden. Nu wordt gebruik gemîg\llJan kleinere helikopters, straks beschikken wij over grote
helikopters met meer capaciteit.l
: zullen een uitwerking maken voor het volgende
overleg van 28 maart. Dit m.b.t. het aantal uur en de aantal vluchten.

inzet{

:r{

Totaal worden er max L00 mensen voor MIRG getraind voor hoist oefeningen. Uitgangspunt is dat er
minimaal 1 keer per jaar wordt ge-hoist.
Aantal mensen en dan gericht op de key players ook avond en nachtvlucht doen i.v.m. andere
dynamiek over max 40 personen.
De hoist trainingen die nu worden georganiseerd, zijn op basis van vrije inschrijving om de
repressieve brandweerzorg te garanderen. Eén ploeg bestaat uit 12 mensen maar zijn altijd maar 8

mensen in dienst i.v.m. verlof, training of ziekte.
Zoals nu wordt ingezet wordt in ochtend 15 personen en in de middag 15 personen getraind. Dit kan
mogelijk veranderen i.v.m. groepsgrootte in relatie met de helikoptercapaciteit. Uitgangspunt is 8
personen voor de nieuwe situatie. ln de nieuwe situatie moeten ook aanpassingen worden gemaakt
omdat mensen dan langer weg z'rjn, de groep groter is, er langer wordt gevlogen en er meer mensen
tegelijkertijd getraind kunnen worden.
Elk jaar worden ongeveer 12 nieuwe mensen i.v.m. overplaatsing beleid opgeleid voor de taak MIRG
Dit omvat dan hoist, huet, sea-survival en brandweer inhoudelijke training. Simulatie trainingen
behoord zeker tot de mogelijkheden. Aangezien de mensen maar 1x hoisten ziet Bristow deze
mensen als'niet kwalitatief opgeleid'. Dit betekent dat de hoist-operator aan boord meer moet
begeleiden.
Life trainingen op zee worden 3 tot 6 keer per jaar gehouden. Dit betekent een praktijkoefeningen op
zee uitvoeren bv Livex of een ander schip in de haven of op zee.

ln samenwerking met de Kustwacht en de KNRM wordt een jaarplanning gemaakt met alle
oefendagen voor het gehele jaar. Vast oefendagen zijn er al ingepland, niet alles ís in 'beton' gegoten
er wordt ook wel in goed overleg een dag verschoven, dit aangezien een schip niet altíjd mogelijk is
en er dan een uitwijk moet zijn.

3

-<uUn

-arretsen zij een oefen- en
aangeleverd aan
,"n I
trainingsprogramma vanuit Bristow. Te denken valt aan een gedeelte op de grond en daadwerkelijke
hoist oefeningen en live oefeningen op zee.
Stakeholder trainer:
Eerste PowerPointpresentatie en film met vragen (SBT, onlinetraining);
Daarna ronde langs de helicopter;
Vervolgens oefening met winch (eerst droog en daarna boven schip).
Als de

g.g"u"n,

u.nf ln¡

-

¡
o
o

Acties:
a

a
o
a
a
a

o
a
o

en l<
lvraagt jaarplanning trainingen op bij /
-çn
Actie
'¡ RTHA contacten
Acti'- ls.m. Bristow: Maximaweg gesprek afdeling TUG-aanvragen behandeld

Actie

verkennend gesprek.
van Ghent kazerne
Uitwerken oefenprogramma vanuit Bristow m.b.t. vliegveiligheid hoisten en
Ã¿äef

l:'1*,

vliegen.
Actie Bristow; Theorie stuk: bekendheid helikopter, hoe ga je ermee om,
communicatieapparatuur en hoe ga je in de helikopter.
Actie Bristow: Eerste contouren schetsen van training en welke fases erin zitten en korte
inhoud. Dan aan de hand daarvan delen van PowerPointpresentatie
.v.m. uren en taken zodat zij een
lvakbekwaamheidsdocument delen
voorstel planning kunnen maken.
: overzicht maken van de vluchten en verwachte vlieguren.
Fn

me{

Actie

Act¡If,

_*

*
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tVan:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 22 april 2022 10:03
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Gespreksverslag Bristow/D MO/M RG 28 maart
I

Hoil_¡
Dat ¡s pr¡ma. Laten we het dan verder bespreken.
Heb jû inmiddels een reactie ontvangen van RTHA?
Met vriendelijke groet,

, *=
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Crisislâheeîs¡ng
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Wilhelminakadigiz, nodËAam tou u"ruürffi"r
Parkeren in het WPC is helaas niet mogelijk

lVeiligheidsregio
-lOvr-ñ.nl Rotterdam-Rijnmond lAfdeling Cris¡sbeheersing

I

wr., ,=îlliGrpiõñi

I Risico- en
www.veitighåidsreqio-rr.n¡ | Põstbus 9154, 3OO7 AD Rotterdam
zcn te reg'trnreren).Ukt,r't (betaaid) parkeren in Q-park De Rotterdam.
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Van:L ., @mindef.nl.
^ L4:02fmindef.nl>
Verzonden: dinsdag.l9 april 2022
Aan:
*-* lvr-rr.nl>
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|
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We zullen ons overwegingen m.b.t. verslaglegging tijdens de eerstvolgende vergadering nader
toelichten. Van onze kant zal dan ook geen reactie komen op het concept-verslag van 28 maart

*r

Met vriendelijke groet,

Defen¡ie l{atericel Organisatie,/D¡rect¡c llatcriccllog¡st¡ck/Proicctcn
lrl¡n¡3tcr¡c van Defen¡ie
Kromhout Kazernel Herculeslaan 1 | 3584 AB I Utrecht I gebouw K7,
I Postbus 90125 | 3509 BB I Utrecht
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mindef.nl
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Van;_
verzonden: maandag

Aan:
ondñerp:
Hallo'

îr
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!vr-rr.nl>
rr-rr.nl>

_

_-,Ðmindef.nl>;'>_
o/Mt RG;B raart
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Bedankt voor de terugkoppeling. ldd door de drukte heb ik een foutje gema.akt met de datum. Deze moest ¡dd 28

tebruarizijn.
We hebben de wijzigingen doorgenomen en opmerkingen bekeken. De meeste wijzigingen zijn geaccepteerd. Echter
hebben we een aantalwaarvan we in een andere beleving z¡tten. Zie bijlage.
Wat zullen we hiermee doen? ls het handig om even te bellen en dit te bespreken?

Met vriendelijke groet,

¡€h
L lV.ítioh"i.dsregio Rotterdam-Rijnmond lAfdeling Crisisbeheersing I Risico- en
O
1-¡i.nl I www.veilisheidsreqio-n.nl I Postbus 9't54, 3007 AD Rotterdam
Crisis6èheersing
I Mobiel:. __
Wilhelminakade 947, Rotterdam (bij bezoek aãtÍ1TêMlPqbent u verplicht zich te legitimeren). U kunt (betaald) parkeren in Q-park De Rotterdam.
I

Parkeren in het WPC is helaas niet mogelijk

Van:[_

lmindef.nl.-*
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Verzonden: woensdag 6 april 2022Ls:49
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<
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'< "'

*,nQ!-nd."f.n!

-

Dkustwacht.nl:
---=@lnr

>;

BristodDMO/MIRG 28 maart

¡,

-te voorkomen: dit betreft het gespreksverslag van 28 februari 2022 (abusievelijk
Om verwarring
aanvankelijk oedateerd 28 maart). Bijgaand de opmerkingen van de zijde van Defensie, waarbij het
eerder door
¡geleverd commentaar is meegenomen. Het komt wellicht over als wat veel en hier
en daar pietlüEig-i6mmentaar, maar we moeten er rekening mee houden dat dit soort stukken in later
stadium openbaar kunnen worden.
Mag ik je vragen (als je akkoord bent met de voorgestelde wijzigingen) om een volgende versie te
maken, dan kunnen we tijdens onze volgende vergadering die versie agenderen ter goedkeuring als
definitief verslag.
Reactie op verslag 28 maart volgt binnenkort.

Met vriendelijke groet,

)
Def€n3ie l{ater¡eel Organ¡¡at¡c/D¡rect¡c Matericcllog¡3t¡ck/Projectcn
f{¡n¡ster¡c van Dcfen¡ic
Kromhout Kazernel Herculeslaan 1 | 3584 AB I Utrecht I gebouw K7, 1e etage

I

Postbus 90125

I 3509 BB I Utrecht

2

Fl
l__

€

r)mindef.nl

Www,Oer erlsie. nl

-*--¡.-!GÀ

,vr-rr.nl>

Van: I
Verzonden: zondag 27 maart 2O22 16:35

Aanl

.,ì,\\,,,,

¡ h,r

1E-#r-L=

'J

,

rarbl¡sggur¡ffguB-.cg-ng,r
@mindef.il¿i---' ,';funlt;
@bristowgroft-com; l-<.-&istwacht Í .
il(U¡ly3chLd>;
_*__&S!4lacht¡l>; ã, r
| Kustwacht
'*
\
,
r@mindef.nl>; >__*
þvr-rr.nl>
L j.--_-*"..
.-llnderwe rp: Gespreksve rsla g B ristow/DM O/M

I

RG 28 maa

rt

Beste allemaal,

l.v.m. wat andere prioriteitstellingen werkzaamheden hadden we niet de gelegenheid om het gespreksverslag
eerder te delen. Mijn excuses.
ln de b'rjlage zit het gespreksverslag van 28 maart.
Tot morgen.
Met vriendelijke groet,

-F-----

G)
vÞ-Vêil¡dheidsregioRotterdam-Rijnmond|AfdelingCrisisbeheersing|Risico-en

Mobief

Crisisbeheersing I
rr.nl I www.veiligheidsreqio-n.nl I Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam
Wilhelminakade 947, RotlB?d?iff(6flbëZõft!!ilftfën!Ðbent u verplicht zich te legitimeren). U kunt (betaald) parkeren in Q-park De Rotterdam.
Parkeren in het WPC is helaas niet mogelijk
I

---------DISCLAIMER VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RUNMOND--Op dit email-bericht ¡s de disclaimer van de Veiligheidsregio Rotterdam-R'rjnmond van toepassing zoals weergegeven op het internet:
rr.nllalgemeen/proclaimer/ Please refer to our disclaimer, shown on previous line.

https://vr-

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd.lndien u nietde geadresseerde bentof dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het berícht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may conta¡n information that is not intended for you. lf you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to ¡nform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain informatíon that is not intended for you. lf you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to ínform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kínd resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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la.

Gespreksverslag MIRG, DMO, Bristow en Kustwacht
Datum: 28 februari 2022. Schiphol-Oost
Aanwezig:

Qwro)

(Bristow)

L- - -"lBristow)

t

heeft
heeft

(DMO)
LVBR)

lvnn)

Defens¡e

heeft

{

heeft

de

Afwezig:

. L '
h¿'

enQ
Iè

I

heeft vcrw'rjderd

-f'Kustwacht)

Korte kennismaking ronde. ZÌe aanwezigheidsl'rjst hierboven.
Besproken
Het gesprek van 28 februari 2022 als vervolgsessie op degldel______-gglr,o-g{g¡

.
r
.
¡

¡_essj-e ¡_e_q

4s

9-qç!

qn,

heeft verwijderd: eerdere

Te inventariseren welke opstaplocaties geschikt zijn voor MIRG.NL;

Helderheid te krijgen over de beschikbaarheid van de helikopters voor MIRG.NL inzet en
trainingen;
lnventariseren welke stappen en planning aangehouden moet worden voor operationele
gereed stelling van de nieuwe BrÌstow helikopters;
Overige zaken afte stemmen en te bespreken.

Vorige verslag
Toelichting op het vorige gespreksverslag; TUG is 12 dagen per jaar (2 vliegbewegingen per dag; 1
start en 1 landing). ls te weinig voor MIRG enû94!$!g@!9þ!d$Bg=þlujtþq¡r. _- -

heeft verwijderd: niet

wordt op dit moment niet gereguleerd door de overheid; de operator
wordt vwb de onderl¡ssende requliere operatiq!l=qçhj=s=g-qtggl-s]-9_p_cg!'lJ'!-ç!çiÊle (Cdgt:,1!ç-tll-p-

heeft venvijderd: en

SAR Hel¡kooter oÞeraties

gevraagd door de ministerVa¡]&!v omåABjgilgllglgfgËSt9-f-e-guçIef:I!çfy99lggþ!E$gçg
_--een "opt-in" ondersteund metp-l'[l]efilge!-qg?f
_ -=W=qqf=q=e=94&9!=eI=qgg[,_9çI=ry!4!ç=!=o=q!g=l'=ee&q?[
'9
regulier beschikbaar (biiv: laaevliesen, zicht/weer minima. etcL_í_
i!,C-e-sp!gt lì:'gl l!g!T_yg-CI_ _
de ruimte en mogelijkheden omtrent vl¡egbeweg¡ngen voor SAR. Meer landen gaan naar
goedkeuring voor procedures in artikelen van de nationale wetgeving. Bristow zal nauw
samenwerken met lLenT en het Minlenw om een effect¡eve en caþabele dienst te leveren met de
iuiste qoekeurinsen en ontheffinsen.y=99=r=il!ç=i!?F=e.b9lgS19j9==egD=tçdl¿ç!içJ?4=qp=e=r=E!Lq!919

_

capaciteit als gevole van deze opt-in niet

'

acceptabelrt

-'

heeft verwdderd: daarop meer
hceft verwijderd: Voor

alles

wet naar bu¡ten treed zal een

goedkeuring of...

hceft verwÜderd: geregeld moeten z¡jn
heeft vcrwijderd: ln

UK is voor sAR-toestemming voor het
landen ¡n het hele land i.p.v. NLvooraf en achteraf
meld¡ngen te doen....Bristow wll toe werken ¡ñ NLvoor
gristow w¡l toe werken in NLvoor makkel¡jkere toez¡cht op
sAR...

(")

ù

,

heeft venr$derd: Bristow w¡l toe werken in
Er is een

NL

voor

SAR

gezamenlijk belang om het bevoegd gezag te overtu¡gen van het maatschappelijke belang van SAR.
Aangegeven is dat wanneer een locatie bekend ¡s de VRR kan ondersteunen in het contact met de
locatie eigenaar om de praktische operationele zaken af te stemmen en uit te werken en het belang
van een goede SAR kan benadrukken.

"\

hecft verw'ljderd: D¡t ¡s een lang proces voordat dat

I

geregeld ¡s...

heeft opmaak

t

Doorhalen

voor het regelen van een€pslg!_-----_!-oqq!ie lyllBç yo!q-e-! geslqtt -v-q!!.¡j! PlUq--e-!
Bristow, waarbij de mogel'rjkhedene¡-yqslwg¿dgn voor het gebruik van de locatie worden
besproken, afgestemd en geregeld. ln gezamenlijkheid zal door DMO - Br¡stowrcon-t_qç! Wq!qg-!
selesd met de-beoosde locatie.
De benodigde acties

heeft

landings

heeft verwiiderd:

zal

heeft verwijderd: beoogede

Geschikte opstaplocat¡e MlRG.f{L
Op basis van de voor- en nadelen inventarisatie van het vorige overleg zijn de volgende locaties
overgebleven:

1.
2.
3.

RTHA {primaire locatie)
^Van

Ghent Kazerne Toeoad Rotterdam (sççg1daj¡çlSçA!ie)_ ----

Spot nabii Maxima kazerne aan de

\4

errq' evçe (dç

rC -e

heeft opmaek toegêprst: Nedèrlands (standaard)

1999!-e )-

hceft vcrwijderd:Sport

Dit in aftveging met de operationele mogelijkheid voor landing, lasten voor omgeving zoveel mogelijk
te beperken en structurele vergunningsmogelijkheid.

I

¿

teeft aan dat RTHAjn het verleden hee
.plaeq!]S-gCçtl
van de SAR-helikopter(s) te kunnen bieden. maar dat het contact eoed
metRTHA voor de mogeliikheden te dienen als opstaplocatie MIRG.NL en d¡t in he! yqlge¡{q,q-v9-499

heeft verwdderd:

terugkoppelen.

hecft

isr-lllq!

t'¿al---4qA¡¡lelsl -oq!-e-e¡-Þç,'qç(

,

heeft verwijderd:lr

aan de

mogelijkheden daar te bekijken. Als d¡t doorgaat koppelen zij dit nog
daar afspraak te regelen.

heeft verwijderd: zullen

De van Ghent kazerne heeft in eerste instantie€Sû¡sl__€gl_e-?gF9fq gLI!YILE-G-!ç gnlySlge!:_______

heeft verwijderd: enthousiast

[-.-

heeft verwiiderd: voor

laat onderzoeken wat de

heeft
gaat

heeft

Besproken is dat het ¡s verstandig om een uitw¡jk locatie te hebben, dit i.v.m. weersomstandigheden,
de back-up locat¡e is dan wel onderhevig aan TUG. D¡t zal door DMo/Bristow ook opgepakt worden.

heeft

en contact opnemen met de gemeente

Afgesproken wordt dat uitgangspunt is dat de primaire locatie

heeft verwiiderd:

is

r lg-ppeLt di!-!9r!¡c q?! d9-yqt- 9ç!1t
geldt han oo* voor de
nabii de

heeftverwijderdl

Kazerne{'

tetçne

heeft verwiiderd:,

Beschikbaarheid helikopters

i¡rt

Vanuit de VRR blijven er zorgen m.b.t. de beschikbaarheid van de helikopters voor de MIRG.NL
trainingen. Door DMO is¡g¡geEeygldC! er permanent (2417)2 operationele
door KWNL beschikbaar zijn. KWNL za¡ per oefening een keuze maken om h¡erbii sebru¡k te maken
r¡:n ¡la halil¿nnio¡ to ñon Ual¡lor nf I uchthaven Midden Zeeland.
De VRR, lees MIRG, wil u¡t de discussie blijven als er een daadwerkelijke SAR inzet ¡s ¡n ten noorden
van de Noordzee en het toestel dan voor MIRG oefenen wordt gebruikt. Juist deze discussie is in het

itàtgÊldtCã?6rt?

J^^¿ ..--.,¡tl-,¿.
¡f

heeft verw'rjderd: e

begin traject van MIRG gevoerd en dit willen w'rj niet opnieuw. Dit is de reden dat in de huidige
situatie voor MIRG tra¡n¡ngen een 3" helikopter beschikbaar is gesteld. DMO geeft aan dat in de

nieuwe situatie op beide helikooters een SAR-nurse aanwezig is en dus niet, zoals in de huidige
situat¡e, er alleen vanaf Den Helder Airoort een SAR-nurse is. Daarnaast kan, qezien de capaciteiten
van de 4W189 helikopter. met l operationele helikopter de zorgnorm behaald worden. Er is dus
meer flexibiliteit in de inzet van de helikopters in verseliikins met de huid¡se situatie. Uiteindeliik
beoaalt de Kustwacht over de priorite¡t van de inzet van de helikopter(s).

it

heeft verwûderd: defensie en

heeft verwljderd:

is

heeft verwijderd: er

vt

5I

Onderzoek taakultbreiding MlRG.ftlL
2

"r^'¡lr

En

wl6 dost

Aangegeven is dat er momenteel een onderzoek loopt over de taakuitbreiding MIRG.
Er wordt een toelichting gegeven op de taakuitbreid¡ng en het traject wat wordt gelopen.f

]f,-

-----

heeft
heeft verwüderd:

zu

heeft verwûd€rd: zijn
heeft verwljderd: en

zi

j

aan dat in het bestuurlüke voortraject€glgnåg__]Ciç! Þggg-l!f-e_!

heeft verwíjderd:

taakuitbreiding. Aangegeven is dat dit traject is gestart vanuit de Kustwacht en Rijkswaterstaat en zij
de afstemmins moeten{æ.fgr_I_e! q9 _of,ellge qgpiltgt!9!!9!1.-!19! ?9¡!91119!ìqç-q!] lvglq!!E!
onderwerp ter kennisname ingebracht en besluitvorming vindt (op z¡in vroesst)jl-iyltLpjga_!q..

heeft verwijderd: heeft

Aangegeven wordt dat we de taakuitbreiding voor nu uit de discussies in dit overleg moeten houden,

heeft verwÛderd: alleen

aangezien er nog een heel besluiwormingstraject loopt. Aangegeven is dat de taakuitbreiding i.r.t.
de vlieguren zoalsåg!!v!sih_e!-!y-¿tel-_- j!-q9
99rl!!ry-c!-e--v-q! q9 99_9_ef-e-tlyfe! y9_9I

heeft verwilderd: defensie

MIRG kan vallen. Dit i.v.m. de slimmere planningsmogelijkheden enSglrlglJ?l_S_lg!gl_e hCl¡tgplelå.
Daarnaast zijn in het contract maximaal 850 uren opgenomen voor de SAR-invulling hierin is

heeft verwfiderd: vinden

heeft verwiiderdl

--

heeft verwijderd: van

heeft verwiiderd: voor

!ç-eq!-þ9s!qClqç

h¡eft verwûderd:

mogelijk ook nog ruimte. Er zal formeel met Defens¡e contact moeten worden opgenomen voor een
apprec¡atie/uiwoerbaarhe¡dstoets van de moseliikheden binnen het contract met Brlstow.
Als er een positief besluit wordt genomen t.a.v. de taakuitbreiding zal Rijkswaterstaat/ lenW

pas

heeft verwiiderd: we
hee'ft verwijderd: zien

heeft verw'rjderd: komt

Kustwacht dit bespreken met DMO.
Planning en operationele gereed stelling
Gesproken wordt over de hoeveelheid trainingsvluchten die noodzakel'rjk zijn voor de MIRc-taak. De
uren staan nu op 80 uur. Hoeveel ploegen moeten hoe vaak op jggÞg! Cg{gj$ Wglg_e!-g!l-:Wa!j!_

- ---,-- heeft verwijderd:

jaar basis

de inschatt¡ng van daadwerkel'rjke inzet{-_þeeft aan dat dit wat lastig is om te vergelijken met het
verleden. Nu wordt gebruik gemaak van kleiirere helikopters, straks beschikken w'rj over grote

I

zullen een uitwerking maken voor hetvolgende
helikopters met meercapacite¡t.' len
overleg van 28 maart. Dit m.b.t. het aantal uur en¡S!.qan_t_al_v!yc-b!ç1.----

heeft

Totaal worden er max 100 mensen voor MIRG getra¡nd voor hoist oefeningen. Uitgangspunt is dat er
min¡maal 1 keer per jaar wordt ge-ho¡st.
Aantal mensen en dan gericht op de key players ook avond en nachWlucht doen [.v.m. ondere
dynamld over max 40

M3t

de

wat {ùorû h¡efmeÊ bedDôld?

De ho¡st trainingen die nu worden georganiseerd, zijn op basis van vrije inschr'rjving om de
repressieve brandweerzorg te garanderen. Eén ploeg bestaat uit 12 mensen" maar elzijn altijd maar

I mensen in dienst i.v.m. verlof, train¡ng of z¡ekte.
Zoals nu wordt ¡ngezet¿E9Eþgi!-ds_o9tr!_elq 1-¡ p,elsglen 9! i! d-e,¡¡j{q-g _r! p_e¡s91_9!_8_e_tl1llg:- -Dit kan mogelijk veranderên i.v.m. groepsgrootte in relat¡e met de toekomstiqe helikoptercapaciteit.
lUtgwrgsp¡,¡r¡t ¡s I penonen voor de rdeuwc situat¡el. b Cç ¡l"VWç :i!rl?,t!e,!199!9ll o9!?-S!PC!9ir:ìC-9! - worden gemaakt omdat mensen dan langer weg zijn, de groep groter is, er langer wordt gevlogen en

heeft

wordt

lrat opmerldngan
gerlen dô êerdêr

:

DË¿e

dn begrljp

it

r¡¡êt,

ook

2r15

er meer mensen tegelijkertijd getraind kunnen worden.
Elk jaar worden ongeveer 12 nieuwe mensen i.v.m. overplaats¡ng beleid opgeleid voor de taak MIRG.

Dit omvat dan hoist, huet, sea-survival en brandweer inhoudelijke training. Simulatie trainingen
behoord zekertot de mogelijkheden. Aangezien de mensen maar 1x hoisten ziet Bristow deze
mensen als 'n¡et kwalitatief opgeleid'. D¡t betekent dat de hoist-operator aan boord meer moet
begeleiden.

I

lt¡lryf'-Eg¡ op 199 w-otq-ert 1t-c!-qIç9r p9tigqt-cehqg4eL Ut þ-elets9t!pt?!!i!-oer-edl'cefr-9-p
uitvoeren bv Livex of een ander schip in de haven of op zee.
Livp

zee

heeft verwijderd: f
heeft verwiiderd: een

haeft opmaak toegepâst Nederlands (standaard)

ln samenwerking met de Kustwacht en de KNRM wordt een jaarplanning gemaakt met alle
oefendagen voor het gehele jaar.&$eqel_elqqeçl_¡Uqer ?l l]1C9plq!q, frj_e! 9!le!-'i_ir]_'Þçt.oll
gegoten er wordt ook wel in goed overleg een dag verschoven, dit aangezien een schip niet altûd

h.eft

Vast

mogel'rjk is en er dan een uitw¡jk moet zijn.
Als de gegevens

*.¡:þrrftrijn

arnFf

*rchetsen

n
z'rj een oefen- en
aangeleverd
tra¡ningsprogramma vanu¡t Bristow. Te denken valt aan een gedeelte op de grond en daadwerkelijke
hoist oefeningen en live oefeningen op zee.
Stakeholder trainer:
-Eerst PowerPointpresentatie en film met vragen (SBT, onlinetraining);
Daarna ronde lanes delelikooter:
Vervolgens oefen¡ng met w¡nch (eerst droog en daarna boven schip).

-

.
r
r

heeft verwflderd: Eerste
heeft verwiiderd: helicopter
heeft opmaak toeg€prst Nederlands (standaard)

heeft opm.âk to.gcprst Nedêrlands (standaard)

Act¡es:
a
a
a

Actie
Actie

-

vraag jaarplanning trainingen op büêndfgÊl _Ge¡9d,
Ilen
rr. : RTHAcontacten

{qelqc Iq

hceftver*¡derd{- --

9-qc ryrcce'! Þ911c¡q9lq verkennend gesprek.

heeft

a
a

Actie Bri$ow;_u 1!y-çüet_gçler:ìpfS_clgArI? y9¡9!! qls-t_qW n..þlt:ylLee,ve{iebeL4 hoisten en

heeft versiiderd:

vl¡egen.
a
a
o
a

Act¡e Br¡stow;-rhggrc-qtt! þ9-!9f-q¡eLq -h-e!i!gpl9f. !99 ge jç çl¡qç gqr,
commun¡catieapparatuur en hoe ga je in de helikopter.
Actie Bristow: Eerste contouren schetsen van training en welke fases erin z¡tten en korte
inhoud. Dan aan de hand daarvan delen van PowerPo¡ntpresentat¡e
Actie
Þakbekwaamheidsdocument delen met -l.v.m. uren en taken zodat zij een
voorstel ¡lanning kunnen maken.
Actie '
overzicht maken van de vluchten en verwachte vlieguren,
'en

heeft

f
ì

t.s.m.

heeft verrijderdJ-

f\¡f-

4

;

--

fl
Van:
Verzonden:
Aan:

-J-r

maandag 11 april 2022'E:38

Onderwerp:
Bijlagen:

^-

,)mindef.nl'

g-.

Gespreksverslag BristoVDMO/MIRG 28 maart
20220228 - Gespreksverslag Bristow MIRG 28 februari-Defensie (incl. wijziging
RE:

opm' )en\

'.docx

Hallol

tÞ*

Bedankt voor de terugkoppeling. ldd door de drukte heb ik een foutje gemaakt met de datum. Deze moest ¡dd 28
februari zijn.
We hebben de wijzigingen doorgenomen en opmerkingen bekeken. De meeste wijzigingen z'rjn geaccepteerd. Echter
hebben we een aantal waarvan we ín een andere beleving zitten. Zie bijlage.

Wat zullen we hiermee doen? ls het handig om even te bellen en dit te bespreken?

Met vriendelijke groet,

L.---*
.A
U-i --

,

Veiliqheidsreqio Rotterdam-Rijnmond I Afdeling Crisisbeheersing I Risico- en
Crisisbeheersing I Mobiel
n@vr-ñ.nt I www.veiliqheidsreqio-rr.nl I Postbus 9154, 3OO7 AÐ Rotterdam
WilhelminakadJSaZ, nott;tânÌffi6øõtr¡fân?tëfwrr.; oent u verplichi r¡cf, te teg'timeren). U ku"t (betaald) parkeren in Q-park De Rotterdam.
Parkeren in het WPC ¡s helaas niet mogelijk

\

Van:--__

j@mindef.nl,----

1

I

.-,r@mindef.nl>

Verzoñden: woensdag 6 april 2022L5:49
Aan:
_

,¡¡

é

*..@vr-rr.nl>;

I

þbristn*eroio.com:
,þristowgrorrn-com:
pkustwacht.nl;
'mindef.nl;'
pbristowgroup.com
L.
Onderwerp : RE: Gespreksverslag Bristow/DMO/MIRG 28 maart

"

1

Beste I

þmindef .nl;
,

-þmíndef.nl;

--*

$ustwacht.nl;
!vr-rr.nl>;

¿)

Om verwarring te voorkomen: dit betreft het gespreksverslag van 28 februari 2022 (abusievelijk
aanvankelijk oedateerd 28 maart). Bijgaand de opmerkingen van de zijde van Defensie, waarbij het
geleverd commentaar is meegenomen. Het komt wellicht over als wat veel en hier
eerder door
en daar pietluitig commentaar, maar we moeten er reken¡ng mee houden dat dit soort stukken in later
stadium openbaar kunnen worden.
Mag ik je vragen (als je akkoord bent met de voorgestelde wijzigingen) om een volgende versie te
maken, dan kunnen we tijdens onze volgende vergadering die versie agenderen ter goedkeuring als
definitief verslag.
Reactie op verslag 28 maart volgt binnenkort.

Met vriendelijke groet,

a

Dcfens¡e frlatcriccl Organisatie/Dircct¡e l{atcriccllog¡st¡Gk/Projcctcn
l¡linistcric van Dcfen¡ic
Kromhout Kazernel Herculeslaan 1 | 3584 AB I Utrecht I gebouw K7,
I Postbus 90125 | 3509 BB I Utrecht
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Beste allemaal,

l.v.m. wat andere prioriteitstellingen werkzaamheden hadden we n¡et de gelegenheid om het gespreksverslag

eerder te delen. Mijn excuses.
ln de bijlage zit het gespreksverslag van 28 maart.
Tot morgen.
Met vriendelijke groet,

i
Veilioheidsregio Rotterdam-Rijnmond lAfdeling Crisisbeheersing
Crisisbeheersinq I Mobie
vvr ner m r n aKao
r

Jv+2, xorttãÌ-1oq

I Risico- en

Ðvr+r.nl I wwu¡.veiliqheidsregio-rr.nl I Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam
oé2oeffi?lllllëfll\tElEtlft¡ verpl¡cht zich te legitimeren). U kunt (betaald) parkeren in Q-park De Rotterdam.
I

Parkeren in het WPC is helaas niet mogelijk

..-------DISCIAIMER VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RUNMOND-Op dit email-bericht is de disclaimer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van toepassing zoals weergegeven op het internet: https://vrrr.nllalgemeen/proclaimer/ Please refer to our disclaimer, shown on previous line.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
Thís message may contain information that ís not intended for you. lf you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Gespreksverslag MIRG, DMO, Bristow en Kustwacht
Datum: 28 februari 2022. Schíphol-Oost
Aanwezig:

lt

¡ (DMO)

'

{

I

(Bristow)

llfitdi-

I

t
I

t-

ffitvtol

I

--:*

Bristowì

JM¡nisterie van Defensie)

I

a

-{

_ fvRR)

Afwezic:
a

¡nl

(Kustwacht)

Korte kennismaking ronde. Zie aanwezigheidslijst h¡erboven.
Besproken
Het gesprek van 28 februari 2022 als vervolgsessie op de eerder gehouden sessie met als doel om:
Te inventariseren welke opstaplocat¡es geschikt zijn voor MIRG.NL;

.
¡
.
r

Helderheid te krijgen over de beschikbaarheid van de helikopters voor MIRG.NL inzet en
trainingen;
lnventariseren welke stappen en planning aangehouden moet worden voor operationele
gereed stelling van de nieuwe Bristow hel¡kopters;
Overige zaken afte stemmen en te bespreken.

Vorlge verslag
Toelicht¡ng op het vor¡ge gespreksverslag; TUG is 12 dagen per jaar (2 vliegbewegingen per dag: 1
start en 1 landing). ls te weinig voor MIRG en niet als structurele oplossing bruikbaar.

wordt op d¡t moment niet gereguleerd door de overheid; de operator
wordt vwb de onderliggende reguliere operatie slechts getoetst op commerc¡ële kaders. lLenT is
gevraagd door de minister van l&W om SAR helikopteroperaties te reguleren. Hiervoor gebruikt men
een "opt-in" ondersteund met ontheff¡ngen daar waar de SAR operat¡e meer ruimte nodig heeft dan
regulier beschikbaar (bijv: laagvliegen, zicht/weer minima,
is in gesprek met lLenT voor
de ruimte en mogelijkheden omtrent vliegbewegingen voor SAR. Meer landen gaan naar
SAR Helikopter operaties

etc).

'¿

goedkeuring voor procedures in artikelen van de nationale wetgeving. Bristow zal nauw
samenwerken met llenT en het MinlenW om een effectieve en capabele dienst te leveren met de
juiste goedkeuringen en ontheff ¡ngen

.

een

'' ,

I

/-

llct

WätwûhiemÊe

heeft

Doorhalen

b€doelt?

iletø¡r¡crl¡lnpnl _,

gezamenlijk belang om het bevoegd gezag te overtuigen van het maatschappelijke belang van SAR.
Aangegeven is dat wanneer een locat¡e bekend is de VRR kan ondersteunen in het contact met de
locat¡e eigenaar om de praktische operatlonele zaken af te stemmen en u¡t te werken en het belang
van een goede SAR kan benadrukken.

S,/
L

Debenodigdeactiesvoor hetregelenvaneenopstaplocatieMlRGwordengestartvanuitDMOen
Bristow, waarbij de mogelijkheden en voorwaarden voor het gebruik van de locatie worden
besproken, afgestemd en geregeld. ln gezamenlijkheid zal door DMo - Bristow contact worden
gelegd met de beoogde locatie.
Gesch¡kte opstaplocatie MlRG.n¡ L
Op basis van de voor- en nadelen ¡nventarisatie van het vorige overleg zijn de volgende locaties

overgebleven:

1.
2.
3.

RTHA

{primaire locatie)

Van Ghent Kazerne Toepad Rotterdam (secundaire locatie)
Spot nabij Maxima kazerne aan de Maximaweg (derde locatie)

Dit in afweging met de operationele mogelijkheid voor landing, lasten voor omgeving zoveel mogelijk

te beperken en structurele vergunningsmogelijkheid.

5

aan dat
heeft verwiide¡d: r

c9Í$?4JgCC,e-q

met

RTHA voor de mogelljkheden

te d¡enen als oÞstaÞlocat¡e MIRG.NL en

volgende overleg

zal daarnaast ook een bezoek brengen aan de (brandweer)kazerne Coloradowes om de
terug om
mogelijkheden daar te bek'rjken. Als dit doorgaat koppelen zij dit nog aan
-4ç9'
daar afspraak te regelen.

len È':

De van Ghent kazerne heeft ¡n eerste instant¡e pos¡tief gereageerd om MIRG
FnÞú

f

-- -

Ç+p

:.

Mct opncrklngcn

I

heeft

dit geldt dan ook

ì: D¡t b to n¡et benoemd in het
overleg. ln onre beleviftt ls aangegflen dat er een gesprek
met de d¡recteur RTHA al heeft plaaB gmnden over do
MIRG opstaplo@tie. Hierop heett de directeur BTHA
aangegeven positief tegender tÊ starn al¡een dat het nog
wel goed bekeken moet worden of d¡t toepasbaar ¡s ¡n het
luchthavenbeslu¡t waar op d¡t moment nog een rechtzaak
voor liep.

terugkoppelen.l

b .-

2

te ontvangen.

laat onderzoeken wat de vergunningsmogelijkheden van de van Ghent kazerne zijn.

<

Besproken is dat het is verstandig om een uitwijk locatie te hebben, dit i.v.m. weersomstandigheden,
de back-up locatie is dan wel onderhevig aan TUG. Dit zal door DMo/Bristow ook opgepakt worden.
Afgesproken wordt dat u¡tgangspunt is dat de primaire locat¡e RTHA is en back-up locatie Van Ghent
'* r I koppelt dit terug aan de va n Gent kazerne en onderzoekt de vergunning. Br¡stow
Kazerne. i
reselt
de vergunninssmoeeliikheid voorþ991 q9 9pC! r!?þj! Qç Mql'-,Lq!¡.el!e,.-,----------------"
bekiikt en
Beschikbaarheid helikopters
heeft vemijderd: op

Vanuit de VRR blijven er zorgen m.b.t. de beschikbaarheid van de helikopters voor de MIRG.NL
trainingen. Door DMO is aangegeven dat er permanent (24/71 2 operat¡onele hel¡kopters voor inzet
door KWNL beschikbaar zijn. KWNL zal per oefening een keuze maken om hierbii gebruik te maken
van de helikooterte Den Helder of luchthaven Midden Zeeland.t
De VRR, lees MIRG, wil uit de discussie blijven als er een daadwerkelijke sAR inzet is in ten noorden
van de Noordzee en het toestel dan voor MIRG oefenen wordt gebruikt. Juist deze discuss¡e is in het
begin traject van MIRG gevoerd en dit willen wij niet opnieuw. D¡t is de reden dat in de huidige
situatie voor MIRG trainingen een 3" helikopter beschikbaar is gesteld. IDMO seeft aan dat in de

",\
\,t,.
heeft verwûderd:

î

heeft verw'rjderd:

ï\

c)|

nieuwe situatie oo beide helikopters een SAR-nurse aanwezig is en dus niet. zoals in de huidiqe
situatie, er alleen vanaf Den Helder Airport een SAR-nurse is. Daamaast kan, eezien de caoacite¡ten
\ran de 4W189 helikooter. ñet l ooer¿tionele helikopter de zorsnom behaald worden. Er ¡s dus
rneer flexibiliteit in de inzet van de helikopters in vergeli¡k¡nq met de huidise situatie. U¡teindeliik
beoaalt de Kustvìracht over de or¡orite¡t van de inzet van de helikopter(sl. I

opmèrk¡ngên -

D¡t ¡s nlet lènerltk zo
benoemd in het vorige ovèrleg. ãe vorige opm.

Mct

Onderzoek taakuitbreiding MIRG.NL
2

Aangegeven

is

dat er momenteel een onderzoek loopt over de taakuitbreiding MIRG.

wordt een toelichting gegeven op de taakuitbreiding en het traject wat wordt gelopen.r
geeft aan dat het jammer ¡s dat Defensie zo laat over het proces ¡n kennis is gesteld door
Er

.Jl

Rijkswaterstaat. Defelj¡&hff$ inmiddels de documenten ontvangen voor behandeling in het
aankomende KW4/7.
-leeft aan dat de Raad voor de Kustwacht het grem¡um binnen de
Kustwacht is die het mandaat heeft m.b.t. het organiseren van de benodigde f¡nancier¡ng. Ze geeft
aan dat in het bestuurlüke voortraject Defensie niet betrokken is geweest bij beoordeling van de
taakuitbreidin8. Aangegeven is dat dit traject is gestart vanuit de Kustwacht en Rükswaterstaat en zij
de afstemming moeten ver¿orgen met de overige departementen. Het aankomende KW7 wordt het
onderwerp ter kennísname ingebracht en besluitvorming vindtjl9!.¡llrygg$lh

. Ù

jllllp]qqE.-

_,

Mato,pnorklngcn

I

O¡t

It niet ro vcrwqord

¡n

het

overleg.

Aangegeven wordt dat we de taakuitbreiding voor nu uit de discussies in dit overleg moeten houden,
aangezien er nog een heel besluiwormingstraject

heeft verwijderd: oas

loopt. Aangegeven is dat de taakuitbreid¡ng i.r.t.

de vlieguren zoals het MIRG het nu ziet in de reeds bestaande constructie van de 80 oefenuren voor
MIRG kan vallen. Dit i.v,m. de slimmere planningsmogelijkheden en komst van grotere helikopters.
Daarnaast zijn in het contract maximaal 850 uren opgenomen voor de SAR-invulling hierin is

mogelijk ook nog ru¡mte. Er zal formeel met Defens¡e contact moeten worden opgenomen voor een
appreciatie/uitvoerbaarheidstoets van de mogelijkheden binnen het contract met Bristow.
Als er een positief besluit wordt genomen t.a.v. de taakuitbreiding zal Rijkswaterstaat/ lenw/
Kustwacht dit bespreken met DMO.
Planning en oper¡t¡onele gereed stelling
Gesproken wordt over de hoeveelheid trainingsvluchten die noodzakel'rjk zijn voor de MIRG-taak. De
uren staan nu op 80 uur. Hoeveel ploegen moeten hoe vaàk op jaarbasis getraind worden en wat is
de inschatt¡ng van daadwerkel'rjke inzet?\.-keeft aan dat d¡t wat lastig is om te vergelijken met het
verleden. Nu wordt gebruit g"Å- ft
helikopters, straks beschikken wij over grote
helikopters met meer capaciteit.
¡
-*> zullen een uitwerking maken voor het volgende
overleg van 28 maart. Dit m.b.t. het aantal uur en het aantal vluchten.

u.nlffire
l.n

Totaal worden er max 100 mensen voor MIRG getraind voor hoist oefeningen. Uitgangspunt is dat er
m¡n¡maal 1 keer per jaar wordt ge-hoist.f_

heeft verwijderd:

I

Aantal mensen en dan gericht op de key players ook avond
en nachwlucht doen i,v.m. andere dynamiek

De hoist trainingen die nu worden georganiseerd, zün op bas¡s van vrije inschrijving om de
repressieve brandweerzorg te garanderen. Eén ploeg bestaat uit 12 mensen. maar glzijn altijd maar
8 mensen in dienst i.v.m. verlof, training of ziekte.
Zoals nu wordt ingezet¿ worden ¡n de ochtend 15 personen en in de middag 15 personen getraind.

heeft verwiiderd: over max 40 personen.

D¡t kan mogel¡jk veranderen i.v.m. groepsgrootte in relatie met de toekomstige helikoptercapaciteit[__.,---- heeft verwijderd:
nieuwe s¡tuatie
ln de nieuwe situatie moeten ook aanpassingen worden gemaakt omdat mensen dan langer weg z'rjn,
de groep groter is, er langer wordt gevlogen en er meer mensen tegelijkertijd getraind kunnen
worden.
Elk jaar worden ongeveer 12 nieuwe mensen i.v.m. overplaatsing beleid opgeleid voor de taak MIRG.
Dit omvat dan hoist, huet, sea-survival en brandweer inhoudelijke training. Simulatie trainingen
behoord zekertot de mogelijkheden. Aangezien de mensen maar 1x ho¡sten ziet Bristow deze
mensen als 'niet kwalitatief opgeleid'. Dit betekent dat de ho¡st-operator aan boord meer moet
begeleiden.
Live trainingen op zee worden 3 tot 6 keer per jaar gehouden. Dit betekent praktijkoefeningen op zee
uitvoeren bv Livex of een ander sch¡p in de haven of op zee.

ln samenwerking met de Kustwacht en de KNRM wordt een jaarplanning gemaakt met alle
oefendagen voor het gehele jaar. Vaste oefendagen zijn er al ingepland, niet alles is in 'beton'
3

U¡tgangspunt ¡s 8 personen voor de

gegoten er wordt ook wel in goed overleg een dag verschoven, dit aangezien een schip n¡et altijd
mogelijk is en er dan een uitw¡jk moet zijn.
Als de gegevens

I
van'lr_en
-

4
I> !n. -

¡chetsen zij een oefen- en
:¡jn aangeleverd aan
Bristow. Te denken valt aan een gedeelte op de grond en daadwerkelijke

trainingsprogramma iãñIit
hoist oefeningen en live oefeningen op zee.
Stakeholder tra¡ner:
Eerst PowerPo¡ntpresentatie en film met vragen (SBT, onlinetraining);
Daarna ronde langs de helikopter;
Vervolgens oefening met w¡nch (eerst droog en daarna boven schip).

.
.
.

Acties:
a
a
a
a
a
a
a
a
a

en
Actiei :vraagtjaarplanningtra¡ningenopbij¡'
""¡
Actie
cãntactei \\- en s¡åóne:'RrH¡ gesprek
Actie ÈÑow: Max¡maweg
afdeling TUG-aanvragen behandeld verkennend gesprek.
r- \
Van Ghent kazerne

Actie Br¡stow: Uitwerken oefenprogramma vanuit Bristow m.b.t. vliegveiligheid hoisten en
vliegen.
Actie Bristow: Theor¡e stuk: bekendheid helikopter, hoe ga je ermee om,
commun¡catieapparatuur en hoe ga je in de helikopter.
Actie Bristow: Eerste contouren schetsen van training en welke fases erin zitten en korte
inhoud. Dan aan de hand daarvan delen van PowerPointpresentatie
v.m. uren en taken zodat zij een
Actie 11: vakbekwaamheidsdocument delen
voorstol olanning kunnen maken.

met

Act¡e\ 1"nl _i

overzichtmakenvandevluchtenenverwachtevlieguren.
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Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 5 april 20221"t:47

Ì-o.com;
ç

tn def.nl;

t-Ondenrerp:

Bijlagen:

stowgroup.com
¡>
Gesp reksversfag Bristow/DMO/MIRG 28 maart
20220328 - Gespreksverslag 28 maart Bristow.docx

Beste allemaal,

Hierbij het gespreksverslag BristoVDMO/Defensie/Kustwacht/MIRG van de sessie
9.28 maart.
Graag aandacht voor de actiepunten. Volgend overleg is 9 mei (al ingepland

doof .l

Mochten er op- en of aanmerkingen zijn horen we die graag.
Met vriendelijke groet,

Gj
* t_*

Crísilbeheersing I Mooler: I
.l
WilhelminakadjO+2, nottetlããtfrço'l oeãetãì'er u",.Parkeren in het WPC is helaas niet mogelijk

¿heidsregio Rotterdam-Rijnmond lAfdeling Crisisbeheersing I Risico- en
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www.veiliqheidsreqio-rr.nl I Postbus 9154, 3OO7 AD Rotterdam
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zan teGõî¡rnerenl U lq¡nt (betaald) parkeren in Q-park De Rotterdam.

lL"l
Gespreksverslag M I RG, DMO, Bristow en Kustwacht
D.tum: 28 maart 2022. Schiphol-Oost

A¡n*rril:
{DMo)
"(Bristow)
f¡P

Bristow)

(Ministerie van Dcfcnsie)
(DMo)
(vRR)

S(ustwâcht)

Itustwacht)

Vcnlauorþ krer

e

Warcn wat opmerkingcn òp hct

o

gesprekwerslag op cn stuurt dcze rond.
Redcn dat er nu meer georganiseerd moet wordcn m.b.t. vcrgunningcn voor de SAR

stuur opmertirgen

naar,-

vorfc rrersla¡.i maekt een tcksÛoorstêl cn icderccn
haakt cindc van de week ccn nieuwe ncrsic vrn hct

dicnswerlcning is dat de afgelopen 65 jaar dc SAR dienstncrlcning militair is uitgwocrd. Door
de Raad van de Kustwacht is de civicle dienstverlening geihitieerd. Dit zorgt voor ìrGrandcring
in vergunningen êtc.
Berprokcn
De actielijst van de vorige kecr is doorgenorrcn:
ncft de jaarplanning van dc Kustwacht onwangcn cn heeft de bcnod'rgde indicatics
voor Rottcrdam.
'hecft contact gchad met de dircctcur van Rotterdam Thc Haguc Alrport (RTHA). De
oirecteur heeft het vcnoek om RTHA tc ¡ebruiken als primairc vcrtrckloc¡tie van MIRG.NL
ontvangrn. H'rj gaf aan niet gcschokt te zijn v¡n hct benodigde aant l vliegbcwcgingen.
Echtcr kon hii nog gcan tcrugkoppclirg geven i.v.m. de voorbcrcidingtn voor het nieuwe
luchthavenbcsluit van RTHA. D€ ¿¡rcctcui RTHA heeft aan -GorgGteven dat z¡jn initiële
react¡e niet negatief is op het verzoek, maar dit nog wcl formccl in het nieuttrc
luchthavenbesluit moet passen. De directeur RTHA zal beoordelen of de vluchten voor
maatschappelijke hulpverlening passcn in het luchthavenbesluit en koppclt dit terug aan
lovcr 2 weken nog geen reactie heeft de directeur RTHA
¡Afspraak is dat wanneerl

.

. -

weer taat contacten.
. L-.ù t- -. hebben de benodigde

uren en trainingsvluchten MIRG aangeleverd aan

L

-J"

a

Uitlopen van de bcschikbaarheid van de
- lna wat de stand van zakcn is.
vraagt bij Princes Maximaweg ligt bl
van de van Ghent
,heeft contact gehad een collega m.b.t. de beschikbaarheid
per
(12
gsen
vliegbewegingen
de
lUG
van
nieuws over toepasbaarheid
Kazerne, maar nog
jaar). ,'
houdt de contact warm en koppelt terug wenneer meer bekend is'
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'gôan .en dc sla¡ m.b.t. thcorctischr gcdeelte voor de bekendheid helikopter.

r_
=Þn
Zc hcbben de vakbckwaamhcid stukkcn

van

lontvargen.

Z'rjn nog

urelwat specifieke

opcr.tionclc vr.gcn o.a. ovGr communicatic mogclíjkheden in hclikopter ir.t. de
plnn:l
pcrsoonlijkc bescherming van hct MIRG teanr[,-] ',
"11
Dáarnaast
punten
te
nemen.
door
in
om
deze
efsprrak buitcn d,cre vcr¡adering

.<'.u,

cventuele vragcn m.b.t. vakbckwaamhcid,

-l¡

-

."n

zall

-

.

i

benadercn.

Dc vrra3 wcrd ¡cstcld of wc nu andcrs gaan vlicgen mct hct MIRG tcam i.r.t. de nieuwc hclikoptcrs.
Antwoord wrs hicrop nce. tn hct transport zal de volgordc van typ. funclionrris hetzclfdc blijvcn.
ßcprlcnd vsor dc hocvrclhcid r¡Gnscn dic vcrvocrd moatcn worde n is afhrnkclijk vrn het typc an
dc ¡rotc van hct incidcnt. Ook spcclt cen mogclijkc cscalatie ven ctn incidcnt mce, opschrling in
rncer mcnscn, mÊGr middrhn, etc. Ecn v¡skottcr vrea¡t ¡cts endcrs als rcn vrachtschip. Echter is de
¡rote vrn dc hdikoptcr ucl van invlocd op hocvccl pcrsonGn cr in ce n keer mec krn cn du¡
tc¡clijkcrtijd ¡an boord kan wordcn 3cbracht. Fht ¡s gocd om ccn ¡ent¡l tabh top ocfcningcn te
or¡lniscrcn om tc tr¡incn hor wc garn vlirgcn, hoe dc inzet vcrloopt ctc. Pcriodi.k wordt voor
MIRG d¡t rccdr ¡rdren, mogelijkheid i¡ den d¡t Bristow ¡anschuift en hun cxpertisc bij dc

orúrnir¡rn inbrer¡t.

Tnl¡uiütnidi4 Mll6.*L

; * _ D ¡ocft ccn korte tcrugkoppcling w¡t bcstuurlijk is besproke n m.b.t. de taakuitbrciding
MIRG.NL.
¡ Dc stukkcn zijn ingcbrrcht in hct KW4/KW7 overleg ter kennisname. Er is aan RWS
¡¡nlcgevcn dat cr cen uitvocrbaarhe¡dstoets moet plaats vinden en pas in het volgende
KW4|KWT overlcg daadwerkelijke besluitvorming kan plaats vinden. Vanuit dcfcnsie is

aangegeven dat het van belang is dat ze formeel gevraagd worden om e€n apprcciatic tc
gaven op het voorstcl. lndien dit niet gebeurt zal defensie genoodzaakt zijn om negatief te
adviseren op het voorstcl.

r
.
.

Bestuurlijk is er weinig bereidhcid om axtra geld crbij te doen'
AanScgcvcn is d¡t gczion dc financiële mogclijkhcden en tijdsgebrck voor ccn goede
apprcciatic het streven voor pos¡ticve bcsluiworming van l juni last'rg is. Hct is van belang

dat alle partijen in conscnsus in hct KW4/KW7 tot een tezamenlijk bcsluit komen.
Aansegevcn is det dczc discussic op ministcriccl niveau thuis hoort en het MIRG.NL alleen
benodigdc informatic kan aanleveren maar zich niet in de discussie wilt mengen'

is binnen Rijkswaterstaat en
contact leggen met
zullen
gedeeld
.
Wij
met defensie
hun kennis reik! ook e.e.a. recds is
R¡jkswaterstaat en aangeven dat appreciatie van belang is. wel wordt aangeteven dat de
taakuitbreiding m.b.t. de vlieguren zoals berekend wellicht gewoon in de beschikbare uren passen.

ç-zover,g L*

_ jgeven aan dat alle benodigde informatie beschikbaar

Voor hct vohcndc oncrlcr
De t'rjd vliegt voorbij en vanaf december hebben wij nu verschillende overleggen met elkaar gehad.
Ook voor M|RG gaat de tijd dringen, aangeven wordt dat het MIRG echt in volgende overlcg de
definitieve locatie(s) benodigd heeft i.v.m. de interne operat¡onele voorbereidingen, zoals
meldka me r proced u res, materieel spre id ingspla n, ¡nstructies ctc.
Act¡cs
a

Rtten

enfi''lbpmerkingen op het vorige gespreksverslag sturen n..t

-?

Loegt deze

samen en deelt eind van de week een defin¡tieve versie van het gespreksverslag van 28-02.
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Navragen bij

l__

wat de stand van z¡ken is m.b.t. de beschikbaarheid van de

Princcs Maximawcg.

¡ I þntact RTHA voor mqelijkñeid start cn landingen Bristow.
e
,'f: Tcnrgkoppelin¡ stand yan zaken m.b.t. TUG mogeliikhcid van Gcnt l6zernc.
.
¡¡n,' ----- .Ontwikkelcntheorþ bckw¡amhcid hclikoptcr.
. j
j,t Jn -. Afspnak inplannen om operationele ¿aken af te stemmen voor
-*=,

trensport Gn communicatie.

o Organiscr€n van Gen tablc top oefening.
r I plent vcrvol¡ scssþ in op 9 mci in de ochtend 10S0 wecr op Scttiphol.
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