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Eindtermijn

Onderwerp:
Uitvoering motie 686; onderzoek naar provinciale lokaties ter plaatsing automatische externe
defibrillatoren en AED-kasten.

Publiekssamenvatting:
In samenwerking met burgerhulpverleningsorganisatie Hartveilig Wonen is gekeken op welke
provinciale locaties AED’s kunnen worden geplaatst. Een AED is een draagbaar apparaat dat het
hartritme bij hartstilstand kan herstellen. Dit gebeurt door toediening van een elektrische schok.
Plaatsing van een dergelijk apparaat bij 26 bruggen en 9 provinciale buitenkantoren vormt
volgens Hartveilig Wonen een goede aanvulling op hun dekkingsgebied. Gedeputeerde Staten
hebben besloten 35 AED’s en AED-kasten aan te schaffen en te laten plaatsen op de
geselecteerde locaties. De AED’s zijn dag en nacht bereikbaar voor burgerhulpverleners. Dit zal
de veiligheid van de inwoners van Zuid-Holland verder vergroten.
Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake het behandelvoorstel motie 686,
waarin wordt aangegeven dat 35 provinciale locaties volgens burgerhulpverlening
Hartveilig Wonen een goede aanvulling zijn op hun dekkingsgebied;
2. Te bepalen dat ter verdere uitvoering van motie 686 35 AED’s en AED-kasten worden
aangeschaft en worden geplaatst op de geselecteerde locaties;
3. Vast te stellen de publieksamenvatting.
Besluit GS:
Vastgesteld conform advies
Bijlagen:
- GS-brief Behandelvoorstel motie 686 betreffende de plaatsing van defibrillatoren in de provincie.
- Motie 686 Oosterop (D66) plaatsing defibrillatoren in de provincie.
- Geschikte locaties voor plaatsing AED’s
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1 Toelichting voor het College
Voor de inventarisatie is uitgegaan van de in de motie genoemde locaties.
 DBI heeft adreslijsten van provinciale locaties aangeleverd.
 Toproutewerk heeft adreslijsten aangeleverd van Toeristische Overstappunten (TOP’s).
Deze zijn geen eigendom van de provincie. De provincie geeft subsidie.
Hartveilig Wonen heeft bepaald welke locaties een uitbreiding op hun dekkingsgebied zijn.
 Zij hebben de adreslijsten toegestuurd gekregen en aangegeven dat 35 locaties een
uitbreiding op hun dekkingsgebied zijn.
AED en AED-kast.
 De meest geschikte combinatie is speciaal voor burgerhulpverlening ontwikkeld. Deze is
op afstand door Hartveilig Wonen te openen. Dit is een vereiste voor 24/7 inzetbaarheid.
Op (onbemande) bruggen en buitenkantoren zijn niet dag en nacht medewerkers
aanwezig om de AED uit te geven. Om die reden zullen de kasten ook aan de buitenkant
van de hekken rond de buitenkantoren worden geplaatst. De AED’s zijn dan 24/7
bereikbaar en inzetbaar voor burgerhulpverlening.
 De kast is vandalisme bestendig en wordt op afstand gemonitord door Hartveilig Wonen.
(aanwezigheid AED, stroomspanning, luchtvochtingheid, temperatuur)
Doel plaatsing AED’s.
 De burgerhulpverlening werkt met 6 minuten zones. Binnen 6 minuten moet er bij
hartstilstand een burgerhulpverlener en een AED bij het slachtoffer aanwezig zijn.
 Door plaatsing van 35 AED’s wordt het dekkingsgebied burgerhulpverlening uitgebreid,
wat de veiligheid van de inwoners van Zuid-Holland verder vergroot.
Financieel en fiscaal kader:
Totaalbedrag investering excl. BTW : € 89.000,Jaarlijkse exploitatielasten excl. BTW : € 6.965,Programma
: Programma 5 - Middelen
Financiële risico’s
: Er zijn geen financiële risico’s.





Er is geen extra budget nodig.
De aanschaf- en plaatsingskosten van 89.000, - worden gefinancierd vanuit het
Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) van de afdeling Facilitaire Zaken.
De jaarlijkse exploitatiekosten van 6.965,- kunnen worden opgevangen binnen de
reguliere budgetten van de afdeling Facilitaire Zaken.
De door DBI gewenste vooraansluitingen-elektra op de bruggen worden door
DBI betaald uit hun reguliere onderhoudsbudget.

Juridisch kader:
Geen bijzonderheden
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2 Proces
 De 35 AED’s zijn eigendom van de provincie. Ze worden door Hartveilig Wonen ingezet,
na melding hartstilstand op alarmnummer 112. Voor jaarlijks service en onderhoud van
AED en kast wordt een contract afgesloten.
 Plaatsing van de AED’s wordt in samenwerking met DBI en Hartveilig Wonen geregeld.
 De AED’s worden waar mogelijk aan brugwachtershuisjes opgehangen. Een aantal
huisjes zijn van gemeenten (Rijksmonument). Ook zijn er brugwachtershuisjes verhuurd
via de Stichting Brugwachtershuisjes. Waar nodig wordt toestemming gevraagd om de
AED-kasten aan de huisjes op te mogen hangen. Als dat niet kan of mag, dan kunnen de
kasten volgens DBI elders op de bruggen worden opgehangen.
 DBI wil de kasten aansluiten op een aparte elektra-groep. Zij laten daarvoor eerst vooraansluitingen aanleggen door hun eigen installateur.
 Plaatsing 35 AED’s op bruggen en steunpunten eind 2017 gereed (Q4).

3 Communicatiestrategie
 Eerst wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor plaatsing van de
AED’s. Tijdens dit proces zal een geschikt persmoment worden gezocht. Met de afdeling
Communicatie zal nog worden gesproken over een persbericht.
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