B.5

1. Samenvatting voorstel
Op grond van artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio’s moet het bestuur van de veiligheidsregio
vierjaarlijks een dekkingsplan vaststellen. In het dekkingsplan 2016-2019 wordt inzicht gegeven in de
geprognotiseerde opkomsttijden van de brandweer binnen het verzorgingsgebied. Tevens worden
ontwikkelingen benoemd die van invloed zijn op de toekomstige opkomsttijden van de brandweer.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het rapport Dekkingsplan BHM 2016-2019 vast te stellen
2. op basis van de in artikel 3.2.1 Besluit veiligheidsregio’s genoemde tijdnormen, de volgende
gemotiveerde afwijkingen vast te stellen:
Overschrijding/minuten

5 min.

6 min.

8 min.

10 min.

totaal

Totaal aantal objecten

17,487

Overschrijding absoluut

16,644

29,583

310.180

33.254

390.504

27,719

216.903

8.035

269.301

Overschrijding in % van norm

95,2%

93,7%

70,0%

24,4%

69,0%

3. de afwijking voor de tijdnormen, conform artikel 3.2.1 lid 2 Besluit veiligheidsregio’s, als volgt te
motiveren:
a.
de operationele prestaties van de Brandweer Hollands Midden vertonen al jaren een
bestendig resultaat;
b.
het is onmogelijk en financieel onwenselijk om op korte en/of middellange termijn extra
brandweerposten te realiseren;
c.
het is onwaarschijnlijk dat het realiseren van extra brandweerposten de meest efficiënte
oplossing is voor het verbeteren van de brandweerzorg in de volle breedte (kosten versus
resultaat);
d.
de mate van overschrijding is relatief gering, bij meer dan 95% van alle prio-1 meldingen is
de brandweer binnen 15 minuten ter plaatse. Dat is beter / vergelijkbaar met de prestaties
van de politie en de ambulancedienst.

e.

de Veiligheidsregio Hollands Midden beschikt op dit moment over een adequate
repressieve brandweerzorg.

4. dat voor geen van de objecten in Hollands Midden de inzet van een ondersteuningseenheid voor
redden en blussen op hoogte (autoladder/hoogwerker) altijd noodzakelijk is; e.e.a. conform de
eerdere besluitvorming in het MAM-traject.
5. zich uit te spreken voor het landelijk ontwikkelen van ‘gebiedsgerichte opkomsttijden en een
uniforme methodiek voor een brandrisicoprofiel’ met preventieve, organisatorische en overige
maatregelen waarbij het onwenselijk is dat de Veiligheidsregio Hollands Midden hierin een eigen
koers vaart, waardoor het volgende “dekkingsplan nieuwe stijl” realistischer is en aansluit bij de
praktijk.

4. Toelichting op het besluit
Inleiding / toelichting gevraagde besluiten
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) in werking getreden. Tegelijkertijd met de Wvr
trad ook het onderliggende Besluit veiligheidsregio's (Bvr) in werking. Hierin zijn de tijdnormen
(inspanningsverplichting voor de opkomst) vastgesteld. Het dekkingsplan geeft aan in hoeverre de
brandweer aan haar wettelijke taken voor wat betreft de opkomsttijden, zoals die op dit moment zijn
vastgesteld, kan voldoen.
Het geeft ook aan welke objecten niet tijdig (conform de wet) kunnen worden bereikt. Ook wordt een
doorkijk gegeven op welke thema’s de brandweerzorg daar waar nodig, in brede zin, kan worden
verbeterd.
Het bestuur van een veiligheidsregio kan, mits gemotiveerd, van de tijdnormen afwijken. Volgens de
toelichting van het Bvr heeft het bestuur de bevoegdheid andere tijden vast te stellen als de afweging
in kosten en baten, rekening houdend met het risicoprofiel, daartoe aanleiding geeft. Hier geeft de
wetgever duidelijk aan dat brandveiligheid breder is dan opkomsttijden alleen.
Het belangrijkste doel van het dekkingsplan is dat het bestuur een expliciet en kenbaar besluit neemt
over het repressieve zorgniveau en om daarover verantwoording af te leggen aan de deelnemende
gemeenten, burgers en bedrijven in de regio. Indien het bestuur voor bepaalde locaties opkomsttijden
vaststelt die afwijken van de tijdnormen, dient het ingevolge artikel 3.2.1 onder 2 Bvr de keuze van de
locatie en de mate van afwijking te motiveren. Met het nu voorliggende besluit over het dekkingsplan
wordt de motivatie niet specifiek per object geduid. Ook wordt de mate van afwijking niet specifiek
geduid. Deze gegevens worden wel beschikbaar gesteld aan de desbetreffende gemeenten. De
opkomsttijd mag niet hoger zijn dan 18 minuten. In Hollands Midden beperkt de overschrijding van de
18 minuten norm zich marginaal. Het betreft 20 objecten in Hollands Midden. Tevens kent de regio
een aantal eilanden, op sommige daarvan wordt, al dan niet permanent, gewoond. Het gebruikte
rekenprogramma kan door het ontbreken van een weg de verwachte opkomst niet nauwkeurig
bepalen. Tevens is de uitrukfrequentie naar deze locaties dermate laag dat ook hier geen
betrouwbaar beeld aan kan worden ontleent. Er zijn wel afspraken over het gebruik van boten van de
brandweer / particulieren zodat deze locaties voor de brandweer wel bereikbaar zijn als dat nodig is.
Het Bvr schrijft voor dat het bestuur vaststelt voor welke objecten de inzet van een
ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte (autoladder/hoogwerker) altijd
noodzakelijk is. In dit voorstel neemt het Algemeen Bestuur het besluit dat voor geen enkel object in
Hollands Midden de inzet van een autoladder/hoogwerker altijd noodzakelijk is. Dit omdat het
aanwijzen van deze objecten geen enkele toevoeging aan het veiligheidsniveau oplevert. Met een
aanwijzing wordt slechts bereikt dat het bestuur zichzelf een inspanningsverplichting oplegt die niet
haalbaar is en waarover achteraf verantwoording moet worden afgelegd. Om het huidige zorgniveau
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op dit punt wel te kunnen garanderen is het van belang de bestaande verdeling van de autoladders
binnen de regio te handhaven. E.e.a. is onlangs in de besluitvorming rond het MAM-traject aan het
bestuur voorgelegd en besloten.
Samenvatting dekkingsplan
Wettelijk kader
Op grond van artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio’s moet het Bestuur van de veiligheidsregio
vierjaarlijks een dekkingsplan vaststellen. In het dekkingsplan dient inzicht gegeven te worden in de
geprognotiseerde opkomsttijden van de brandweer binnen het verzorgingsgebied. ‘Opkomsttijd’ wordt
in het Besluit Veiligheidsregio’s gedefinieerd als ‘de tijd tussen aanname van de melding en de

aankomst van de eerste brandweereenheid op de plaats van het incident’. In onderstaande figuur is
de opkomsttijd schematisch weergegeven.

De geprognotiseerde opkomsttijden worden afgezet tegen de tijdnormen zoals die zijn vastgelegd in
het Besluit Veiligheidsregio’s (art. 3.2.1). Enkele belangrijke tijdnormen zijn:
Woningen boven winkels
Gevangenissen
Portiekwoningen, portiekflats
Eengezinswoningen
Kantoren

5 minuten
5 minuten
6 minuten
8 minuten
10 minuten

Op grond van artikel 3.2 van het Bvr mag het bestuur gemotiveerd afwijken van de tijdnorm.
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Resultaten
De resultaten van het dekkingsplan 2016 – 2019 laten zien dat van het totaal aantal objecten
(390.504) per tijdnorm de volgende aantallen niet binnen de tijdnorm zijn behaald:
Overschrijding/minuten
Totaal aantal objecten
Overschrijding absoluut
Overschrijding in % van norm

5 min.
17.487
16.644
95,2%

6 min.
29.583
27.719
93,7%

8 min.
310.180
216.903
70,0%

10 min.
33.254
8.035
24,4%

totaal
390.504
269.301
69,0%

Binnen het totaal aantal objecten die volgens de prognose niet binnen de tijdnormen worden bereikt,
bevinden zich 1514 zogenaamde markante objecten. Markante objecten zijn onder andere de
gebruiksvergunning plichtige objecten. De afwijking van de tijdnorm van deze objecten dient per
object gemotiveerd te worden.
De totale dekkingsgraad binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is licht gedaald (1,6%) ten
opzichte van het vorige dekkingsplan. Reden hiervan is vooral de toename van het aantal gebouwen
(±15.000) die overwegend in de periferie van dorpen en steden worden gebouwd en daarmee op
grotere afstand van bestaande kazernes. Ook is opvallend de toename van het aantal objecten met
de tijdnorm 5 minuten (+26%). Dat kan omdat de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) op
dat thema mogelijk is verfijnd bij de bronhouder. Het aantal objecten met tijdnorm 10 minuten is
daarentegen afgenomen (-16%). Bij deze objecten wordt de norm-opkomsttijd overwegend wel
gehaald, maar door de afname daalt de dekkingsgraad.
Er zijn in totaal 20 objecten die een opkomsttijd scoren hoger dan 18 minuten.
Methode
Het dekkingsplan 2016-2019 is volgens dezelfde methode samengesteld als in 2011. Deze methode
is destijds door het Ministerie van Veiligheid en Justitie akkoord bevonden. Dit geldt tevens voor de
methode om gemotiveerd af te wijken.
Gemotiveerd afwijken
Als een object volgens de uitslag van dit dekkingsplan niet binnen de tijdnorm bereikt kan worden,
dient gemotiveerd te worden of deze normoverschrijding acceptabel is. De focus ligt daarbij op de
zogenoemde ‘markante objecten’. Markante objecten zijn alle BRZO-bedrijven en objecten die
gebruiksvergunningplichtig zijn. Deze objecten worden per stuk beoordeeld voor wat betreft hun
bouwkundige- en installatietechnische staat en de organisatorische aspecten die van invloed zijn op
het reageren op een noodsituatie. Als dit in orde is wordt de benodigde vergunning door de gemeente
verstrekt. Op deze wijze zijn de eerdergenoemde 1514 objecten beoordeeld. De beoordeling is
afgerond, het is echter een dynamische lijst. Door de sector risicobeheersing wordt er voortdurend
risicogericht gemonitord of en welke acties eventueel noodzakelijk zijn.
Beschouwing
Bij het opstellen van het dekkingsplan 2016-2019 is (opnieuw) vastgesteld dat in veel gevallen
(269.301 objecten; 69%) de wettelijke opkomsttijd niet wordt gehaald. Na vaststelling van het Besluit
Veiligheidsregio’s in 2010 is gebleken dat dit het algemene beeld is in Nederland.
De resultaten moeten als een ‘status quo’ worden beschouwd van het vermogen van de brandweer
om de objecten binnen het verzorgingsgebied binnen de normtijden te bereiken. De resultaten
kunnen niet geduid worden als dat de inwoners slechte of ondermaatse brandweerzorg krijgen. De
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bestaande praktijk geeft al jaren geen reden tot klachten, onaanvaardbare gevoelens van onveiligheid
of een onredelijk aantal grote branden. Het bovenstaande rechtvaardigt de acceptatie van de
bestaande situatie.
Aangezien de kwaliteit van brandweerzorg meer omvat dan het voldoen aan de tijdnormen is in 2013
het landelijke project RemBrand gestart. De doelstelling van dit project was meer balans te brengen
in de benadering van brandveiligheid.
Op basis van (internationaal) desk research, een breed klankbord met mensen uit het veld en de
experimenten in Zutphen zijn onder andere de volgende aanbevelingen opgesteld:
 Een andere benadering van de opkomsttijden: gebiedsgerichte opkomsttijden
 Verplichte rookmelders voor alle woningen
 Brandveiligheidseisen formuleren voor meubilair
In de resultaten van het project is benadrukt dat brandveiligheid een coproductie is. Het is een taak
burgers, organisaties, gemeenten én de brandweer. Met één gezamenlijk doel: minder branden,
minder slachtoffers en minder schade.
Toekomstige ontwikkelingen
Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden zullen in de planperiode 2016 – 2019 de volgende
ontwikkelingen plaatsvinden c.q. maatregelen worden genomen die een verdere verbetering van de
brandveiligheid beogen dan wel bedoeld zijn om de opkomsttijden te bekorten:









Projecten gericht op het stimuleren van (zelf)redzaamheid
Doorontwikkeling risicobeheersing van regelgericht naar risicogericht
Optimaliseren kazerneconfiguratie
Jaarlijkse herberekening kazernevolgordetabel (KVT)
Uitbreiding interregionale samenwerking
Invoeren automatisch statusplotten
Dichtstbijzijnde eenheden alarmeren
Pilot Uitruk op maat

5. Kader
Wet veiligheidsregio’s en Besluit veiligheidsregio’s. De genoemde ontwikkelingen in het dekkingsplan
zijn tevens opgenomen in het Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2018.

6. Consequenties
De belangrijkste consequenties zijn in de besluitpunten verwoord. Belangrijk zijn de uitkomsten van
de discussie die op landelijk niveau wordt gevoerd over de normtijden en kwaliteitseisen voor de
brandweer (project RemBrand). Zodra voldoende inzicht in de resultaten van deze landelijke
ontwikkelingen is verkregen zal de regionaal commandant hierover, inclusief eventueel te nemen
maatregelen, voorstellen inbrengen.

7. Aandachtspunten / risico’s
Voor de externe communicatie maakt de bestuurlijke samenvatting deel uit van het rapport. Over de
woordvoering nadat het rapport openbaar is (na behandeling in het AB) worden aparte afspraken
gemaakt en deze worden gecommuniceerd met de burgemeesters.
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8. Implementatie en communicatie
De gemeente specifieke gegevens zijn in de rapporten verwerkt en kunnen met de desbetreffende
burgemeesters doorgenomen worden door de districtscommandanten Brandweer Hollands Midden.

9. Bijlagen
1. Leeswijzer
2. Rapport Dekkingsplan BHM 2016-2019

10. Historie besluitvorming
Dekkingsplan op basis van SAVE (AB 2005), Effectrapportage Operationele grenzen en Operationele
prestaties 2006 en 2007 (AB 27-03-2008), Aanpassing operationele grenzen (DB 04-03-2010),
Bespreking concept rapporten Operationele Prestaties en dekkingsplan (DB 8-9-2011).
Vaststelling Dekkingsplan 2011-2015 in het AB van 06-10-2011 en de aanvulling op het dekkingsplan
in het AB van 29-03-2013.
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Leeswijzer dekkingsplan 2016-2019
Het dekkingsplan is als volgt opgebouwd:
Hoofddocument
 Index
 Voorwoord en leeswijzer
 Samenvatting
 Uitleg: Wat is een dekkingsplan
 Terugblik dekkingsplan 2011-2015 en ontwikkelingen
 Het resultaat: Inzicht in de huidige dekking
 Toekomstige ontwikkelingen
 Bijlagen
o Bijlage 1 Wet Veiligheidsregio’s
o Bijlage 2 Risicobeeld Hollands Midden
o Bijlage 3 Gemotiveerd afwijken in uitvoering
o Bijlage 4 Methode van onderzoek
o Bijlage 5 Opbouw uitslag per gemeente
o Bijlage 6 Kazerneconfiguratie en uitruktijden per kazerne
In het hoofddocument wordt in de bijlage een opbouw gegeven hoe de uitslag per gemeente is. De
uitslag per gemeente bestaat uit twee aparte documenten.
 Exceldocument
Dit document is opgebouwd met drie tabbladen. Zie volgende pagina voor voorbeeld van
uitslag per gemeente.
1. Totaaloverzicht van de betreffende gemeente. Uiteengezet in het aantal objecten met
tijdnormen en de mate van dekking (dekkingspercentage) en het aantal markante
objecten met indicatie binnen/buiten de tijdnorm.
2. Tabblad met de uitslag van elk individueel BAG object (peildatum november 2015). In
de kolommen zijn onder andere opgenomen; adres, het soort object, de tijdnorm, de
geprognosticeerde opkomsttijd conform methodiek dekkingsplan en de mate van
overschrijding indien van toepassing.
NB
Het beschikbaar hebben van elk individueel object met de uitslag kan gebruikt
worden in advisering en bevorderd de transparantie.
3. Tabblad met alle markante objecten. In de kolommen zijn onder andere opgenomen;
adres, het soort object, de tijdnorm, de geprognosticeerde opkomsttijd conform de
methodiek dekkingsplan, de tijdnorm, de mate van overschrijding indien van
toepassing en de BIO duiding (Bouwkunde, Installatie, Organisatie.
 PDF document
In dit document bestaat uit 5 bladzijden.
1. Totaaloverzicht van de betreffende gemeente. Uiteengezet in het aantal objecten met
tijdnormen en de mate van dekking (dekkingspercentage) en het aantal markante
objecten met indicatie binnen/buiten de tijdnorm.
2. Geografisch overzicht van de gemeente met de BAG en de bijbehorende tijdnormen.
3. Geografisch overzicht van de opkomsttijd (GMK tijd, uitruktijd en rijtijd), verdeeld 6
categorieën.
4. Geografisch overzicht met de mate van overschrijding.
5. Geografisch overzicht van markante objecten met indicatie binnen/buiten de tijdnorm.

Dekkingsplan 2016-2019

Citaat uit de nota van toelichting in het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr)
In het besluit wordt het bestuur tevens verplicht om alle in de praktijk gerealiseerde opkomsttijden te
registreren. Deze registratie kan input geven voor de periodieke herziening van het risicoprofiel en
daarmee het dekkingsplan. Uit de registratie blijkt immers of de opkomsttijden in een bepaald gebied
gehaald of overschreden worden. Die overschrijdingen kunnen aanleiding zijn om maatregelen te
nemen op het gebied van preventie, ruimtelijke ordening of brandweerzorg. Hiermee kan beter inzicht
worden verkregen over de geleverde brandweerzorg waardoor ook verantwoording en verbetering
mogelijk is.

Dit dekkingsplan geeft een prognose over de opkomsttijden van ruim
390.500 objecten in de Veiligheidsregio Hollands Midden

Dit rapport is opgemaakt met diverse kleuren ter verduidelijking van de informatie.
Het strekt tot aanbeveling om dit rapport in kleur te lezen.
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1 Voorwoord en leeswijzer
Voor u ligt het dekkingsplan 2016-2019.
Het is de opvolger van het plan 2011-2015. Conform artikel 14, van de Wet veiligheidsregio’s moet het
bestuur van de veiligheidsregio tenminste eenmaal per 4 jaar een beleidsplan vaststellen omtrent dit
thema.
Het dekkingsplan biedt u inzicht in hoe snel de brandweer ter plaatse kan zijn op een incidentadres.
Natuurlijk is het belangrijk om na een melding zo snel mogelijk ter plaatse te komen. Het is echter ook
goed om te beseffen dat brandweerzorg meer omvat dan alleen dit gegeven.
Het maken van een dekkingsplan is een vrij technische exercitie. Dat betekent dat er veel techniek
aan dit plan ten grondslag ligt. Door de resultaten overzichtelijk weer te geven in tabellen en grafieken
is deze ‘ingewikkeldheid’ vervolgens toegankelijk en inzichtelijk gemaakt. Dit maakt het dan
vervolgens mogelijk om de juiste vervolgstappen met elkaar te bepalen.
Het document is als volgt opgebouwd.
Na dit voorwoord zal een samenvatting te lezen zijn in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3 geeft de context weer van het dekkingsplan. Om het vorige dekkingsplan aan dit
dekkingsplan te koppelen wordt in hoofdstuk 4 inzicht gegeven wat de activiteiten zijn geweest in de
achterliggende jaren. Hoofdstuk 5 geeft uitgebreid inzicht in de resultaten van de opkomsttijden.
Tot slot gaat hoofdstuk 6 in op mogelijkheden om in de dekkingsplanperiode de brandveiligheid in het
algemeen te verbeteren en op specifieke maatregelen om de opkomsttijden te optimaliseren.
In de bijlagen wordt een toelichting gegeven op de wet Veiligheidsregio’s, wordt het risicobeeld van
Veiligheidsregio Hollands Midden beschreven en is een uitvoerige beschrijving opgenomen van het
systeem van “gemotiveerd afwijken” en de methode van onderzoek die gehanteerd is bij de opstelling
van dit dekkingsplan. Tot slot zijn overzichten per gemeente bijgevoegd, evenals tabellen met
gebruikte uitruktijden van kazernes.
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2 Samenvatting
Wettelijk kader
Op grond van artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio’s moet het Bestuur van de veiligheidsregio
vierjaarlijks een beleidsplan vaststellen. Onderdeel van dit beleidsplan is een dekkingsplan. In het
dekkingsplan dient inzicht gegeven te worden in de geprognotiseerde opkomsttijden van de
brandweer binnen het verzorgingsgebied. ‘Opkomsttijd’ wordt in het Besluit veiligheidsregio’s
gedefinieerd als ‘de tijd tussen aanname van de melding en de aankomst van de eerste
brandweereenheid op de plaats van het incident’. In onderstaande figuur is de opkomsttijd
schematisch weergegeven.

De geprognotiseerde opkomsttijden worden afgezet tegen de tijdnormen zoals die zijn vastgelegd in
het Besluit Veiligheidsregio’s (art. 3.2.1). Enkele belangrijke tijdnormen zijn:
Woningen boven winkels
Gevangenissen
Portiekwoningen, portiekflats
Eengezinswoningen
Kantoren

5 minuten
5 minuten
6 minuten
8 minuten
10 minuten

Op grond van artikel 3.2 van het Bvr mag het bestuur gemotiveerd afwijken van de tijdnorm.
Resultaten
De resultaten van het dekkingsplan 2016 – 2019 laten zien dat van het totaal aantal objecten
(390.504) per tijdnorm de volgende aantallen niet binnen de tijdnorm vallen:
Overschrijding/minuten
Totaal aantal objecten
Overschrijding absoluut
Overschrijding in % van norm

5 min.
17.487
16.644
95,2%

6 min.
29.583
27.719
93,7%

8 min.
310.180
216.903
70,0%

10 min.
33.254
8.035
24,4%

totaal
390.504
269.301
69,0%

Binnen het totaal aantal objecten die volgens de prognose niet binnen de tijdnormen worden bereikt,
bevinden zich 1513 zogenaamde markante objecten. Markante objecten zijn onder andere de
gebruiksvergunningplichtige objecten. De afwijking van de tijdnorm van deze objecten dient per object
gemotiveerd te worden.
De totale dekkingsgraad binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is licht gedaald (1,6%) ten
opzichte van het vorige dekkingsplan. Reden hiervan is vooral de toename van het aantal gebouwen
(±15.000) die overwegend in de periferie van dorpen en steden worden gebouwd en daarmee op
grotere afstand van bestaande kazernes. Ook is opvallend de toename van het aantal objecten met
de tijdnorm 5 minuten (+26%). Dat kan omdat de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) op
dat thema mogelijk is verfijnd bij de bronhouder. Het aantal objecten met tijdnorm 10 minuten is
daarentegen afgenomen (-16%). Bij deze objecten wordt de tijdnorm overwegend wel gehaald, maar
door de afname daalt de dekkingsgraad.
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Er zijn in totaal 18 objecten die een opkomsttijd scoren hoger dan 18 minuten.
Methode
Het dekkingsplan 2016-2019 is volgens dezelfde methode samengesteld als in 2011. Deze methode
is destijds door het Ministerie van Veiligheid en Justitie akkoord bevonden. Dit geldt tevens voor de
methode om gemotiveerd af te wijken.
Gemotiveerd afwijken
Als een object volgens de uitslag van dit dekkingsplan niet binnen de tijdnorm bereikt kan worden,
dient gemotiveerd te worden of deze normoverschrijding acceptabel is. De focus ligt daarbij op de
zogenoemde ‘markante objecten’. Markante objecten zijn alle BRZO-bedrijven en objecten die
gebruiksvergunningplichtig zijn. Deze objecten worden per stuk beoordeeld voor wat betreft hun
bouwkundige- en installatietechnische staat en de organisatorische aspecten die van invloed zijn op
het reageren op een noodsituatie. Op deze wijze zijn de eerdergenoemde 1513 objecten beoordeeld.
De beoordeling is nog niet afgerond, het is een dynamische lijst. Door de sector risicobeheersing
wordt er voortdurend risicogericht gemonitord of en welke acties eventueel noodzakelijk zijn.
Beschouwing
Bij het opstellen van het dekkingsplan 2016-2019 is (opnieuw) vastgesteld dat in veel gevallen
(269.301 objecten; 69%) de wettelijke opkomsttijd niet wordt gehaald. Na vaststelling van het Besluit
Veiligheidsregio’s in 2010 is gebleken dat dit het algemene beeld is in Nederland.
De resultaten moeten als een ‘status quo’ worden beschouwd van het vermogen van de brandweer
om de objecten binnen het verzorgingsgebied binnen de tijdnorm te bereiken. De resultaten kunnen
niet geduid worden als dat de inwoners slechte of ondermaatse brandweerzorg krijgen. De bestaande
praktijk geeft al jaren geen reden tot klachten, onaanvaardbare gevoelens van onveiligheid of een
onredelijk aantal grote branden. Het bovenstaande rechtvaardigt de acceptatie van de bestaande
situatie.
Aangezien de kwaliteit van brandweerzorg meer omvat dan het voldoen aan de tijdnormen is in 2013
het landelijke project RemBrand gestart. De doelstelling van dit project was meer balans te brengen in
de benadering van brandveiligheid.
Op basis van (internationaal) desk research, een breed klankbord met mensen uit het veld en de
experimenten in Zutphen zijn onder andere de volgende aanbevelingen opgesteld:
 Een andere benadering van de opkomsttijden: gebiedsgerichte opkomsttijden
 Verplichte rookmelders voor alle woningen
 Brandveiligheidseisen formuleren voor meubilair
In de resultaten van het project is benadrukt dat brandveiligheid een coproductie is. Het is een taak
burgers, organisaties, gemeenten én de brandweer. Met één gezamenlijk doel: minder branden,
minder slachtoffers en minder schade.
Toekomstige ontwikkelingen
Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden zullen in de planperiode 2016 – 2019 de volgende
ontwikkelingen plaatsvinden c.q. maatregelen worden genomen die een verdere verbetering van de
brandveiligheid beogen dan wel bedoeld zijn om de opkomsttijden te bekorten:









Projecten gericht op het stimuleren van (zelf)redzaamheid
Doorontwikkeling risicobeheersing van regelgericht naar risicogericht
Optimaliseren kazerneconfiguratie
Jaarlijkse herberekening kazernevolgordetabel (KVT)
Uitbreiding interregionale samenwerking
Invoeren automatisch statusplotten
Dichtstbijzijnde eenheden alarmeren
Pilot Uitruk op maat

De genoemde ontwikkelingen in het dekkingsplan zijn tevens opgenomen in het Korpsbeleidsplan
Brandweer Hollands Midden 2016-2018.
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3 Het dekkingsplan
3.1

Inleiding

De samenleving verandert, de brandweer verandert mee om adequaat te kunnen anticiperen op de
ontstane risico’s en gevaren.
Door middel van het dekkingsplan wordt inzicht gegeven wat de te verwachten opkomsttijden van de
brandweer zullen zijn bij een incident gerelateerd aan een tijdnorm. De opkomsttijden zijn het resultaat
van activiteiten van de meldkamer en de uitrukdienst van de brandweer. Opkomsttijd wordt in het
Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) als volgt gedefinieerd: ‘de tijd tussen aanname van de melding door de
meldkamer en de aankomst van de eerste brandweereenheid op de plaats van het incident’.

Figuur 1 schematische weergave opkomsttijd

In de wet wordt geen onderscheid gemaakt met betrekking tot de organisatievorm, te weten vrijwilligeof beroepsbrandweer. In casu vrijwillige brandweer is de opkomsttijd doorgaans hoger omdat deze
vanuit hun positie eerst naar de kazerne toe moeten in tegenstelling tot beroepsbrandweer die al op
de kazerne is.
Met de komst van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) in 2010 is de discussie rondom de opkomsttijden
niet stil geweest. Helder blijkt dat de brandweer niet overal op de in de wet gestelde tijdnormen
aanwezig kan zijn. Dat bleek ook uit het inspectierapport “Ter plaatse” (2012). Mede naar aanleiding
van dat rapport werd het project “RemBrand” opgestart. Het idee achter RemBrand was om meer
balans te brengen in de benadering van brandveiligheid: het gaat niet alléén om de opkomsttijden en
de voertuigbezetting, waar in het Besluit veiligheidsregio’s de nadruk op ligt.
Het project “RemBrand” dat in 2015 is afgerond, heeft nieuwe inzichten opgeleverd, maar zijn voor dit
plan nog niet van toepassing. Medio 2016 zal er een vervolg komen op het project “RemBrand” alwaar
nieuwe methoden en uitgangspunten zullen worden uitgewerkt die mogelijk in de toekomst een
andere invulling gaan geven aan het thema “opkomsttijden”.
Vermeldenswaard is het feit dat er onderzocht gaat worden om over te gaan van objectgerichte
opkomsttijden naar gebiedsgerichte opkomsttijden. Dat vooruitzicht zal resulteren in een meer
realistische tijdnorm.
Dit rapport zal uitgaan van de actuele situatie en is methodisch op dezelfde wijze tot stand gekomen
als het vorige dekkingsplan.
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3.2

Wat is brandweerzorg?

Brandweerzorg is het gehele samenstel van maatregelen en activiteiten die de brandweer initieert of
ontplooit met als doel een zo brandveilig mogelijke samenleving te verkrijgen. Dit omvat uiteraard de
traditionele taken van de brandweer zoals het geven van preventieadvies en het organiseren en
uitvoeren van de incidentbestrijding. Brandweerzorg is echter veel breder dan dat. Voorkomen is nog
altijd beter dan genezen. Het voorkomen begint helemaal aan de voorkant van het proces met
voorlichting, waardoor er risicobewustzijn ontstaat en mensen door hun (veilig) handelen al
voorkomen dat er ergens brand of een ongeval ontstaat. Dit beeld werd eerder gekenmerkt in de
strategische reis “Brandweer over morgen” en het rapport “RemBrand” waarin wordt gesteld dat
brandveiligheid een coproductie betreft tussen rijksoverheid, Nederlandse Brandwonden
Stichting, Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en andere geïnteresseerde partijen.

Figuur 2 Context brandweerzorg

Als er dan toch opgetreden moet worden dan is het belangrijk dat de brandweer daar goed op
voorbereid is en zo snel mogelijk ter plaatse komt, om vervolgens deskundig en vakbekwaam hulp te
bieden.
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Brandweerzorg en brandveiligheid is, zoals bovenstaand omschreven, dus veel breder dan de tijd
tussen melding en aankomst.
Uiteindelijk is het de bedoeling om de effecten van alle inspanningen van de brandweer op de
brandveiligheid inzichtelijk te krijgen. Dit inzicht geeft het bestuur en management dan handvatten om
zo te kiezen dat het beschikbare budget zo doelmatig en effectief mogelijk wordt besteed.

3.3

Wat is een dekkingsplan?

Een dekkingsplan prognosticeert de opkomsttijd naar objecten (gebouwen), gemeten vanuit de
brandweerkazernes, die bereikt worden door de eerste basiseenheid1 van de brandweer
(tankautospuit). In het Besluit Veiligheidsregio’s wordt een aantal objectsoorten (gebouwen met een
gebruiksfunctie) onderscheiden. Per objectsoort heeft de wetgever een tijdnorm gesteld waarbinnen
de brandweer ter plaatse moet zijn. Er zijn vier tijdnormen: 5, 6, 8 en 10 minuten. De gebouwsoorten
variëren van een gebouw met een celfunctie tot gebouwen met een sportfunctie. In bijlage 7 is het
volledige overzicht opgenomen.
Het dekkingsplan geeft inzicht in welke mate aan de tijdnormen uit het besluit wordt voldaan.
Binnen Veiligheidsregio Hollands Midden gaat het om ruim 390.500 gebouwen waarover wordt
gerapporteerd.
Het doel
Het doel van het dekkingsplan is dat inzicht wordt gegeven op welke locaties en in welke mate aan
het besluit wordt voldaan. Dit inzicht kan onderzocht worden of er wel of niet sprake is van een
aanvaardbaar of onaanvaardbaar risico. Bovendien kan het input zijn voor keuzes m.b.t het stellen
van prioriteiten van activiteiten binnen diverse processen binnen Brandweer Hollands Midden.

3.4

Bepaalt het dekkingsplan het veiligheidsniveau?

Het dekkingsplan zegt niet rechtstreeks iets over het veiligheidsniveau. Hoewel de uitdrukking “hoe
sneller hoe beter” vaak wordt gehanteerd, wordt het risico bepaald door meer factoren dan alleen de
tijd die nodig is vanaf de melding tot het ter plaatse komen van de brandweer.
Andere factoren die een rol spelen bij brandveiligheid en de daarmee samenhangende risico’s zijn
o.a.
 de voorbereiding van de bewoners/gebruikers zelf;
 of er sprake is van zelfredzaamheid, of is er afhankelijkheid van derden;
 of het perceel bouwkundig brandveilig is of niet;
 of de omgeving toegankelijk is voor hulpverleners;
 of het perceel goed bereikbaar en toegankelijk is voor de brandweer;
 of de brandweer op de hoogte is van de aard van het gebied en de aard van het gebruik van
het perceel waar het brandt;
 of de brandweer na aankomst in staat is om een adequate en effectieve actie uit te voeren;
 of de voorbereiding van de brandweer en het brandweerpersoneel op orde is;
 of er bereikbare en bruikbare bluswatervoorziening in de directe omgeving is;
Een risico moet in deze context benaderd worden. De oplossingsrichting om het brandrisico zo klein
mogelijk te maken, wordt ook in bovenstaande, niet uitputtende, opsomming niet gevonden.

1

Wvr: Een basisbrandweereenheid bestaat uit: a. een bevelvoerder, b. een chauffeur, tevens voertuigbediener, en c. twee
ploegen van twee manschappen.
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3.5

Status Quo

Gezien de uitspraak van de minister van Veiligheid en Justitie dat er met de wet en het besluit beoogd
is om de status quo vast te stellen, voldoet het dekkingsplan 2016-2019 opnieuw aan dat
uitgangspunt.
Anders gezegd: De brandweerzorg m.b.t opkomsttijden is stabiel ten opzichte van de situatie in het
dekkingsplan 2011-2015 en vertoont geen significante afwijkingen.

3.6

Inspectieonderzoek Veiligheid en Justitie “Ter plaatse”

Juni 2012 heeft de inspectie VenJ een onderzoek gedaan naar de opkomsttijden en de
dekkingsplannen van de brandweer. Zij heeft hierover gerapporteerd in het rapport “Ter plaatse”.
Een belangrijke conclusie van de inspectie VenJ betrof nummer 54:
54.

De veiligheidsregio Hollands Midden beschikt over een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan
en voldoet hiermee aan de eisen gesteld in artikel 14 tweede lid onder f van de Wet
veiligheidsregio’s.

Ook de methode van gemotiveerd afwijken is in een later stadium door de inspectie geaccordeerd.
Dit rapport is overeenkomstig (methodisch) het dekkingsplan van 2011-2015 opgesteld.

3.7
Verantwoording
De wet stelt met de tijdnormen een resultaatverplichting. Dat zou betekenen dat de brandweer daar
aan ‘moet’ voldoen. Het is in dat opzicht ook een verantwoordingsinstrument. Het bestuur van de
veiligheidsregio kent zo op deze manier haar te verwachten prestaties (prognoses) als het gaat om de
opkomsttijd van de brandweer.

3.8

Gemotiveerd afwijken
Uit Artikel 3.2.1 lid 2 (wet Veiligheidsregio)
Indien het bestuur van de veiligheidsregio voor bepaalde locaties opkomsttijden vaststelt die
afwijken van de tijdnormen, motiveert het de keuze van de locatie en de mate van de
afwijking.

De wetgever is zich bewust dat in veel gevallen de normtijd uit het Besluit veiligheidsregio’s niet te
halen is. De wetgever stelt in de toelichting op het Besluit veiligheidsregio’s dat de normtijden een
vertrekpunt zijn, waar het bestuur gemotiveerd van kan afwijken.
Het inzichtelijk maken van de risico’s en gemotiveerd afwijken zorgen er niet voor dat de brandweer
haar normtijden wel gaat halen.
De brandweer richt zich in haar taak, naast de voorbereiding op brand en de adviestaak richting het
bevoegd gezag steeds meer op de (brand) weerbaarheid van de burgers. De processen binnen
Risicobeheersing zijn gericht op een optimalisering van de brandveiligheid. De mate van
overschrijding zoals geduid in het dekkingsplan in relatie tot de zelfredzaamheid van de burger heeft
binnen Risicobeheersing prioriteit in de keuze van projecten en wijze van behandeling.
Het binnen de veiligheidsregio vastgestelde brandrisicoprofiel bestaat uit een typering van gebieden
en specifieke, relevante objecten binnen de veiligheidsregio die van belang zijn voor de theoretische
opkomsttijden (tijdnormen).
De resultaten van het brandrisicoprofiel worden binnen het dekkingsplan gebruikt om een
prioriteitsstelling aan te brengen in de gebieden waar de brandweer op basis van de opkomsttijden te
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laat komt. Het doel is inzicht te krijgen in de risico’s binnen de veiligheidsregio. Het brandrisicoprofiel
dient als instrument om beargumenteerd te kunnen afwijken.
Methode van afwijken
Als een object niet binnen de tijdnorm bereikt kan worden volgens de uitslag van dit dekkingsplan,
dient dat gemotiveerd te worden. De focus ligt daarbij op de zogenoemde ‘markante objecten’.
Markante objecten zijn alle BRZO-bedrijven en objecten die gebruiksvergunningplichtig zijn. Deze
focus is overeenkomstig de methodiek die het ministerie VenJ heeft voorgesteld in een handreiking.
Het proces is als volgt doorlopen.
1.
Vaststellen dataset
2.
Risicoduiding
3.
Beoordelen risico’s
4.
Benoemen van handelingsperspectieven
Binnen Brandweer Hollands Midden wordt de ‘BIO’ methode gehanteerd.
(BIO staat hier voor de bouwkundige, installatie technische en organisatorische aspecten.)
De dataset is aangevuld met objecten die bekend zijn in het systeem digitale bereikbaarheidskaart.
In onderstaand overzicht het aantal objecten totaal per gemeente en het aantal markante objecten
met inzicht hoeveel er binnen de tijdnorm worden behaald en hoeveel daarbuiten.

Tabel 1 BAG objecten en markante objecten

In Bijlage 3 Gemotiveerd afwijken in uitvoering’ wordt de methode uitgebreid beschreven.
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Markante objecten met indicatie binnen- en buiten de tijdnorm

Kaart 1 Markante objecten
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4 Terugblik dekkingsplan 2011-2015 en ontwikkelingen
De omgeving verandert continu en Brandweer Hollands Midden verandert mee. Er zijn na het vorige
dekkingsplan diverse projecten gestart om de dekking te optimaliseren en brandveiligheid te
bevorderen.
De opkomsttijd is een belangrijk aspect, maar er zijn meerdere mogelijkheden om de brandveiligheid
te bevorderen. Enerzijds aan de zijde van risicobeheersing en anderzijds aan de zijde van
incidentbestrijding.

4.1
4.1.1

Risicobeheersing
Introductie ‘Geen nood bij brand’ bij zorginstellingen

In de afgelopen periode heeft de projectgroep “Geen Nood Bij Brand” van de sector
Risicobeheersing (afgekort GNBB) hard gewerkt aan de landelijke methode GNBB 2.0. Als gevolg
hiervan wordt de methode binnen Brandweer Hollands Midden doorontwikkeld naar
Geen Nood Bij Brand 16.0 en richt zich primair op zorginstellingen. Het Bouwbesluit 2012 stelt een
aantal eisen aan de bouwkundige staat van een bouwwerk, de aanwezigheid van bepaalde
installaties, gebouwen moeten aan deze regelgeving voldoen. Het geeft het minimale
brandveiligheidsniveau aan en voorziet daarmee in een algemene brandveiligheid. Het is daarom
belangrijk dat bij een zorginstelling niet alleen naar de regelgeving gekeken wordt, maar ook naar het
gebruik en de bewoners van het gebouw. De methodiek richt zich op het maken van onderscheid
tussen maatregelen om de kans op brand (oorzaken) te verkleinen en maatregelen om de effecten
van brand terug te dringen.
De uitvoering is gericht op een gezamenlijke aanpak met de zorginstelling. Zo kan met de
zorginstelling maatwerk worden geleverd ten aanzien van bouwwerk, het gebruik en de
bewoners/gebruikers van de zorginstelling.

4.1.2

Brandveilig leven

Een meer generieke en bredere aanpak van gezamenlijke risicobenadering wordt vorm gegeven in
het project Brandveilig Leven.
Uitgangspunt hierbij is de eigen rol van burgers, bedrijven, instellingen en bij het voorkomen van
brand.
Samen zorgen voor het bewuster zijn van risico’s en de eigen maatregelen die men kan treffen.
Brandveilig leven staat binnen brandweer Nederland hoog op de agenda.
De brandweer neemt in het hele land talrijke initiatieven voor het bevorderen van Brandveilig leven.
Ook is de brandweer landelijk in gesprek over de samenwerking met andere branches en het
verbeteren van de productveiligheid.
Dit betekent voor de brandweer dat we op veel verschillende terreinen ons eigen vakmanschap blijven
verbeteren en onze invloed laten gelden. We zoeken naar verankering in wet- en regelgeving, we
geven de samenwerking vorm met omgevingsdiensten (die voor gemeenten de vergunningverlening,
toezicht en handhaving verzorgen), we zullen meer risicogericht dan regelgericht werken en passen
onze vakbekwaamheid daarop aan. Risicobeheersing en incidentbestrijding zorgen samen voor een
goede aansluiting van de vakgebieden.

4.2

Project RemBrand (Brandweer Nederland)

Brandweer Hollands Midden is actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen die spelen op het
thema opkomsttijden. De nauwe samenwerking met Brandweer Nederland en het ministerie VenJ bij
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het tot stand komen van “gemotiveerd afwijken” is daar een voorbeeld van, maar ook deelname in het
project “RemBrand” was erg waardevol.
Het rapport “RemBrand; Brandveiligheid is coproductie” stelt een andere benadering voor met
betrekking tot de opkomsttijden en biedt veiligheidsregio’s een pakket aan maatregelen die samen
een verbetering van de brandveiligheid opleveren. Tijd is bij brand essentieel. De tijd tussen ontvangst
van de melding en het ter plaatse zijn moet zo kort mogelijk zijn. Maar het is minstens zo belangrijk
alles in het werk te stellen om brand te voorkomen en te beperken. Dat is coproductie en juist dáár
kan het verschil worden gemaakt.
Aanbevelingen RemBrand
Brandweer Nederland doet onder andere de volgende aanbevelingen in het rapport:
 gebiedsgerichte opkomsttijden in plaats van objectgerichte;
 verplichte rookmelders voor alle woningen;
 brandveiligheidseisen voor meubilair, zonder vlamvertragers;
 een integrale aanpak van brandveiligheid door gemeenten;
 ontwikkeling van een landelijk model voor brandrisicoprofielen;
 verdere kennisontwikkeling bij de brandweer door samenwerking met onderzoeksinstituten,
universiteiten, politie en verzekeraars;
 samen met verzekeraars een veiligheidscheck voor woningen ontwikkelen;
 brandveiligheid structureel in het technisch onderwijs onderbrengen.
Het rapport dient als basis voor een wettelijke borging en een plan van aanpak voor de uitvoering.
Daarin is aandacht voor de rol van verzekeraars, bijvoorbeeld bij het stimuleren van gebruik van
rookmelders, de verantwoordelijkheid en rol van burgemeesters, want hoe ver reikt die
verantwoordelijkheid, én inventariseren we succesvolle initiatieven binnen veiligheidsregio’s om die
informatie met elkaar te delen. Ook wordt daarin de planning voor de wetswijzigingen meegenomen
en gekeken naar de regelgeving rondom brandveiligheid van meubilair. Want hoe kan het dat in
bijvoorbeeld Engeland een bepaalde bank niet op de markt mag komen en in Nederland wel verkocht
mag worden?

4.3
4.3.1

Incidentbestrijding
Kazerneconfiguratie

De kazerneconfiguratie is één-op-één overgegaan bij de vorming van de regionale brandweer
Hollands Midden. De locaties van de kazernes waren van oudsher een gemeentelijke aangelegenheid
waarbij de intergemeentelijke analyse minder van belang was door de autonomie van een gemeente.
Nu de regionalisering van de brandweer een feit is, kan de kazerneconfiguratie wel in een breder
perspectief geanalyseerd en geoptimaliseerd worden.
Continu zijn er wijzigingen die van invloed kunnen zijn op prestaties van de brandweer met betrekking
tot de opkomsttijden. Op veel plaatsen wordt de infrastructuur uitgebreid of aangepast. Zo ook de
ruimtelijke ordening. Kazernes staan doorgaans voor langere periode op dezelfde plaats, maar indien
nodig onderzoekt Brandweer Hollands Midden welke aanpassingen nodig zijn. Dat kan een
verbouwing zijn aan de kazerne om hem weer aan de moderne eisen te laten voldoen, maar soms
kan door infrastructurele wijzigingen het verzorgingsgebied bijgesteld worden van een kazerne in het
meldkamersysteem.
Mocht een andere kazernelocatie een optie zijn, dan wordt daar ook zorgvuldig onderzoek naar
gedaan. Kazerne Hazerswoude-Dorp is een voorbeeld die sinds het vorige dekkingsplan is verplaatst.
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4.3.2

Kazernevolgordetabel (KVT)

Het tijdig uitrukken met voldoende personeel op de tankautospuit vraagt continue aandacht om dat op
peil te houden. Fluctuatie in het personeelsbestand, beschikbaarheid van personeel (24/7) zijn
voorbeelden die daar invloed op hebben. Om die reden wordt jaarlijks de kazernevolgordetabel
geüpdatet om de effecten in schommeling van uitruktijden op te vangen en ervoor te zorgen dat we de
meest optimale brandweerzorg kunnen aanbieden. Omdat het dekkingsplan een strategisch plan is
voor langere tijd, zijn uitruktijden (tijd tussen alarmering en uitrukken van de tankautospuit) gebruikt
die een langere periode vertegenwoordigen. De uitruktijden zijn dus een weergave van gerealiseerde
tijden die door de brandweerkazernes zijn behaald in het verleden. Om die reden zijn alle uitruktijden
ook per kazerne verschillend (zie bijlage 7.6).
Binnen Brandweer Hollands Midden is een uitvoerig proces beschreven waarmee jaarlijks de
kazernevolgordetabel (KVT) wordt geüpdatet. De KVT is een product dat verwerkt zit in het
meldkamersysteem waarin wordt beschreven welke eenheid waar het snelste ter plaatse kan zijn.
Tijdens de looptijd van een dekkingsplan kan het dus voorkomen dat bepaalde gebieden door
verschillende kazernes bediend worden om daar de primaire brandweerzorg te verlenen. Het principe
van operationele grenzen ligt hieraan ten grondslag.
Ook bestaan er maatwerkoplossingen om de dekking te optimaliseren. Een voorbeeld is de
vakantieperiode. Dan worden aanvullende maatregelen getroffen om brandweerzorg te waarborgen.

4.3.3

Interregionale samenwerking

Brandweerzorg houdt niet op bij de grens van de regio. Regio’s om ons heen kunnen van belang zijn
om de burgers een snelle hulp te bieden. Medio 2014 is een convenant getekend en zijn operationele
afspraken gemaakt met de veiligheidsregio Kennemerland om intensief te gaan samenwerken.
Zodoende wordt de brandweerzorg geoptimaliseerd in beide regio’s.
Al langer bestaat een intensieve samenwerking met de kazerne Zegveld die ten zuiden van de
Nieuwkoopseplassen van toegevoegde waarde is.

4.4

Informatievoorzieningen

Na het vorige dekkingsplan zijn er verschillende informatiesystemen geïntroduceerd die bijdragen aan
het optimaliseren van de opkomsttijden. Voertuigen zijn onder andere voorzien van RIS (route
informatiesysteem). In de basisbrandweervoertuigen worden chauffeurs voorzien van informatie over
de snelste aanrijroute en eventuele wegafsluitingen. Ook de digitale bereikbaarheidskaart (DBK) in de
voertuigen geeft onmisbare informatie over opstelplaatsen en toegang tot objecten zodat onnodig
zoeken wordt voorkomen. Als laatste is het KAR (Korte Afstands Radio) systeem te noemen. Een
systeem waarmee verkeerslichten en andere beweegbare obstakels in de weg kunnen worden
beïnvloed. Dat zorgt voor een betere doorstroming en dus een verbeterde opkomsttijd.
4.5

Meer Anders Minder

In de discussienota Meer Anders Minder (MAM) van september 2014 is aandacht geweest ten
aanzien van het herijken van (repressief) materieel. Dat programma loopt separaat en dient niet
vermengd te worden met dit dekkingsplan. De Wet veiligheidsregio’s richt zich voornamelijk op de
normtijd van de eerst aankomende tankautospuit. Om die reden wordt alleen over die tijdnorm
gerapporteerd in dit dekkingsplan.
Benadrukt dient te worden dat genoemde bezuinigingen in het plan MAM geen invloed hebben gehad
op de opkomsttijden zoals beschreven in dit rapport.
In het plan wordt ook gesproken over het herijken van het takenpakket risicobeoordeling. De
samenhang daarmee is reeds beschreven bij de paragraaf “gemotiveerd afwijken”.
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5 Inzicht in huidige dekking
Dit dekkingsplan geeft inzicht in de feitelijke situatie zoals die in de regio bestaat. Het geeft de huidige
situatie weer en prognosticeert de toekomstige situatie binnen de gestelde uitgangspunten. De
hiervoor benodigde input is gebaseerd op de resultaten uit het verleden. Hierdoor wordt een
realistisch beeld verkregen.
In paragraaf 5.1 is een tabel weergegeven waarin een telling is gedaan. Zowel absolute- en
procentuele waarden worden consecutief als cumulatief getoond. In § 5.2 worden dezelfde resultaten
in een grafiek getoond. De derde paragraaf geeft een geografisch inzicht in de mate van
overschrijding.
Omdat de opkomsttijden kunnen variëren per categorie, is in § 5.5 door middel van een boxplot een
overzicht gegeven per tijdnorm en in § 5.6 per gebruiksfunctie. Paragraaf 5.7 laat de spreiding zie per
gemeente in een lijngrafiek.
In paragraaf 5.8 worden observaties en conclusies beschreven.
Bijlage 5 geeft inzicht in de uitslag per gemeente en bijlage 6 geeft inzicht in de kazerneconfiguratie
(organisatievorm en interregionale kazernes) en uitruktijden.
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5.1
Opkomsttijden in tabel regionaal (absoluut en procentueel)
Elk object heeft een tijdnorm en een berekende tijd conform de vastgestelde methodiek. De
berekende tijd (optelling van meldkamertijd, uitruktijd en rijtijd) is in te delen in tijdgroepen per minuut.
Zodoende kan in onderstaande tabel weergegeven worden hoe de opkomsttijden zijn per tijdnorm en
generiek over de regio.
Opkomsttijd (=tijdnorm) brandweer
GMK tijd

Uitruktijd BRW

Rijtijd BRW

Tabel 2 uitslag regio
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5.2

Dekking regionaal (grafiek)

Opkomsttijd (=tijdnorm) brandweer
GMK tijd

Dekking regio Hollands Midden. Weergaven van de opkomsttijden cumulatief per tijdnorm.

Grafiek 1 Dekking cumulatief

Uitruktijd BRW

Rijtijd BRW

5.3

Mate van overschrijding (geografisch)

In deze kaart (390.504 objecten2) is de mate van overschrijding te zien ten opzichte van de tijdnorm
van het object.
Door de verschillende tijdnormen per objectsoort is de mate van overschrijding niet chronologisch
verdeeld. Dat verklaart soms een incidentele verkleuring binnen andere kleurstelling.

Binnen
norm
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
tijd in minuten

Kaart 2 mate van overschrijding regionaal

2

Peildatum november 2015

5.4
5.4.1

Overzichten per tijdnorm (geografisch)
Tijdnorm 5 minuten

Presentatie van een actieradius van 5 minuten (gemeten vanaf iedere kazerne van Brandweer
Hollands Midden).
Overzicht toont dat nauwelijks objecten binnen 5 minuten bereikt kunnen worden en dat een
actieradius van 5 minuten voor de meeste kazernes heel erg beperkt is. Feitelijk kunnen er alleen
vanaf de beroepskazernes (24-uurs bezetting) objecten binnen 5 minuten worden gehaald.

Kaart 3 actieradius 5 minuten
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Objecten met tijdnorm 5 minuten (17.487) en de mate van overschrijding.

Binnen
norm
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
tijd in minuten

Kaart 4 BAG objecten met tijdnorm 5 minuten en de mate van overschrijding.
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5.4.2 Tijdnorm 6 minuten
Presentatie van een actieradius van 6 minuten (gemeten vanaf iedere kazerne van Brandweer
Hollands Midden)

Kaart 5 actieradius 6 minuten
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Objecten met tijdnorm 6 minuten (19.583) en de mate van overschrijding.

Binnen
norm
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
tijd in minuten

Kaart 6 BAG objecten met tijdnorm 6 minuten en de mate van overschrijding
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5.4.3

Tijdnorm 8 minuten

Presentatie van een actieradius van 8 minuten (gemeten vanaf iedere kazerne van Brandweer
Hollands Midden)

Kaart 7 actieradius 8 minuten

Pagina 24 van 59

Objecten met tijdnorm 8 minuten (310.180) en de mate van overschrijding.

Binnen
norm
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
tijd in minuten

Kaart 8 BAG objecten met tijdnorm 8 minuten en de mate van overschrijding
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5.4.4

Tijdnorm 10 minuten

Presentatie van een actieradius van 10 minuten (gemeten vanaf iedere kazerne van Brandweer
Hollands Midden)

Kaart 9 Actieradius 10 minuten
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Objecten met tijdnorm 10 minuten (33.254) en de mate van overschrijding.

Binnen
norm
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
tijd in minuten

Kaart 10 BAG objecten met tijdnorm 10 minuten en de mate van overschrijding
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5.4.5 18 minuten en hoger
Presentatie van de actieradius van 18 minuten en de objecten die hoger zijn dan 18 minuten.
Slechts enkele objecten kennen een opkomsttijd hoger dan 18 minuten.

Kaart 11 Actieradius 18 minuten en hoger
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Objecten die een opkomsttijd hebben hoger dan 18 minuten.

Kaart 12 Overschrijding 18 minutennorm

Uitgangspunten van de methodische berekeningen resulteren in deze uitslag. Het betreft voor een
deel dezelfde objecten als in het vorige dekkingsplan. Nu zijn het er 18 in totaal. In het dekkingsplan
2010-2015 waren dat er 70. Het feit dat het er nu minder zijn, heeft te maken met de verbetering van
uitruktijden van de kazernes die op die gebieden rijden. Na het vorige dekkingsplan zijn er
informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners, die zijn geattendeerd op de hoge
opkomsttijden. Met name preventieve maatregelen zijn gepresenteerd omdat repressieve maatregelen
(bv extra kazerne) niet realistisch waren. Mocht zich een incident voordoen in dit gebied dan
anticipeert de meldkamer door direct extra eenheden te alarmeren, zodat eventuele extra assistentie
geen vertraging oploopt.
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5.5

Overzicht van opkomsttijden per tijdnorm (boxplot)

In een boxplot worden de minimale en maximale tijden getoond en de tijden die behaald worden voor 25%, 50% en 75% van het aantal objecten.
Opkomsttijd (=tijdnorm) brandweer
Tussen haakjes (…..) staat het totaal aantal objecten van de berekening.
GMK tijd

Boxplot 1 per tijdnorm

Uitruktijd BRW

Rijtijd BRW

5.6

Overzicht van opkomsttijden per gebruiksfunctie (boxplot)

In een boxplot worden de minimale en maximale tijden getoond en de tijden die behaald worden voor 25%, 50% en 75% van het aantal objecten.
Tussen haakjes (..…) staat het totaal aantal objecten van de berekening.
Opkomsttijd (=tijdnorm) brandweer
GMK tijd

Uitruktijd BRW

Rijtijd BRW

Boxplot 2 per gebruiksfunctie deel I
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Boxplot 3 per gebruiksfunctie deel II
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5.7

Overzicht van alle gemeenten (cumulatieve telling)

De grafiek is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de spreiding van opkomsttijden van alle gemeenten.
De verschillen tussen de gemeenten komt voornamelijk tot stand door de aard en de geografische omstandigheden in de gemeente.

Grafiek 2 cumulatieve telling alle gemeenten
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Tabel 3 Cumulatieve telling per gemeente

Pagina 34 van 59

5.8
80e percentiel per gemeente
Per gemeente is geprognosticeerd wat de opkomsttijd zal zijn voor 80 procent van alle objecten. Het
80e percentiel sluit aan bij een veelgebruikte methode als vergelijkingsvorm.

Gemeente
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Regio

80e percentiel
09:15
10:47
10:40
10:25
09:48
09:26
10:39
08:01
09:27
10:48
12:00
10:35
12:09
09:43
11:42
09:28
11:21
11:41
10:30
10:12

Tabel 4 80e percentiel

80% procent van alle objecten binnen gemeente….. wordt bereikt na mm:ss .
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5.9

Conclusies

De resultaten van het dekkingsplan laten zien dat van het totaal aantal objecten (390.504) per tijdnorm
de volgende aantallen niet binnen de tijdnorm vallen.

De dekkingsgraad is licht gedaald (1,6%) ten opzichte van het vorige dekkingsplan (zie kader). Reden
hiervan is vooral de toename van het aantal gebouwen (±15.000) die overwegend in de periferie van
dorpen en steden worden gebouwd en daarmee op grotere afstand van bestaande kazernes. Ook is
opvallend de toename van het aantal objecten met de tijdnorm 5 minuten (26%). Dat kan omdat de
BAG op dat thema mogelijk is verfijnd bij de bronhouder. Het aantal objecten met tijdnorm 10 minuten
is daarentegen afgenomen (16%). Deze objecten worden overwegend wel gehaald, maar door de
afname daalt de dekkingsgraad.

Uitslag dekkingsplan 2011-2015

De dekking wordt uitgedrukt in percentages welke binnen de tijdsnorm gehaald zijn.
Voor de objecten met de tijdnorm 5 minuten is dat 4,8%; voor de 6 minuten 6,3%; voor de 8 minuten
30,0%; voor de 10 minuten objecten 75,6% en voor de gehele regio 31%.
De grafische cumulatieve tellingen laten een snellere stijging zien voor de 5 en 6 minuten objecten
dan de 8 en 10 minuten objecten. Deels kan dat verklaard worden omdat de objecten met 5 en 6
minuten meer in oude stads- en dorpskernen gesitueerd zijn en dat doorgaans deze dichter bij
kazernes liggen, met name in de omgeving van beroepskazernes. Het is vanzelfsprekend dat de
hoogste overschrijdingen ook het meest ver weg liggen van de kazernes. Ook aan de randen van de
regio duurt het langer. De infrastructuur in de polders en plassengebieden laten ook minder hoge
kruissnelheden toe, wat nadelig werkt op de opkomsttijden.
De spreiding van opkomsttijden per tijdnorm is over het algemeen gelijkend. Voor de specificatie per
gebruiksfunctie is er een grotere spreiding. De logiesfunctie is hierin opvallend. Voor de logiesfunctie
kan dat verklaard worden in de ligging van o.a. bungalowparken die doorgaans ver van de
woonkernen afliggen.
Belangrijk is te constateren dat er dus 18 objecten (vorige dekkingsplan 70) zijn waar de opkomsttijd
hoger is dan 18 minuten. Dat is strijdig met de uitgangspunten van de wet (artikel 3.2.1 lid 3).
Na het vorige dekkingsplan zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners, die zijn
geattendeerd op de hoge opkomsttijden. Met name preventieve maatregelen zijn gepresenteerd
omdat repressieve maatregelen (bv extra kazerne) niet realistisch waren. Mocht zich een incident
voordoen in dit gebied dan anticipeert de meldkamer door direct extra eenheden te alarmeren, zodat
eventuele extra assistentie geen vertraging oploopt.
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Het plan geeft op deze wijze objectief weer wat de brandweer Hollands Midden op dit moment qua
opkomsttijden kan realiseren. Het is de weergave van de ‘status quo’ zoals die door de minister bij het
invoeren van de wet is bedoeld. Dit betekent niet dat de inwoners van ons gebied een slechte of
ondermaatse brandweerzorg krijgen. De zorg is immers al jaar en dag op deze wijze met deze
prestaties tot tevredenheid georganiseerd.
In het kort:
 De wettelijke opkomsttijd kan niet altijd worden behaald;
 Het bestuur heeft de bevoegdheid om af te wijken van de tijdnorm;
 Bovenstaande rechtvaardigt de acceptatie van de bestaande situatie;
 Los van bovenstaande dienen alle partijen (bewoner, eigenaar, gemeente, brandweer, enz.) zich
maximaal te blijven inspannen om brandveiligheid waar nodig te verbeteren. Immers
brandveiligheid is een coproductie.
 De bestaande praktijk geeft al jaren geen reden tot klachten, gevoelens van onveiligheid of een
onredelijk aantal grote / zeer grote branden.
Het voldoen aan de tijdnorm is geen doel op zich. Wel geeft deze rapportage aanleiding om te bezien
welke mogelijkheden er bestaan om de brandweerzorg te verbeteren. Brandweerzorg is hier het totaal
aan mogelijkheden om het gebied van Hollands Midden brandveiliger te maken.
In het volgende hoofdstuk zal verder ingegaan worden welke mogelijkheden dat zijn.
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6 Toekomstige ontwikkelingen
In dit hoofdstuk zal op hoofdlijnen beschreven worden welke ontwikkelingen zullen volgen in de
periode 2016-2019. Deze ontwikkelingen bieden kansen om de brandveiligheid in zijn algemeenheid
te verhogen, dan wel een specifieke verbetering (innovaties) door te voeren die de opkomsttijden
gunstig kunnen beïnvloeden.
De hierna genoemde ontwikkelingen zijn tevens opgenomen in het Korpsbeleidsplan Brandweer
Hollands Midden 2016-2018.

6.1

Stimuleren (zelf)redzaamheid

Op het gebied van brandveilig leven zal er een doorontwikkeling komen op de producten en diensten.
De effecten van langer thuis wonende senioren brengen ook risico’s met zich mee. Waar wonen deze
senioren en hoe kunnen we als brandweer hierop anticiperen? Dit soort vragen zullen dieper
geanalyseerd gaan worden en zo mogelijk zullen daar acties op volgen.

6.2

Van regelgericht naar risicogericht

De doorontwikkeling binnen risicobeheersing om te komen van regelgericht naar risicogericht zal ook
invloed hebben op de methodiek van gemotiveerd afwijken dat nu nog op de ‘BIO’-methode gebeurt
(zie hoofdstuk 3.8). Daar waar mogelijke vernieuwingen van toepassing zijn zullen deze worden
geïmplementeerd.

6.3

Kazerneconfiguratie

Eerder werd aangegeven dat infrastructuur en ruimtelijke ordening zich blijven ontwikkelen.
Momenteel zijn al diverse onderzoeken gaande die mogelijke wijzigingen gaan aanbrengen in de
kazerneconfiguratie. Te noemen zijn Leiden Noord, Zwammerdam, Stolwijk en Bodegraven. De
effecten van deze onderzoeken zijn nog niet meegenomen in dit dekkingsplan.
Ook de samenhang met materieelsterkte zal hiermee beïnvloed worden. Daar waar de dekking
geoptimaliseerd kan worden zal dat niet nagelaten worden. Uiteraard betreft dat niet alleen een
rekenkundige exercitie, maar ook de organisatorisch aspecten zullen daarbij zorgvuldig overwogen
moeten gaan worden.

6.4

Kazernevolgordetabel (KVT)

Het tijdig uitrukken met voldoende personeel op de tankautospuit is eerder gememoreerd. De
methode om de uitruktijden te berekenen is beschreven in de bijlage. Het proces dat jaarlijks wordt
doorlopen vraagt nog om verdere aanscherping en verfijning.

6.5

Uitbreiding interregionale samenwerking

In § 4.3.3 is beschreven dat de samenwerking met veiligheidsregio Kennemerland al is geeffectueerd.
De overige regio’s die aangrenzend zijn aan Hollands Midden zullen medio 2016 geoperationaliseerd
worden in de zogenoemde KVT (Kazernevolgordetabel). Het gaat om de regio’s Amsterdam
Amstelland, Utrecht, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. De effecten van interregionale
samenwerking zijn al wel opgenomen in dit dekkingsplan.

6.6

Automatisch statusplotten

Tijdens het proces van uitrukken dient de bemanning ‘administratieve’ werkzaamheden uit te voeren
die niet primair bijdragen aan het beter bestrijden van de brand of hulpverlening. Er dient ‘handmatig’
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statusinformatie doorgegeven te worden aan de meldkamer. Veelal als een (spannend) incident veel
aandacht vergt, schiet deze administratie er nog weleens bij in. Met de komst van DBK (digitale
bereikbaarheidskaart) en RIS (route informatiesysteem) bestaat de mogelijkheid om het proces van
statussen te automatiseren. Onderzocht zal gaan worden op welke manier dat gedaan kan gaan
worden en welke effecten dat met zich meebrengt.

6.7

Dichtstbijzijnde eenheden alarmeren

Zoals beschreven in de vorige paragraaf zijn de tankautospuiten voorzien van DBK en RIS. Deze
systemen kunnen ook nauwkeurig hun positie doorgeven aan de meldkamer. In combinatie met
geavanceerde roostersystematiek en paraatheidsinformatie kan een dichtstbijzijnde tankautospuit met
juiste bemanning ingezet worden bij een incident. Daarmee wordt voor een groot deel de KVT meer
een back-upsysteem.
Uiteraard vraagt dit nog een nauwkeurig onderzoek om te beoordelen welke aspecten allemaal
meewegen in deze methodiek. Brandweer Hollands Midden is inmiddels ook nauw betrokken bij de
doorontwikkelingen op dit thema die ook landelijk spelen in verband met de komst van de landelijke
meldkamerorganisatie (LMO).

6.8
Uitruk op maat
Brandweer Hollands Midden volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet m.b.t ‘Uitruk op maat’. Het
inzetten van voertuigen met minder personeel bij bepaalde meldingsclassificaties is mogelijk, maar dat
geldt niet voor gebouwbranden (de prognoses in dit plan zijn wel op die meldingsclassificatie geënt).
In dat perspectief is de aanpak in dit dekkingsplan relatief defensief ingestoken op het realistisch
halen van geprognosticeerde tijden. Inzetten van voertuigen met minder personeel is primair niet
bedoeld om sneller op tijd te zijn om de tijdnorm te behalen. Het behalen van de tijdnorm is in dat
opzicht geen doel op zich, maar het blijft een middel. Medio 2016 start Brandweer Hollands Midden
een onderzoek naar de(on)mogelijkheden van ‘Uitruk op maat’.
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7 Bijlagen
Bijlage 1 Wet Veiligheidsregio’s
Wat staat er in de wet:
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Volgens artikel 14 van deze wet
(tweede lid onder f) moet het bestuur van de veiligheidsregio’s tenminste eenmaal per 4 jaar een
beleidsplan vaststellen. Volgens lid 2a van dit artikel omvat dit beleidsplan in ieder geval een
beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de
veiligheidsregio. In het dagelijkse spraakgebruik staat dit onderdeel van het beleidsplan bekend onder
de benaming ’dekkingsplan’.
Het Besluit Veiligheidsregio’s (Bvr) stelt in artikel 3.2 eisen aan de opkomsttijden van een
basisbrandweereenheid, waar nodig aangevuld met een ondersteuningseenheid voor het redden en
blussen op hoogte. Deze eisen luiden als volgt:
Artikel 3.2.1
1.
Het bestuur van de veiligheidsregio hanteert bij het vaststellen van de opkomsttijden van een
basisbrandweereenheid de volgende tijdnormen:
a.
vijf minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met een gesloten constructie, gebouwen met
een woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een celfunctie;
b.
zes minuten bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met een woonfunctie voor
verminderd zelfredzamen;
c.
acht minuten bij gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder a en b, of met een
winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie, en
d.
tien minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie,
bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie.
2.
Indien het bestuur van de veiligheidsregio voor bepaalde locaties opkomsttijden
vaststelt die afwijken van de tijdnormen, motiveert het de keuze van de locatie en
de mate van de afwijking.
3.
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt geen opkomsttijd vast die hoger is dan
achttien minuten
Artikel 3.2.2
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt vast voor welke objecten de inzet van een
ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is. Het bestuur stelt bij
deze objecten voor de ondersteuningseenheden dezelfde opkomsttijden vast als voor de
basisbrandweereenheden.
Artikel 3.2.3
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor een sluitende registratie van de gerealiseerde
opkomsttijden.
Wat betekent dat……….
Om te kunnen duiden wat de consequenties zijn van dit artikel is het nodig het begrip ‘opkomsttijden’
nader te omschrijven. Opkomsttijd wordt in het Bvr als volgt gedefinieerd: ‘de tijd tussen aanname van
de melding door de meldkamer en de aankomst van de eerste brandweereenheid op de plaats van
het incident’.
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De opkomsttijd is dus een optelsom van: de tijd die de meldkamer nodig heeft om een melding te
verwerken en te alarmeren, de tijd die de brandweer nodig heeft om uit te rukken en de rijtijd naar de
incidentlocatie. De afstand tussen een kazerne en een object is een constante die niet of nauwelijks
door de brandweer is te beïnvloeden.
Bij het tot stand komen van de Wvr is uitvoerig gesproken over (de haalbaarheid van) de
opkomsttijden, zonder de huidige operationele prestaties te kennen. Dit verklaart het gat tussen de
eisen die de wet stelt en de prestaties van de brandweer.
Citaat uit de Nota van Toelichting Bvr:
….De veiligheidsregio’s en de gemeenten zijn op grond van de wet verantwoordelijk voor het
organiseren van een optimale brandweerzorg en het vaststellen van opkomsttijden….
…. Bij het vaststellen van de opkomsttijden vormen de tijdnormen die in artikel 3.2.1 van dit besluit zijn
opgenomen het vertrekpunt. Deze normen gelden, tenzij het bestuur in het dekkingsplan een andere
opkomsttijd vaststelt. Het bestuur heeft de bevoegdheid om andere tijden vast te stellen als de kostenbatenafweging, rekening houdend met het risicoprofiel, daartoe aanleiding geeft. Het bestuur moet in
het dekkingsplan duidelijk maken op welke plaatsen een opkomsttijd geldt die afwijkt van de tabel en
welke opkomsttijd daar verwacht mag worden. De opkomsttijd mag niet hoger worden vastgesteld dan
achttien minuten…..
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Bijlage 2 Risicobeeld Hollands Midden
Bewoners en objecten
Het verzorgingsgebied heeft een grondoppervlakte van 786 km 2, wordt bewoond door bijna
769.000 inwoners en is bebouwd met ruim 390.500 gebouwen. De noordkant van het gebied is dichter
bevolkt en bebouwd dan de zuidkant. De helft van het aantal inwoners is hier woonachtig op een
kwart van het grondgebied. Dit betreft het stedelijk gebied rondom Leiden, inclusief de Duin- en
Bollenstreek. Daarnaast is er in dit gebied met name in de zomermaanden een extra toestroom
van toeristen naar de kustgemeenten.
In de rest van de regio, een overwegend landelijk / agrarisch gebied, bevinden zich twee
stedelijke gebieden, te weten rondom Alphen aan den Rijn en Gouda.
Meldingenfrequentie
De Brandweer Hollands Midden handelt op jaarbasis circa 8000 meldingen af. Circa 3000
meldingen hiervan zijn OMS-meldingen. In 95% van deze meldingen betreft het loos alarm.
De meldingenfrequentie hangt nauw samen met de bebouwings- en bevolkingsdichtheid. Ook de
helft van het aantal incidentmeldingen is afkomstig uit het eerder genoemde stedelijk gebied
rondom Leiden, inclusief de Duin- en Bollenstreek.
Basisbrandrisico’s en basisbrandweerzorgniveau
Dagelijks rukt de Brandweer Hollands Midden een aantal keer uit naar kleine branden zoals
keukenbranden, schoorsteenbranden, autobranden, afvalbranden etc. Door snel ingrijpen wordt in
deze situaties vaak erger voorkomen. Veelal is er geen sprake van letsel en is de (zaak)schade
beperkt. Dit type brandrisico, dat overal binnen de regio bestaat, zal niet verder worden
gekwalificeerd of gekwantificeerd.
Daarnaast schiet de brandweer te hulp bij zeer uiteenlopende typen ongevallen. Deze inzetten
worden binnen de brandweer onder de noemer technische hulpverlening geschaard. Ook deze
risico’s zullen niet verder worden gekwalificeerd of gekwantificeerd. Vanuit een bepaald
basisbrandweerzorgniveau dient gereageerd te worden op meldingen die voortkomen uit de
hierboven omschreven basisrisico’s.
Aandachtspunten brandrisico’s
Aandachtgebieden voor wat betreft brandrisico’s zijn de monumentale binnensteden van Gouda,
Leiden en Schoonhoven.
Het duin- en bosgebied in de gemeenten Katwijk en Noordwijk is dunbevolkt, maar wordt wel
vanwege het recreatieve gebruik (campings en dergelijke) aangemerkt als een bijzonder brandrisico,
in het bijzonder in perioden van droogte.
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In onderstaande tabel staan een aantal kengetallen per gemeente.

Classificatie

Gemeente
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Regio

Aantal
inwoners
107.447
32.810
70.895
20.865
25.710
62.675
54.287
119.780
26.735
22.390
27.080
25.665
15.740
23.150
35.800
24.655
25.215
8.120
40.780

Gemiddeld
aantal
meldingen
per jaar
1192
265
639
200
156
516
375
1567
242
154
190
389
190
253
284
164
200
100
298

769.799

7381

Aantal
Classificatie
meldingen binnenbrand
per 10.000 per 10.000
inwoners
inwoners
per jaar
per jaar
110,9
6,9
80,8
8,8
90,1
6,3
96,0
6,1
60,8
6,0
82,3
6,5
69,1
7,3
130,8
7,1
90,6
5,7
68,7
6,7
70,3
7,1
151,7
7,9
120,4
5,9
109,3
5,2
79,3
5,2
66,5
4,2
79,4
6,7
122,5
7,4
73,1
6,0
95,9

6,6

binnenbrand

Aantal BAG
objecten
51.343
15.689
36.047
10.556
13.099
28.456
26.447
65.590
13.960
11.167
12.742
16.326
8.923
11.571
17.439
13.014
13.403
4.322
20.410

per 10.000
BAG
Objecten
per jaar
14,5
18,4
12,4
12,1
11,7
14,2
14,9
12,9
11,0
13,4
15,1
12,4
10,4
10,4
10,6
7,9
12,7
13,9
12,0

390.504

13,0

Tabel 5 kengetallen per gemeente

NB. Gemiddelden van aantallen uitrukken zijn berekend over de periode 2011 t/m 2015.
Gemeenten zijn verschillend van grootte. Om in termen van risicobeeld toch enig vergelijk te kunnen
maken, is in bovenstaande tabel teruggerekend naar uitrukken per 10.000 inwoners en uitrukken per
10.000 objecten. Gemeenten verschillen dan relatief nog veel van elkaar. Een verklaring hiervoor is
niet zomaar voorhanden.
Naast het risicoprofiel wordt op dit moment (landelijk) een aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een
brandrisicoprofiel (deelproject naar aanleiding van het rapport “RemBrand”).
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Bijlage 3 Gemotiveerd afwijken in uitvoering
Inventarisatie op objectniveau
Uiteraard is het wenselijk dat de brandweer zo snel mogelijk ter plaatse komt maar hierdoor worden
veel risicofactoren niet afgedekt. Het dekkingsplan laat zien dat voor een aantal objecten en gebieden
de normtijden niet worden gehaald. De brandweer kan op basis van de feitelijke omstandigheden
(bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen) een inschatting maken van het
brandrisico in deze objecten. Het gemotiveerd afwijken richt zich alleen op de zogenoemde `markante
objecten´. Objecten die geduid zijn naar aanleiding van het rapport `ter plaatse’.
1. Vaststellen dataset
Markante objecten zijn in het ieder geval alle BRZO-bedrijven en objecten die gebruiksvergunning
plichtig zijn.
Binnen de veiligheidsregio is gekeken naar een totale set van objecten op basis van de
gebruiksfunctie waarbij sprake is van verminderde zelfredzaamheid en overschrijding van normtijden.
2. Risicoduiding
Vanuit Risicobeheersing worden de markante objecten op de BIO-aspecten nader belicht. BIO staat
hier voor de bouwkundige, installatie technische en organisatorische aspecten.
Per gemeente zijn de markante objecten beoordeeld. Dit overzicht zal aan de gemeenten worden
overgedragen. Binnen de eigen organisatie worden de objecten opgenomen in de systemen ten
behoeve van de incidentbestrijding (digitale bereikbaarheidskaart).
In het overzicht per markant object wordt een object als volgt beoordeeld (BIO-kolommen):
Er wordt een V ingevuld als het in orde is;
Er wordt NB ingevuld als aanvullende gegevens niet bekend zijn;
Er wordt een X ingevuld als;
Bouwkunde, X:
 als er een handhavingszaak loopt
 Als er bij gebruiksfunctie sprake is van (beschermde-) subbrandcompartimentering en het
brandveiligheidsniveau onder het nieuwbouwniveau ligt.
 Als uit documenten of parate kennis blijkt dat bouwkundig brandveiligheidsniveau niet voldoet of
als daarover twijfels zijn.
 Als er geen kennis over het gebouw beschikbaar is (documenten, parate kennis)
 Als er sprake is van een omgevingsvergunning waarvan gelijkwaardige veiligheid deel uit maakt.
Installatie, X:
 Als er een handhavingszaak loopt
 Als uit documenten of parate kennis blijkt dat installatietechnisch brandveiligheidsniveau niet
voldoet of als daarover twijfels zijn. De vereiste installaties zijn niet aanwezig.
 Als er geen kennis over de installaties beschikbaar is (documenten, parate kennis)
 Als er sprake is van een omgevingsvergunning waarvan gelijkwaardige veiligheid deel uit maakt.
Opmerking: het niet bijhouden van het logboek, het niet gekeurd zijn van brandslanghaspels of het
niet kunnen tonen van een certificaat zegt in beginsel niets over het kwaliteitsniveau en leidt in eerste
instantie niet tot een X in dit overzicht.
Organisatie. X:
 Als er een handhavingszaak loopt
 Als uit documenten of parate kennis blijkt dat de interne organisatie niet aan het wettelijk minimum
niveau voldoet.
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Het resultaat ziet er als volgt uit:

Tabel 6 resultaat gemotiveerd afwijken totaal

Tabel 7 Resultaat BIO gemotiveerd afwijken
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3. Beoordeling risico’s
De landelijke ontwikkeling op het gebied van risicobeheersing en de doelstelling van het project
RemBrand is te komen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit vertaalt zich naar een
procesbenadering van regelgerichte advisering naar een risicogerichte advisering. Ook op landelijk
niveau zien we een verschuiving naar een meer gedragen eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid
en veiligheidsvoorzieningen. Dit voor zowel bedrijven en instellingen als voor burgers.
Vanuit de professionaliteit zal de brandweer adviseren. Communicatie in diverse vormen en op alle
niveaus is hierbij van belang.
De brandweer richt zich op het tijdig benoemen van risico’ s in haar advisering (gevraagd en
ongevraagd). Recentelijk is gestart met een brede advisering vanuit de Veiligheidsregio. Vanuit dit
multidisciplinaire kader kan beter en in samenhang met vele factoren een adequaat advies worden
geformuleerd.
4. Benoemen van handelingsperspectieven
De brandweer richt zich de komende jaren op het inzichtelijk maken van de (brand) risico’s in de
veiligheidsregio. Door dit inzicht wordt het beleid van de afdeling Risicobeheersing bepaald op weg
naar een meer veilige omgeving. Vanuit Risicobeheersing is dit in de processen van advies en
toezicht meer zichtbaar.
Het dekkingsplan geeft een duidelijk beeld van de objecten waar de tijdnorm wordt overschreden.
Deze objecten, betiteld als Markante objecten zijn beschouwd waarbij een aantal aspecten welke een
referentie zijn naar het veiligheidsniveau in beeld zijn gebracht. Vanuit Risicobeheersing worden de
markante objecten op de BIO-aspecten nader belicht
Per gemeente zijn de markante objecten beoordeeld. Dit overzicht zal aan de gemeenten worden
overgedragen. De objecteigenaren en gebruikers worden geïnformeerd en betrokken bij de
uitkomsten van de BIO inventarisatie. Doel is te komen tot inzicht en passend handelingsperspectief.
Gemaakte keuzen voor de inrichting en het gebruik van een bepaald gebied zijn lastig te corrigeren.
Risico’s beheersen middels een repressieve inzet is voor onze organisatie een laatste redmiddel. Ook
al zijn wij hierop uitstekend voorbereid, heeft het repressief oplossen van problemen zeker geen
voorkeur. Voorkomen is beter dan genezen.
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Bijlage 4 Methode van onderzoek
Het maken van een dekkingsplan.
Het dekkingsplan is, zoals eerder omschreven, een hulpmiddel om inzicht te krijgen hoe snel de
brandweer na de melding op een bepaalde plaats aanwezig kan zijn. Doordat de wetgever aan
bepaalde objectcategorieën een tijdslimiet heeft gesteld dienen die onderscheiden categorieën
geïnventariseerd te worden.
Omdat een rechtstreekse registratie van objecten zoals die in het Besluit Veiligheidsregio’s is vermeld
niet bestaat, is gewerkt met een extract van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Dit is
de meest betrouwbare bron die op dit moment voorhanden is. Wel is geconstateerd dat door de
manier waarop de BAG omgaat met de registratie van gebouwen, een vertekend beeld kan ontstaan.
Zo bevat een winkelcentrum bijvoorbeeld 50 winkels en winkeltjes. Voor de brandweer is dit één
object, in de registratie zijn dit 50 objecten. Ook is de BAG een verzameling van gemeentelijke
gegevens.
De inspectie VenJ (Rapport Ter plaatse) heeft de objectsoorten op dezelfde manier geclassificeerd.
Uitruktijden
Een tweede set gegevens die verzameld moet worden, zijn de uitrukgegevens. Hiervoor zijn de
gegevens uit het GMS het meest betrouwbaar en compleet. Voor het dekkingsplan is het noodzakelijk
om een selectie te maken uit alle uitrukken, immers alleen de uitrukken met hoge prioriteit (prio-1) van
de eerste autospuit zijn in dit kader van belang.
Wegenstructuur
Het derde item dat van belang is het kaartmateriaal met wegenstructuur. Daar is recent en
betrouwbaar materiaal voor verkrijgbaar.
Met deze hoofdingrediënten is het dekkingsplan opgesteld/samengesteld.
BAG
In de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), zijn de hoofdonderwerpen uit de
Basisregistratie Adressen en Gebouwen vastgelegd. Daarnaast zijn de taken en bevoegdheden van
de betrokken bestuursorganen beschreven, bevat de wet bepalingen ten aanzien van de inhoud van
de registratie en komen stelselonderwerpen aan bod, zoals het verplichte gebruik en de
terugmeldplicht. De wet is vanaf 1 juli 2009 van kracht.
De BAG bevat gegevens over adressen en gebouwen, zoals straatnaam, huisnummer, geometrie en
oppervlakte van het verblijfsobject in vierkante meters. De gegevens uit de BAG zijn openbaar en door
iedereen te gebruiken. Instellingen met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen,
politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn vanaf 1 juli 2011 verplicht de authentieke gegevens uit de
registraties te gebruiken.
Om bovenstaande reden heeft Brandweer Hollands Midden de BAG gegevens gebruikt voor het
dekkingsplan. Getracht is om uit de BAG de gestelde opkomsttijden te destilleren zoals genoemd in
de Wvr. Het is tot op heden nog niet mogelijk om alle tijdnormen uit de BAG samen te stellen.
Ontbrekende informatie betreft:
 6 minuten objecten
o Gebouwen met een woonfunctie voor verminderd zelfredzamen
De tijdnormen voor de volgende objecten zijn door het combineren van gegevens samengesteld uit de
BAG.
 5 minuten objecten
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o Gebouwen met een winkelfunctie met een gesloten constructie;
o Gebouwen met een woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie
 6 minuten objecten
o Portiekflats
Voor dit onderzoek was het nog niet mogelijk om een diepe analyse toe te passen op de BAG. Het
blijkt dat de bedoelde informatie zoals gesteld in de Wvr niet afdoende uit de BAG is te herleiden. Dit
is een landelijk probleem dat ook landelijk om een oplossing vraagt.
Als voorbeeld:
Daar waar in de wet een tijdnorm gesteld wordt van 5 minuten voor gebouwen met een celfunctie,
komt deze in de BAG alleen voor als penitentiaire inrichting, maar niet voor de celcomplexen zoals die
bijvoorbeeld gesitueerd zijn in politiebureaus.
Omdat eenduidige informatie ontbreekt omtrent deze objecten zal dit dekkingsplan nog niet volledig
kunnen zijn ten aanzien van de Wvr
Overigens geldt dat voor de informatie die wel uit de BAG te halen is, deze nog niet geheel foutloos is.
De komende jaren zal dit steeds verder verbeteren. Hierdoor zullen ook de onvolkomenheden in het
dekkingsplan afnemen.
In de tabel op de volgende pagina is de samenstelling te zien van de gebruikte BAG informatie per
gemeente.
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Tabel 8 BAG objecten per gemeente

NB: Voor sommige objecten bestaat gerede twijfel aan de juistheid. Deze zullen worden terug gemeld aan de betreffende bronhouder.
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Onderstaand een overzicht van alle objecten met bijbehorende tijdnormen.

Kaart 13 BAG objecten met tijdnorm
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Tijdnorm nader uitgelegd
De tijdnormen in de Wvr zijn als volgt geïnterpreteerd:
mm:ss
00:00

1

30 sec

01:00

2
02:00

3

Binnen de norm <= 5:00

03:00

4
04:00

5
05:00

6

04:59
05:01

06:00

7

Buiten de norm > 5:00

07:00

enz
Figuur 3 schematisch overzicht tijdnorm
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Berekening
In de nota van toelichting van Bvr is in hoofdstuk 3 onderstaande passage opgenomen:
In het besluit wordt het bestuur tevens verplicht om alle in de praktijk gerealiseerde opkomsttijden te
registreren. Deze registratie kan input geven voor de periodieke herziening van het risicoprofiel en
daarmee het dekkingsplan. Uit de registratie blijkt immers of de opkomsttijden in een bepaald gebied
gehaald of overschreden worden. Die overschrijdingen kunnen aanleiding zijn om maatregelen te
nemen op het gebied van preventie, ruimtelijke ordening of brandweerzorg. Hiermee kan beter inzicht
worden verkregen over de geleverde brandweerzorg waardoor ook verantwoording en verbetering
mogelijk is.
Onderstaande schematische weergave laat goed de samenhang zien tussen de prognose
(=dekkingsplan) en in de praktijk afgehandelde incidenten.

Figuur 4 schematische weergave dekkingsplan ten opzichte van realisatie

Opkomsttijd (=tijdnorm) brandweer

Verwerkingstijd meldkamer
Rijtijd BRW
Zoals vermeld maakt de verwerkingstijd van de meldkamer een
Uitruktijd BRW
integraal onderdeel uit van de opkomsttijd van de brandweer. In
de berekeningssoftware (Care) kan deze parameter ook separaat
GMK tijd
worden ingevoerd. Onderzocht is wat de verwerkingstijd van de
meldkamer is. Daar waar het in eerste instantie gaat om
brandweerspecifieke situaties zijn de tijden alleen onderzocht van binnenbranden en automatische
brandmeldingen (OMS meldingen).
Het aantal OMS meldingen in Hollands Midden maakt een significant onderdeel uit van alle incidenten
(ongeveer 33%). Juist omdat het hier gaat om het automatisch melden, mag verwacht worden dat de
verwerkingstijd van de meldkamer sneller is dan regulier bij een binnenbrand (immers het adres en
aard incident zijn nog niet bekend). Uit onderzoek blijkt dat de OMS meldingen in 75% van de
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gevallen afgehandeld worden in ongeveer een halve minuut (00:33), voor binnenbranden is dat 01:56
(mm:ss).
Daar waar het erom spant is het noodzakelijk dat de prognosetijd een redelijk kans biedt om die ook
daadwerkelijk te halen. In CARE kan echter met maar één tijd gewerkt worden en daarom is gekozen
voor de ‘zwaarste klasse’ van de verwerkingstijd, namelijk 1:56.
Alle objecten met een OMS aansluiting zijn gecorrigeerd met 01:30 (afgetrokken van de berekende tijd
zoals hierboven beschreven)
Uitruktijden per kazerne
Sinds de invoering van de statusboxen is een goede analyse
Opkomsttijd (=tijdnorm) brandweer
mogelijk van de uitruktijden die kazernes realiseren. Voor dit
Rijtijd BRW
deel van het onderzoek is gekeken naar de afgelopen 3 jaar
Uitruktijd BRW
van prestaties. Onderzoek is gedaan met vergelijkingen per
GMK
tijd
jaar, per dagdeel (ochtend, middag, avond en nacht) , per
weekdag (ma t/m zo) en het onderscheid gedurende werktijd (=
GWT, ma t/m vr 07:00 u – 18:00 u) en buiten werktijd (=BWT,
overige tijden).
Omdat in dit rapport is gekozen om één beeld te prognosticeren is de uitruktijd bepaald door de
percentiel waarde P75 te berekenen van de situatie GWT en BWT en dan daarvan het gemiddelde te
nemen. Dit is voldoende gedetailleerd voor een goed bestuurlijk inzicht.
De verschillen in de organisatievorm (beroeps- en vrijwillige brandweer) kan van invloed zijn op de
uitruktijd. Beroepskazernes zijn immers 24 uur bemenst en vrijwillige brandweer kennen het principe
van vrije instroom waardoor de uitruktijden een grotere spreiding kennen.
Rijtijden
In Care zijn alle wegen opgenomen zoals die gebruikt worden in
het navigatiesysteem dat binnen Brandweer Hollands Midden
wordt gebruikt (RIS = Route informatiesysteem)
.

Opkomsttijd (=tijdnorm) brandweer
Rijtijd BRW
Uitruktijd BRW
GMK tijd

Systemen
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de volgende systemen en hulpmiddelen:
 GMS (Meldkamersysteem)
 BRIO Hyperion (software voor database bevraging)
 Mapinfo (Geografische informatiesysteem)
 CARE (Software voor het berekenen van dekkingsplannen)
 Microsoft Office (Word, Excel, Access)
.
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Bijlage 5 Overzicht van uitslag per gemeente
In een boxplot worden de minimale en maximale tijden getoond en de tijden die behaald worden van 25%, 50% en 75% van het aantal objecten. Tussen
haakjes (…..) staat het totaal aantal objecten uit de berekening.

Boxplot 4 uitslag per gemeente Deel I
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Deel 2 Opkomsttijden regio en gemeenten (boxplot)
In een boxplot worden de minimale en maximale tijden getoond en de tijden die behaald worden van 25%, 50% en 75% van het aantal objecten. Tussen
haakjes (…..) staat het totaal aantal objecten uit de berekening.

Boxplot 5 uitslag per gemeente deel II
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Individuele gemeente
Van elke gemeente is een aparte bijlage gemaakt die separaat aan elke gemeente wordt verstrekt.
De bijlage bestaat uit een aantal onderdelen, te weten;

Uitslag dekking en markante objecten (grafiek)

Kaart met BAG objecten en tijdnormen

Kaart met actieradius opkomsttijd

Kaart met mate van overschrijding

Kaart met markante objecten

In een Excel document wordt de uitslag per
object getoond met daarin opgenomen:

In het Excel document is een apart tabblad met
markante objecten opgenomen, met daarin:

Id van BHM, Gemeentenaam, Plaatsnaam,
Straatnaam, Huisnummer, Toevoeging, BAG
functie, Tijdnorm Bvr,
Opkomsttijd in mm:ss,
Indicatie overschrijding,
Mate van overschrijding,
Verblijfsobject_ID, BAG_id

DBK_ID, Adres, Plaats, Gemeente, Indicatie
overschrijding, BIO uitslag, Tijdnorm Bvr,
Opkomsttijd mm:ss,
Mate van overschrijding mm:ss;
BAG_functie; OMS indicatie
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Pagina 57 van 59

Overzicht kazernes Brandweer Hollands Midden

Regionale kazernes
Aarlanderveen
Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven
Benthuizen
Boskoop
Driebruggen
Gouda
Gouderak
Hillegom
Haastrecht
Hazerswoude
De Kaag
Krimpen aan de Lek
Koudekerk
Katwijk
Leiden Noord
Leiderdorp
Leiden Zuid
Lekkerkerk
Leimuiden
Lisse
Moordrecht
Nieuwerkerk aan den IJssel
Nieuwerbrug
Nieuwkoop
Nieuwveen
Noordwijk
Noordwijkerhout
Ouderkerk aan den IJssel
Oegstgeest
Rijnsburg
Roelofarendsveen
Rijpwetering
Reeuwijk
Schoonhoven
Sassenheim
Stolwijk
Ter Aar
Voorhout
Valkenburg
Voorschoten
Woubrugge
Waddinxveen
Warmond
Zevenhuizen
Zwammerdam
*2e lijn vrijwillig

Organisatievor
m
Vrijwillig
Beroeps*
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Beroeps*
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Beroeps
Vrijwillig
Beroeps
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig

Dekkingsplan
2016-2019
04:24
01:51
04:58
05:14
04:07
05:02
04:22
01:46
04:57
05:16
06:02
04:30
06:05
06:40
04:59
04:05
01:38
05:20
01:44
04:59
05:27
04:49
04:54
05:18
04:29
04:57
05:08
05:25
06:12
04:18
05:02
04:37
03:55
04:17
03:52
05:13
06:10
04:21
04:59
06:01
03:33
05:42
04:32
04:57
04:53
04:15
04:09

Dekkingsplan
2010-2015
03:47
01:49
04:57
06:20
03:50
05:09
04:40
01:57
05:08
05:30
04:17
04:58
05:28
06:18
04:47
04:34
01:38
05:59
01:46
04:33
04:58
04:58
05:11
05:32
04:02
04:31
06:01
05:35
06:22
04:50
05:39
05:02
03:55
05:12
04:03
04:46
05:41
03:45
04:33
06:11
03:44
05:37
04:34
05:22
04:52
04:30
04:48

00:37
00:02
00:00
01:05
00:17
00:06
00:18
00:11
00:12
00:15
01:45
00:28
00:37
00:21
00:13
00:29
00:00
00:39
00:01
00:25
00:29
00:09
00:18
00:15
00:27
00:26
00:52
00:09
00:10
00:32
00:37
00:25
00:00
00:55
00:11
00:27
00:29
00:37
00:26
00:09
00:11
00:05
00:02
00:24
00:01
00:16
00:39

Tabel 9 Uitruktijden brandweer Hollands Midden
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Overzicht van buiten regionale kazernes
Regio
Buiten regionale kazernes Organisatievorm
Amsterdam-Amstelland
Aalsmeer
Vrijwillig
Amsterdam-Amstelland
Uithoorn
Vrijwillig
Haaglanden
Leidschendam
Beroeps
Haaglanden
Leidschenveen
Beroeps
Haaglanden
Oosterheem
Beroeps
Haaglanden
Stadshart
Beroeps
Haaglanden
Wassenaar
Combi
Kennemerland
Heemstede
Combi
Kennemerland
Hoofddorp
Beroeps
Kennemerland
Lisserbroek
Vrijwillig
Kennemerland
Nieuw Vennep
Beroeps
Kennemerland
Rijsenhout
Vrijwillig
Rotterdam-Rijnmond
Bleiswijk
Vrijwillig
Rotterdam-Rijnmond
Capelle
Beroeps
Rotterdam-Rijnmond
Krimpen aan den IJssel
Vrijwillig
Rotterdam-Rijnmond
Prins Alexanderpolder
Beroeps
Utrechtsland
Lopik
Vrijwillig
Utrechtsland
Oudewater
Vrijwillig
Utrechtsland
Woerden
Vrijwillig
Utrechtsland
Zegveld
Vrijwillig
Combi=overdag beroeps , avond, nacht, weekend vrijwillig

Tijd
04:31
04:38
02:31
02:37
02:18
02:29
04:16
03:04
01:36
04:17
01:18
03:47
05:26
01:44
03:33
01:42
04:42
04:16
06:01
05:14

Tabel 10 Uitruktijden buiten regionale kazernes
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