
CBV notulen 26 mei 2016                                                 
 

Locatie: Brandweer Gelderland Midden, werklocatie brandweerkazerne Ede 
 
Aanwezig:  
Nieuw lid: Bas Gorter(Friesland Campina) 
Leden: René Rietbergen, Reinard Berendsen, Gerrit Leemkuil, Mario Messina, Derk 
van den Born en Roel Schouten. 
Afwezig met kennisgeving:  
Jan Rothuizen, Gert van de Weerd, Gerard Smit, Steef Hermsen, Bas Koehl, Jan 
Huizinga, Rene Meijer en Bas van de Aart. 
Opsteller: Roel Schouten. 
 
Welkom  
Derk heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Bas Gorter. 
 
Introductie 
Bas Gorter werkzaam bij Friesland Campina heeft zijn functie als HVK en coördinator 
BVH toegelicht aan de aanwezigen. Alle aanwezigen hebben zich daarna 
geïntroduceerd. Tevens zijn, zo mogelijk, de activiteiten van de bedrijven aan de 
orde geweest. Vervolgens heeft Derk de afwezigen leden kort geïntroduceerd. 
 
Toelichting CBV 
De voorzitter heeft een toelichting gegeven over het cbv met als doel Bas te 
informeren wat het cbv is en welke meerwaarde deelname kan zijn. 
 
Presentatie 
Evert-Jan van Veldhuizen(Teamleider Risicobeheersing Vallei Brandweer Gelderland 
Midden) heeft een presentatie over Hygiëne bij hulpverlening gegeven. De 
presentatie bestaat uit twee delen en zijn als bijlage bij deze notulen meegestuurd. 
U wordt verzocht hier discreet mee om te gaan.  
Hierbij wil ik Gert van de Weert en Jan Rothuizen extra aandacht vragen voor 
dit onderwerp. Zij zullen hier direct mee te maken krijgen in hun 
werkzaamheden. 

 
CBV bijeenkomsten 2016 

Datum Tijden Locatie Onderwerp(en) 

14 september 12.00-
17.00 

DNV/GL Arnhem Blusinstallatie (Rene en Roel stellen 
programma op) 

9 december Gehele 
dag 

SK FireSafety 
Group 
Breda 

Korte uitleg over SK organisatie, 
bezichtiging fabriek (van metaalplaat 
tot brandblusser) 
gasblus systemen enert, chemisch en 
co2 (met demo), hoge druk watermist 
Systemen (met demo) 

http://www.contactgroep-cbv.nl/


 
Vorige notulen 
Geen opmerkingen 
 
Ingekomen stukken 
Geen. 
 
Presentatie 
Roel Schouten heeft een presentatie over Omgevingsvergunning brandveilig gebruik 
en gebruiksmeldingen gegeven. De presentatie is als bijlage bij deze notulen 
meegestuurd. 
 
Uitwisseling ervaringen/gebeurtenissen/rondvraag 
René: 
De nevenschade na een brand in een beproevingshal is soms aanzienlijk leert de 
ervaring. In de vergadering vraagt René welke mogelijkheden en middelen bij 
kunnen dragen aan minder schade/schoonmaakwerkzaamheden/lange uitval van 
ruimte na brand. 

1. Reinard geeft aan dat EFPC een advies over dit soort vraagstukken kan 
beantwoorden met rapportages inclusief begrotingen en dergelijke. Reinard 
heeft contactgegevens met René uitgewisseld. 

2. Roel geeft aan dat Salvage-bedrijven wellicht hier ook in kunnen adviseren en 
zal daar bij René op terug komen.  
Naschrift: 
Roel heeft contact opgenomen met salvagebedrijf uit Duiven. Helaas kunnen 
zij niet op bovenstaande vraag advies geven. Salvage is alleen gericht op 
activiteiten na een brand. 

RWA-installatie is ook aangehaald. Misschien is dit een mooi onderwerp om in een 
CBV bijeenkomst op te nemen. (René wil je jouw contact bij Colt mailen naar Roel)  
Reinard: 
De ledenlijst op de website moet nog worden bijgewerkt. Roel hier zorg voor dragen. 
 
Ontwikkelingen nieuwe leden 

 In de vergadering heeft Bas, als nieuw lid, zijn bevinding gedeeld en vindt het 
goed om ervaringen zoals de onderwerpen die in het CBV worden behandeld 
te delen; 

 Contact met Fa. Bosman (transportonderneming) loopt via Reinard; 

 Alliander zal voor de volgende vergadering aangeven of,  en zo ja met wie,  zij 
lid zullen worden van het CBV; 

 Synerlogic: De heren Meijer en v.d. Aart zullen voor de volgende bijeenkomst 
worden uitgenodigd. 

 
Sluiting 
Derk bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering. 
 
Groet,  
Roel Schouten 
Secretaris CBV 
Contactgroep bedrijfshulpverlening Veluwezoom 
e-mail: info@contactgroep-cbv.nl 
www.contactgroep-cbv.nl 

http://www.contactgroep-cbv.nl/


 


