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1. Inleiding
“Hoe kunnen we in samenspraak met de waterleidingbedrijven, gemeenten en Brandweer Hollands
Midden, voor (minimaal) de komende 20 jaar, voorzien in een adequate levering van bluswater ten
behoeve van brandbestrijding en hoe kunnen we dit implementeren?”
Bovenstaande onderzoeksvraag is geformuleerd door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio,
de Regiegroep Gemeentesecretarissen, de drinkwaterleidingbedrijven en de Brandweer Hollands
Midden om deze in een gezamenlijk proces te beantwoorden. Op basis van de projectopdracht, die
op 15 september 2016 is vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio, is een projectteam
gestart, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit Oasen, Dunea, gemeenten Nieuwkoop en Leiden,
Brandweer Hollands Midden en Veiligheidsregio Hollands Midden.
In de voorliggende rapportage nemen wij u als projectteam mee in de wijze waarop wij onderzocht
hebben hoe een toekomstbestendige bluswatervoorziening eruit zou kunnen zien. Deze rapportage
is feitelijk de uitwerking van fase 3, zoals deze beschreven is in het projectplan ‘Gezamenlijk
realiseren toekomstbestendige bluswatervoorziening’, v1.1 van 30 maart 2017.
Leeswijzer
De managementsamenvatting is zelfstandig te lezen waarin we u via een beschrijving van de
onderzoek aanpak en onderzoeksuitkomsten leiden naar onze conclusies en aanbevelingen.
De opbouw van deze rapportage volgt op hoofdlijnen dezelfde route. In hoofdstuk 3 beschrijven we
de uitgangspunten waarbinnen we ons onderzoek gedaan hebben. Hoofdstuk 4 beschrijft de
gevolgde aanpak van fase 3. In hoofdstuk 5 beschrijven we de uitkomsten van ons onderzoek in de
referentiegemeenten Leiden en Nieuwkoop om vervolgens in hoofdstuk 6 inzicht te geven in de
financiële vraagstukken. Hoofdstuk 7 geeft meer inzicht in de onderdelen van het gestapelde
bluswatervoorzieningsconcept waarmee Brandweer Hollands Midden van mening is adequaat een
maatgevend brandscenario te kunnen bestrijden. Vervolgens geeft hoofdstuk 8 een nadere
verdieping op het beheer van de bluswatervoorziening. We sluiten af met de overall conclusies en
aanbevelingen.
Alle verdiepende informatie en nadere beschouwingen zijn opgenomen in de verschillende bijlagen.
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2. Managementsamenvatting
In de vorige fase (fase 2) is geconstateerd dat water de komende jaren nog steeds de belangrijkste
blusstof zal zijn. Alle mogelijke bluswatervoorzieningsconcepten zijn geïnventariseerd en beoordeeld
op basis van de beoordelingscriteria. De uitkomst van deze beoordeling is dat drie bluswatervoorzieningsconcepten, alle drie op basis van het gebruik van (ondergrondse) brandkranen, de beste score
hebben gekregen.

2.1. Aanpak
Vervolgens zijn in deze fase (fase 3) de drie concepten nader onderzocht voor de
referentiegemeenten Leiden en Nieuwkoop op hun (on)mogelijkheden en consequenties. Om dit
goed te kunnen doen voor de verschillende soorten bebouwing met de daarbij horende
bluswaterbehoefte, zijn vijf generieke type bebouwing gedefinieerd;
 woonwijk (moderne bouw)
 woonwijk voor- en naoorlogs (zonder stadsvernieuwing)
 portiekwoningen
 binnenstad (met oudbouw)
 Industrie (Industrieterrein)
Tijdens het onderzoek is de behoefte ontstaan om ook te kijken naar de bluswatersituatie bij
lintbebouwing. Lintbebouwing wordt gekenmerkt door een generiek type bebouwing in een andere
geografische context en is als zesde type toegevoegd.
Deze bebouwingstypen zijn, met uitzondering van ‘binnenstad (met oudbouw)’, zowel in beide
referentiegemeenten als ook in de rest van de regio Hollands Midden herkenbaar aanwezig. Binnen
de twee referentiegemeenten is voor elk van de generieke type bebouwing een referentiegebied
bepaald waarbinnen het onderzoek heeft plaats gevonden.
Achtereenvolgens is in beide referentiegemeente, voor elk referentiegebied het volgende
onderzocht;
1. Hoeveel brandkranen liggen er momenteel, waar in het huidig net.
2. Hoeveel brandkranen hadden er eigenlijk, conform het huidige (oude) bluswaterbeleid van
de brandweer, moeten liggen.
3. Hoeveel brandkranen zouden geplaatst moeten en kunnen worden wanneer de
drinkwaterbedrijven het zelfreinigend net geheel doorvoeren en de brandweer het huidige
(oude) bluswaterbeleid handhaaft.
4. Hoeveel brandkranen zouden geplaatst moeten en kunnen worden wanneer de
drinkwaterbedrijven het zelfreinigend net geheel doorvoeren en de brandweer nieuw
bluswaterbeleid1 invoert.
5. Hoeveel brandkranen zouden, bij directe invoering van nieuw bluswaterbeleid door de
brandweer, nog nodig zijn en waar.
Hierbij is telkens gekeken naar zowel het aantal brandkranen als naar de waterlevering per
brandkraan en is het dekkingspercentage2 bepaald.

1

2

Zoals samengevat onder het punt Nieuw bluswaterbeleid in paragraaf 2.2. en uitgebreid beschreven in bijlage 1;
bluswater in Hollands Midden.
Voor de dekking is in de analyse gekeken naar de bebouwing die wordt gedekt in een tekening: Dit is dat deel van
bebouwing die in de tekening binnen de cirkels rondom de brandkranen valt.
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2.2. Onderzoeksuitkomsten
De onderzoeken hebben geleid tot de volgende uitkomsten.
Huidige situatie
In het drinkwaterleidingnet van Oasen liggen minder brandkranen dan er conform het huidige (oude)
bluswaterbeleid van de brandweer hadden moeten liggen. In het drinkwaterleidingnet van Dunea ligt
ongeveer de hoeveelheid brandkranen die er conform het huidige (oude) bluswaterbeleid van de
brandweer hadden moeten liggen en soms liggen er zelfs meer. Dit verschil is ook zichtbaar in het
dekkingspercentage. Dit is in de referentiegebieden van Dunea z’n 10% hoger dan in de
referentiegebieden van Oasen. Dit geeft aan dat in het verleden op lokaal niveau verschillend is
omgegaan met de aanleg van brandkranen.
Zelfreinigende netten
De invoering van de zelfreinigende netten door de drinkwaterbedrijven is begin deze eeuw gestart en
onontkoombaar om de drinkwaterkwaliteit te blijven garanderen. Ook binnen dat principe zijn de
drinkwaterbedrijven bereid om bluswater middels brandkranen te blijven leveren om in een
maatschappelijke behoefte te voorzien.
Het handhaven van het huidige (oude) bluswaterbeleid van de brandweer in combinatie met de
(verdere) invoering van de zelfreinigende netten leidt tot een afname van de dekkingspercentage
met z’n 20% tot 40% afhankelijk van het referentiegebied en het drinkwaterbedrijf. In het
leveringsgebied van Oasen zou, afhankelijk van het type generieke bebouwing, het
dekkingspercentage iets verbeterd kunnen worden door (tegen betaling) toch leiding(delen) te
verzwaren.
Nieuw bluswaterbeleid
De brandweer heeft zijn bluswaterbehoefte (opnieuw) inzichtelijk gemaakt voor de vijf generieke
type bebouwing. Dit geeft inzicht in de bluswaterbehoefte in termen van de bron, de hoeveelheid
(liters/min, m3/uur), tijd en afstand. Hieruit is door de brandweer nieuw bluswaterbeleid bepaald,
waarin de afstand van bebouwing tot een brandkraan maximaal 100 meter kan bedragen (in het
huidige (oude) beleid is dat maximaal 40 meter).
Samen ontwerpen
Het is van belang dat de drinkwaterbedrijven, de brandweer en de gemeenten samenwerken bij het
ontwerpen van drinkwaternetten met brandkranen. Dit geldt wanneer een nieuw (zelfreinigend)
drinkwaterleidingnet aangelegd moet worden bij zowel de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk
als bij renovatie van een oud leidingnet in een bestaande bebouwing. Door deze samenwerking
wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om, binnen de ontwerprichtlijnen van het
zelfreinigende net, brandkranen te plaatsen met de gewenste opbrengst, op de gewenste locatie. En
zodanig ingepast in de publieke ruimte dat vindbaarheid en bereikbaarheid langjarig gewaarborgd
blijft.
Gestapelde concepten
Ondanks de invoering van nieuw bluswaterbeleid door de brandweer en goede samenwerking bij het
ontwerpen van nieuwe drinkwaterleidingnetten blijven er plekken over waar niet voldoende, of niet
voldoende snel, over de noodzakelijke hoeveelheid bluswater beschikt kan worden. Voor die
situaties is behoefte aan een gestapeld concept. Op basis van de in de vorige fase geïnventariseerde
en beoordeelde bluswatervoorzieningsconcepten wordt een combinatie van waterwagens (WW) en
watertransportsystemen (WTS) voorgesteld. Dit sluit goed aan bij de generieke basis van de eerste
tankautospuit (TS of TAS) met een tank van 1.500 of 2.000 liter en een brandkraan op maximaal 100
meter afstand.
Door toepassing van een gestapeld concept op basis van mobiliteit, in plaats van locatie- of objectgebondenheid, ontstaat de flexibiliteit die nodig is om de problemen die ontstaan bij het doorvoeren
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van zelfreinigend net te mitigeren. Daarnaast biedt een mobiel concept ook kansen voor het
oplossen van problemen die er nu zijn in de bluswatervoorziening op en langs (snel)wegen en andere
infrastructuur. Ook kan een mobiel concept ingezet worden in situaties waar nu behoefte is aan een
maatwerk oplossing.
Geleidelijke verandering
Op dit moment vervangen de drinkwaterbedrijven elk jaar ongeveer 1%3 van hun leidingnet. Dit
betekent dat, op basis van het huidige vervangingstempo, pas over grofweg 100 jaar sprake is van
een compleet zelfreinigend net. De verwachting is dat in de eindsituatie tussen de 50% (Oasen) en
60% (Dunea) minder brandkranen in het drinkwaterleidingnet aanwezig zijn. Dit is op basis van het
nieuwe bluswaterbeleid van de brandweer, waarbij de afstand van een brandkraan tot de bebouwing
wordt vergroot van (nu) maximaal 40 meter naar maximaal 100 meter.
Deze ombouwperiode zal voor elke gemeente volgens een ander tijdspad verlopen. Bij het
doorvoeren van het zelfreinigend net zal de bluswatervoorziening, op basis van alleen brandkranen,
niet op alle plekken toereikend zijn/worden wat betreft de waterlevering en/of dekking. Ondanks dat
in sommige situaties mogelijkheden liggen voor het verzwaren van het drinkwaternet ontstaan toch
knelpunten. Deze kunnen nu al zichtbaar zijn of zullen geleidelijk (op basis van vervangingstempo van
1% per jaar) zichtbaar worden bij het doorvoeren van het zelfreinigende net. Vandaar dat de
behoefte aan het gestapelde concept eigenlijk direct aanwezig is.
Eerste stappen
Wanneer het nieuw bluswaterbeleid van de brandweer wordt ingevoerd zou er feitelijk al direct
‘afstand’ gedaan kunnen worden van een groot aantal brandkranen. Dit kan door in elke gemeente,
voor elk gebied, te bepalen welke, nu in het drinkwaterleidingnet aanwezige, brandkranen voor de
brandweer behouden moeten blijven en welke niet meer voor de brandweer nodig zijn. Hierdoor
ontstaat dan de situatie voor de drinkwaterbedrijven dat in hun drinkwaterleidingnetten zowel
‘brandweer-brandkranen’ aanwezig zijn als ‘drinkwaterbedrijf-kranen’ (de niet meer voor de
brandweer benodigde brandkranen). De verwachting is dat dan tussen de 40% (Oasen) en 50%
(Dunea) minder brandkranen voor de brandweer nodig zijn.
De verminderde behoefte aan brandkranen voor de brandweer na invoering van het nieuwe
bluswaterbeleid van de brandweer leidt ook tot minder jaarlijkse kosten voor brandkraanonderhoud.
Daar staat wel tegenover dat de drinkwaterbedrijven maatregelen moeten nemen om de ‘niet meer
voor de brandweer benodigde brandkranen, de ‘drinkwaterbedrijf-kraan’, zodanig te conserveren
en/of te onderhouden dat deze geen risico’s gaat opleveren voor de waterkwaliteit. Dit omdat zoals
eerder aangegeven, een groot aantal van deze drinkwaterbedrijf-kranen nog lange tijd onderdeel zal
zijn van het drinkwaterleidingnet. Dit zal kosten met zich meebrengen.
Het gestapelde concept dat de brandweer voorziet als oplossing voor situaties waar niet voldoende,
of niet voldoende snel over de noodzakelijk hoeveelheid bluswater beschikt kan worden bestaat uit
twee systemen; de waterwagens en de watertransportsystemen. Wellicht is het mogelijk om deze
twee systemen te combineren tot één eenheid (voertuig). Momenteel zijn bij de brandweer geen
waterwagens. Deze zullen aangeschaft moeten worden. Wel beschikt de brandweer momenteel over
watertransportsystemen, echter in een andere uitvoering dan nu binnen het gestapelde concept
wordt voorzien.

3

Er wordt gesproken over het mogelijk verhogen van het vervangingstempo in de toekomst naar een percentage tussen de
1% en 2%.
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Financiële mogelijkheden
Wanneer het nieuw bluswaterbeleid van de brandweer wordt ingevoerd zou direct ‘afstand’ gedaan
kunnen worden van ruim 10.000 brandkranen. (40% minder bij Oasen en 50% minder bij Dunea)
Over een periode van 20 jaar zullen nog eens 475 brandkranen kunnen vervallen door de jaarlijkse
vervanging van 1% van het leidingnet en de daarmee gepaard gaande mogelijkheid voor verdere
optimalisatie van de locaties van brandkranen (totaal 50% minder bij Oasen en totaal 60% minder bij
Dunea). Dit leidt in het eerste jaar tot een bruto besparing op onderhoudskosten van € 300.000,oplopend tot € 314.000,- per jaar, over 20 jaar (in 2039).
Zoals gezegd zullen de drinkwaterbedrijven kosten moeten (blijven) maken voor het conserveren van
de niet meer voor de brandweer benodigde brandkranen. Op basis van een eerste inschatting van
deze kosten is de verwachting dat de netto besparing op onderhoudskosten in het eerste jaar €
150.000,- is, oplopend tot € 194.000,- per jaar, over 20 jaar (in 2039). Dit betreft de besparing op het
jaarlijkse onderhoud op brandkranen die alle gemeenten in Hollands Midden aan de
drinkwaterbedrijven betalen4.
Daarnaast zullen in nieuwe drinkwaterleidingnetten, ook minder brandkranen geplaatst hoeven te
worden. Dit zal een verwachte jaarlijkse besparing opleveren van € 180.000,=. Dit betreft de
besparing op de jaarlijkse investeringen voor het plaatsen van nieuwe brandkranen, het inbouwen en
het vervangen van brandkranen die betaald worden aan de drinkwaterbedrijven. Een deel hiervan,
z’n € 50.000,=, is een besparing voor de gemeenten in Hollands Midden. Het andere deel komt ten
goede aan projectontwikkelaars.
Voor het operationaliseren van het gestapelde concept met waterwagens en watertransportsystemen schat de brandweer de totale jaarlijkse kosten (voor de nu ingeschatte elf systemen) op z’n
€ 500.000,=.
Een deel van deze kosten zou wellicht vanuit de brandweer meerjarenbegroting ‘Vervanging en
beheer Watertransportsystemen’ gedekt kunnen worden.

4

Op dit moment hebben de gemeenten Voorschoten en Katwijk alleen een onderhoudscontract voor de brandkranen die
zijn aangelegd vanaf 1 januari 2016 en de gemeente Noordwijkerhout heeft helemaal geen onderhoudscontract.
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Financieel Resume
De projectopdracht spreekt van het behalen van een ‘maatschappelijk optimum’. Dit betekent dat de
totale kosten van de bluswatervoorziening zo laag mogelijk moeten zijn, bezien over alle drie de
partijen. Voordelen voor een van de partijen mogen niet afgewenteld worden op de andere
partij(en) en daarmee op de burger.
Wanneer we de mogelijke besparingen en noodzakelijke investeringen waar we nu van uit gaan, bij
elkaar brengen geeft dit het volgende voorlopige beeld:

Er is nog onvoldoende inzicht wat er moet gebeuren met de brandkranen die de brandweer niet
meer nodig heeft om de drinkwaterkwaliteit te kunnen blijven borgen en welke kosten daarmee
gemoeid zijn.
Daarnaast worden er door de invoering van het zelfreinigende net en het nieuwe bluswaterbeleid
nog andere maatschappelijke besparingen gerealiseerd.
 Door de aanleg van kleinere leidingen met minder brandkranen zullen de ook de project
ontwikkelaars minder kosten hoeven te maken voor bluswatervoorziening. (z’n € 130.000,= per
jaar).
 In algemene zin is er minder onderhoud door de waterleidingbedrijven nodig aan het
zelfreinigende net. (bijvoorbeeld spuien, omdat het net zichzelf reinigt).

 Omdat er straks aanzienlijk minder (50 tot 60 %) brandweer brandkranen nodig zijn, zal ook de
gemeente veel minder brandkranen ‘vindbaar’ en bereikbaar hoeven te houden.
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2.3. Conclusies
Bovenstaande uitkomsten leiden tot de volgende conclusies;
 Op voorhand is geen besparing te verwachten op de totale kosten van de bluswatervoorziening
in Hollands Midden.
 Basis van het generieke bluswatervoorzieningsconcept is en blijft de (ondergrondse) brandkraan.
 De invoering van de zelfreinigende netten door de drinkwaterbedrijven is reeds begin deze eeuw
gestart en onontkoombaar. Ook binnen dat principe zijn de drinkwaterbedrijven bereid om
bluswater middels brandkranen te blijven leveren om in een maatschappelijke behoefte te
voorzien.
 De drinkwaterbedrijven bouwen ongeveer 1% van hun leidingnet per jaar om naar een
zelfreinigende net. Dit betekent dat de beschreven veranderingen ‘gemiddeld’ langzaam gaan.
Echter op de plekken waar het zelfreinigende net is aangelegd, zijn de consequenties direct
merkbaar.
 De brandweer heeft haar bluswaterbehoefte opnieuw bezien en op basis daarvan nieuw
bluswaterbeleid bepaald. Belangrijk aspect daarin is de vergrote afstand tot een brandkraan.
Deze afstand was maximaal 40 meter en dit wordt maximaal 100 meter.
 Door de invoering van de zelfreinigende netten en het nieuwe bluswaterbeleid van de
brandweer kan ongeveer de helft van de huidige brandkranen vervallen. Dit geeft een besparing
op de jaarlijkse onderhoudskosten en ook zullen er minder nieuwe brandkranen bij hoeven te
komen in de toekomst.
 Er is nog onvoldoende inzicht wat er moet gebeuren met de brandkranen die de brandweer niet
meer nodig heeft om de drinkwaterkwaliteit te kunnen blijven borgen en welke kosten daarmee
gemoeid zijn.
 Door de vermindering van het aantal brandkranen is het wel nodig om een gestapeld concept in
te voeren voor die plekken waar niet voldoende, of niet voldoende snel over de noodzakelijk
hoeveelheid bluswater beschikt kan worden. Hiervoor stelt de brandweer een combinatie voor
van waterwagens en watertransportsystemen. Dit sluit goed aan bij de generieke
basisvoorziening van de eerste tankautospuit en de brandkraan. Hiervoor zijn investeringen
nodig.
 De invoering van een gestapeld concept biedt ook kansen voor het oplossen van bestaande
problemen in de bluswatervoorziening.
 Om daadwerkelijk te komen tot een maatschappelijk optimum voor de kosten van de
bluswatervoorziening in Hollands Midden zullen budgetten (deels) verschoven moeten worden.

2.4. Aanbevelingen









de nieuwe bluswaterbehoefte van de brandweer door te voeren.
het gestapelde concept in te voeren, maar geleidelijk en leerervaring op te doen met de precieze
uitvoering en benodigde omvang van het gestapelde concept.
dit in eerste instantie te financieren vanuit de besparing op brandkranen en het beheer van de
brandkranen die niet langer noodzakelijk zijn voor brandbestrijding.
in het implementatieplan verder uit te werken hoe de precieze omvang, financiering en
besluitvorming van het gestapelde concept vorm gaat krijgen.
Nader onderzoek te laten doen naar onderhouds- en conserveringsconcepten voor
(brand)kranen
Nader onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om het gestapelde concept bij de
brandweer in te voeren en zo goed mogelijk te laten aansluiten op bestaande brandweertaken
en materiaal en materieel.
De gemeenten in Hollands Midden die nog niet beschikken over de een onderhoudscontract voor
hun brandkranen te verzoeken dit op korte termijn in orde te maken.
Goede werk- en procesafspraken te maken tussen de drinkwaterbedrijven, de brandweer en de
gemeenten om de gewenste nadere samenwerking daadwerkelijk in gang te zetten.
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3. Uitgangspunten van het project
Om de uitkomsten van het onderzoek in de juiste context te kunnen beschouwen is het van belang
om bekend te zijn met de uitgangspunten van het project.
Het project kenmerkt zich door een aantal aspecten. Geen van de betrokken partijen is in staat de
projectdoelstellingen enkelzijdig te behalen of heeft doorzettingsmacht. Daarnaast gaat het er vooral
om dat er een maatschappelijk optimum behaald wordt. Dit vraagt om openheid en erkenning over
belangen, behoeften en doelstellingen, maar vooral ook om te kijken vanuit de maatschappelijke
winst en niet alleen vanuit het eigen organisatiebelang.
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op 15 september 2016 besloten
om in samenspraak met de drinkwaterbedrijven, gemeenten en Brandweer Hollands Midden een
project op te starten om te onderzoeken hoe we gaan zorgen dat we (minimaal) de komende 20 jaar
voorzien in een adequate levering van bluswater, waarbij het kwaliteitsniveau brandweerzorg van 1
juni 2016 als minimum wordt aangehouden
In onze aanpak richten we ons op brandrisico’s waarvoor we bluswater nodig hebben om specifieke
doelstellingen te behalen (risicogerichte aanpak). Dit zal in ieder geval terugkomen bij de
beoordeling van mogelijke concepten in fase 2 en het advies in fase 3.
In fase 1 heeft de brandweer haar bluswaterbehoefte beschreven5 Deze bluswaterbehoefte is
beschreven op basis van:
 bebouwingskenmerken
 het cascademodel brandontwikkeling
 de bepaling dat de brandweer haar primaire bluswaterbehoefte bepaalt op basis van het
maximaal realistische scenario
 waarbij gekeken wordt naar afstand tot de bron, tijd nodig voor verkrijgen van bluswater uit
de bron en typering van de bron.
De projectdoelstellingen en met name de besluitvorming in fase 4 vragen om een breed draagvlak en
commitment op de voorgestelde oplossing. Dit vraagt van de betrokken projectdeelnemers dat zij
hun eigen organisaties informeren en meenemen in de ontwikkelingen en de voortgang van het
project. Dit geldt zowel voor de beslissers in de organisaties als de uitvoerenden.
Momenteel loopt er landelijk, vanuit Brandweer Nederland, ook een traject rondom
bluswatervoorziening. Brandweer Hollands Midden is daarbij aangesloten evenals de
drinkwaterleidingbedrijven. Beide dragen bij aan het verrijken van de handreiking
bluswatervoorziening. Door deze deelname is er voldoende inzicht in het Landelijke traject en
kunnen ontwikkelingen die van belang zijn tijdig worden geadresseerd in de projectgroep.

5

Uitgangspunten bepalen behoefte bluswater versie def, van 17 augustus 2017, vastgesteld in het directieteam van
Brandweer Hollands Midden op 25 augustus 2017.)bron.
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4. Onderzoeksaanpak van fase 3.
In de vorige fase (fase 2) zijn de mogelijke bluswatervoorzieningsconcepten geïnventariseerd en
beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria. De uitkomst van deze beoordeling is dat drie
bluswatervoorzieningsconcepten, alle drie op basis van het gebruik van (ondergrondse) brandkranen,
de beste score hebben gekregen6.
Vervolgens zijn in deze fase de drie concepten nader onderzocht voor de referentiegemeenten
Leiden en Nieuwkoop op hun (on)mogelijkheden en consequenties. Om dit goed te kunnen doen
voor de verschillende soorten bebouwing met de daarbij horende bluswaterbehoefte, zijn vijf
generieke type bebouwing gedefinieerd;
 woonwijk (moderne bouw)
 woonwijk voor- en naoorlogs (zonder stadsvernieuwing)
 portiekwoningen
 binnenstad (met oudbouw)
 industrie (Industrieterrein)
Tijdens het onderzoek is de behoefte ontstaan om ook te kijken naar de bluswatersituatie bij
lintbebouwing. Lintbebouwing wordt gekenmerkt door een generiek type bebouwing in een andere
geografische context en is als zesde type toegevoegd.
Deze bebouwingstypen zijn, met uitzondering van ‘binnenstad met oudbouw’, zowel in beide
referentiegemeenten als ook in de rest van de regio Hollands Midden herkenbaar aanwezig. Binnen
de twee referentiegemeenten is voor elk van de vijf generieke type bebouwing een referentiegebied
bepaald waarbinnen het onderzoek heeft plaats gevonden.
Achtereenvolgens is in beide referentiegemeente, voor elk referentiegebied het volgende
onderzocht;
1. Hoeveel brandkranen liggen er momenteel, waar in het huidig net.
2. Hoeveel brandkranen hadden er eigenlijk, conform het huidige (oude) bluswaterbeleid van
de brandweer, moeten liggen.
3. Hoeveel brandkranen zouden er geplaatst moeten en kunnen worden wanneer de
drinkwaterbedrijven het zelfreinigend net geheel doorvoeren en de brandweer het huidige
(oude) bluswaterbeleid handhaaft.
4. Hoeveel brandkranen zouden er geplaatst moeten en kunnen worden wanneer de
drinkwaterbedrijven het zelfreinigend net geheel doorvoeren en de brandweer nieuw
bluswaterbeleid invoert.
5. Hoeveel brandkranen zouden er, bij directe invoering van nieuw bluswaterbeleid door de
brandweer, nog nodig zijn en waar.
Hierbij is telkens gekeken zowel naar het aantal brandkranen als ook naar de waterlevering per
brandkraan en is het dekkingspercentage7 bepaald.

6

Zoals beschreven in de notitie ‘Beoordelingsfase 1, Welke concepten gaan we nader onderzoeken en welke niet”, versie
0.7, 9 november 2017

7

Voor de dekking is in de analyse gekeken naar de bebouwing die wordt gedekt in een tekening: Dit is dat deel van bebouwing die in de
tekening binnen de cirkels rondom de brandkranen valt.
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Praktijktest
Om te beschouwen wat het betekent om bluswater te verkrijgen vanaf een brandkraan op 100 meter
afstand, zijn er op 23 januari 2018 testen uitgevoerd door de drinkwaterleidingbedrijven en de
brandweer.

Voorbeeld van de analyse in Leiden (Dunea) van het referentiegebied ‘portiekwoningen’,
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5. Onderzoek bluswatervoorzieningsconcepten in de
referentiegemeenten
Om inzicht te krijgen in wat het effect is van de invoering van het zelfreinigend net en het
doorvoeren van aangepast beleid van de brandweer m.b.t. bluswater is een analyse uitgevoerd. Voor
deze analyse is gebruik gemaakt van de bluswaterbehoefte die door brandweer is gedefinieerd. De
waterbehoefte is voor een offensieve (blussen) en defensieve (uitbreidingvoorkomen)
brandbestrijding gedefinieerd. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de waterbehoefte voor het
offensieve scenario. Voor de generieke bebouwingen; woonwijk (moderne bouw), woonwijk voor- en
naoorlogs (zonder stadsvernieuwing), portiekwoningen, binnenstad (met oudbouw), industrie
(Industrieterrein) en lintbebouwing ook wel buitengebied genoemd, is de analyse uitgevoerd in de
referentiegemeenten Leiden en Nieuwkoop. Binnen de twee referentiegemeenten is voor elk van de
generieke type bebouwing een referentiegebied bepaald waarbinnen het onderzoek heeft plaats
gevonden. Voor de analyse zijn de volgende situaties in beeld gebracht:

1. Hoeveel brandkranen (OBK) liggen er momenteel, waar in het huidig net.
OASEN

1

Aantal OBK
dat er nu echt ligt

woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

Dekking %

20
14
6

0
0
0

80% - 85%
90% - 95%
90% - 95%

29
2

2
0

60% - 70%
1%

DUNEA

1

Aantal OBK
dat er nu echt ligt

woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

Bestaande net huidige situatie
Waarvan,
Aantal OBK
dat onvoldoende
m3 levert

22
43
10
47
29
11

Bestaande net
- huidige situatie
Waarvan,
Aantal OBK
dat onvoldoende
m3 levert
0
0
0
0
29
1

Dekking %

100%
95%
85% - 90%
80% - 90%
75% (geen 90 m3)
60%
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2. Hoeveel brandkranen hadden er eigenlijk, conform het huidige (oude) bluswaterbeleid van de
brandweer, moeten liggen.
OASEN

2

Vergelijk 1 met 2

Bestaande net zoals had moeten zijn o.b.v. oud brw beleid (geoptimaliseerd)
Aantal OBK dat er Waarvan,
Aantal OBK
Dekking %
had moeten liggen Aantal OBK
dat ook nog
en ook mogelijk is dat onvoldoende gewenst is,
m3 levert
maar niet geplaatst
kan worden.
woonwijk (moderne bouw)
31
0
0
100%
woonwijk voor- en naoorlogs
19
0
0
100%
portiekwoningen
8
0
0
100%
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
41
0
4
90% - 95%
Lintbebouwing
41
0
0
100
DUNEA

woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

2

0
3
0
29
0

11
5
2

35%
26%
25%

12
39

29%
95%

Vergelijk 1 met 2

Bestaande net zoals had moeten zijn o.b.v. oud brw beleid (geoptimaliseerd)
Aantal OBK dat er Waarvan,
Aantal OBK
Dekking %
had moeten liggen Aantal OBK
dat ook nog
en ook mogelijk is dat onvoldoende gewenst is,
m3 levert
maar niet geplaatst
kan worden.
19
0
1
95% - 99%
34
11
48
29
19

Aantal OBK %
nu te kort te kort

2
0
0
0
1

90% - 95%
65% - 75%
90% - 95%
75% (geen 90 m3)
80% - 90%

Aantal OBK %
nu te kort te kort

-3
-9
1
1
0
8

-16%
-26%
9%
2%
0%
42%

In het drinkwaterleidingnet van Oasen liggen minder brandkranen dan er conform het huidige (oude)
bluswaterbeleid van de brandweer hadden moeten liggen. In het drinkwaterleidingnet van Dunea ligt
ongeveer de hoeveelheid brandkranen die er conform het huidige (oude) bluswaterbeleid van de
brandweer hadden moeten liggen en soms liggen er zelfs meer. Dit verschil is ook zichtbaar in het
dekkingspercentage. Dit is in de referentiegebieden van Dunea z’n 10% hoger dan in de
referentiegebieden van Oasen. Dit geeft aan dat in het verleden op lokaal niveau verschillend is
omgegaan met de aanleg van brandkranen.
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3. Hoeveel brandkranen zouden geplaatst moeten en kunnen worden wanneer de
drinkwaterbedrijven het zelfreinigend net geheel doorvoeren en de brandweer het huidige
(oude) bluswaterbeleid handhaaft.
OASEN

3

Aantal OBK dat
geplaatst kan
worden.
woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

21
13
8
26
40

DUNEA

0
0

19
0

55% - 60%
100%

3

Aantal OBK dat
geplaatst kan
worden.
woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

zelfreinigend net oud beleid Brandweer
Waarvan,
Aantal OBK
Dekking %
Aantal OBK
dat ook nog
dat onvoldoende gewenst is, maar
m3 levert
niet geplaatst
kan worden.
0
10
60% - 70%
2
5
60% - 70%
0
0
100%

12
30
7
33
15
14

zelfreinigend net oud beleid Brandweer
Waarvan,
Aantal OBK
Dekking %
Aantal OBK
dat ook nog
dat onvoldoende gewenst is, maar
m3 levert
niet geplaatst
kan worden.
0
8
60% - 70%
7
7
50% - 60%
2
4
40% - 55%
1
15
50% - 60%
2
10
60% - 70%
9
2
60% - 70%

Het handhaven van het huidige (oude) bluswaterbeleid van de brandweer in combinatie met de
(verdere) invoering van de zelfreinigende netten leidt tot een afname van de dekkingspercentage
met z’n 20% tot 40% afhankelijk van het referentiegebied en het drinkwaterbedrijf. In het
leveringsgebied van Oasen zou, afhankelijk van het type generieke bebouwing, het
dekkingspercentage iets verbeterd kunnen worden door (tegen betaling) toch leiding(delen) te
verzwaren.
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4. Hoeveel brandkranen zouden geplaatst moeten en kunnen worden wanneer de
drinkwaterbedrijven het zelfreinigend net geheel doorvoeren en de brandweer nieuw
bluswaterbeleid invoert.
OASEN

4

Vergelijk 1 met 4

Zelfreinigende net (bij renovatie, DWN opnieuw, in samenhang met
brw ontworpen) met nieuwe beleid van de brandweer
Aantal OBK na
Waarvan aantal
Aantal OBK
Dekking % Aantal OBK dat na % vermindering
renovatie met
OBK dat
dat ook nog
renovatie niet
voldoende dekking onvoldoende m3
gewenst is, maar
meer nodig is
(en mogelijk)
niet geplaatst kan
worden.
woonwijk (moderne bouw)
9
0
0
100%
11
55%
woonwijk voor- en naoorlogs
5
1
2
70% - 80%
9
64%
portiekwoningen
4
0
0
100%
2
33%
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
11
0
7
70% - 75%
18
62%
Lintbebouwing
18
0
0
100%
-16
-800%
Gemiddelde van vermindering
50%

DUNEA

4

Vergelijk 1 met 4

Zelfreinigende net (bij renovatie, DWN opnieuw, in samenhang met
brw ontworpen) met nieuwe beleid van de brandweer
Aantal OBK na
Waarvan aantal
Aantal OBK
Dekking % Aantal OBK dat na % vermindering
renovatie met
OBK dat
dat ook nog
renovatie niet
voldoende dekking onvoldoende m3
gewenst is, maar
meer nodig is
(en mogelijk)
niet geplaatst kan
worden. 0
woonwijk (moderne bouw)
7
0
100%
15
68%
woonwijk voor- en naoorlogs
13
3
2
65% - 75%
30
70%
portiekwoningen
5
1
0
100%
5
50%
binnenstad, met oudbouw
19
0
0
95%
28
60%
industrie Industrieterrein
10
0
2
75% - 85%
19
66%
Lintbebouwing
8
5
2
70% - 80%
3
27%
Gemiddelde van vermindering
60%

Ondanks de invoering van nieuw bluswaterbeleid door de brandweer en goede samenwerking bij het
ontwerpen van nieuwe drinkwaterleidingnetten blijven plekken over waar niet voldoende, of niet
voldoende snel over de noodzakelijk hoeveelheid bluswater beschikt kan worden. Voor die situaties
is behoefte aan een gestapeld concept
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5. Hoeveel brandkranen zouden, bij directe invoering van nieuw bluswaterbeleid door de
brandweer, nog nodig zijn en waar.
OASEN

5

Vergelijk 1 met 5

Huidige situatie, met nieuwe beleid
van de brandweer;
wat kan direct minder
Minimaal aantal
Dekking %
OBK in huidige net
met voldoende
dekking
woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

DUNEA

woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

Aantal OBK dat
per direct niet
meer nodig is

12
8
4

100%
100%
100%

16
2

95%
13
1%
0
Gemiddelde van vermindering

5
Huidige situatie, met nieuwe beleid
van de brandweer;
wat kan direct minder
Minimaal aantal
Dekking %
OBK in huidige net
met voldoende
dekking
10
16
6
16
12
9

8
6
2

% vermindering

40%
43%
33%
45%
0
40%

Vergelijk 1 met 5

Aantal OBK dat
per direct niet
meer nodig is

100%
12
100%
27
100%
4
100%
31
100%
17
90% - 95%
2
Gemiddelde van vermindering

% vermindering

55%
63%
40%
66%
59%
18%
50%

Wanneer het nieuw bluswaterbeleid van de brandweer wordt ingevoerd zou er feitelijk al direct
‘afstand’ gedaan kunnen worden van een groot aantal brandkranen. Dit kan door in elke gemeente,
voor elk gebied, te bepalen welke, nu in het drinkwaterleidingnet aanwezige, brandkranen voor de
brandweer behouden moeten blijven en welke niet meer voor de brandweer nodig zijn. Hierdoor
ontstaat dan de situatie voor de drinkwaterbedrijven dat in hun drinkwaterleidingnetten zowel
‘brandweer-brandkranen’ aanwezig zijn als ‘drinkwaterbedrijf-kranen’ (de niet meer voor de
brandweer benodigde brandkranen). De verwachting is dat dan tussen de 40% (Oasen) en 50%
(Dunea) minder brandkranen voor de brandweer nodig zijn.
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5.1. Praktijktest
Om te beschouwen wat het betekent om bluswater te verkrijgen vanaf een brandkraan op 100 meter
afstand, zijn er op 23 januari 2018 testen uitgevoerd door de drinkwaterleidingbedrijven en de
brandweer.
Hieruit is gebleken dat in situaties waarbij het aanbod vanuit de brandkraan en de afname bij de
tankautospuit gelijk is, er onvoldoende druk overblijft om de pomp direct te voeden.
Dit zal voor een groot deel de nieuwe situatie zijn bij een zelfreinigend net en de grote afstand van
een object tot een brandkraan. De oplossing kan zijn om de watertank van de tankautospuit direct te
voeden. Dit zal wel een paar aanpassingen vergen bij de huidige tankautospuiten.

5.2. Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat van de drie bluswatervoorzieningsconcepten die in fase 2 als beste uit de
beoordeling zijn gekomen, concept 3 (Brandkraan binnen 100 meter van object aanwezig) het beste
blijkt te zijn. Wel is het nodig om dit generieke concept aan te vullen met een gestapeld concept.
Concept 1 (Handhaven / invoeren huidige drinkwaterleidingbeleid, zonder aanpassingen) leidt tot
een aanzienlijke verslechtering van de dekkingspercentages en daarmee tot een verslechtering van
het kwaliteitsniveau brandweerzorg.
En concept 2 (Invoering huidige drinkwater drinkwaterleidingbeleid, met aanpassingen op verzoek
van de brandweer) zou feitelijk leiden tot het weer (grotendeels) terugbrengen van het
zelfreinigende net, naar een (niet-zelfreinigende) net, zoals dat er nu ligt. Dit is niet in lijn met de
behoefte om te komen tot een zelfreinigend net, nog los van de verzwaringskosten die daarvoor
nodig zijn.
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6. Gestapeld concept, waterwagens en WTS 5008
Ondanks de invoering van nieuw bluswaterbeleid door de brandweer en goede samenwerking bij het
ontwerpen van nieuwe drinkwaterleidingnetten blijven er plekken over waar het aanbod en de vraag
niet met elkaar overeenkomen. Voor die situaties is behoefte aan een gestapeld concept.
Het gestapelde concept
Op basis van de in de vorige fase geïnventariseerde en beoordeelde bluswatervoorzieningsconcepten
wordt een combinatie van waterwagens (WW) en watertransportsystemen (WTS) voorgesteld. Dit
sluit goed aan bij de generieke basis van de eerste tankautospuit (TS of TAS) met een tank van 1.500
of 2.000 liter en een brandkraan op maximaal 100 meter afstand.
Het watertransportsysteem (WTS 500) is in staat om op maximaal 500 meter water te halen uit een
open bron. De waterwagen met een capaciteit van ongeveer 8000 liter levert de brandweer 15
minuten de tijd op om af te leggen op de openbron. Hierdoor ontstaat een systeem waarmee de
blusactie onafgebroken kan worden voortgezet.
Door de pomp een capaciteit te laten leveren van 4000 l/min kan dit systeem ook gebruikt worden
voor de defensieve brandbestrijding.

1e

2e

TS

TS

Watervoorraad - per TS
1500 - 2000 Ltr
Verkenning - 2 min.
Watercapaciteit - 4 min.
Druk - 0,5 Bar nodig bij de pomp

Water
buffer

Watervoorraad - 7500 Ltr
Watercapaciteit - 15 min.
Tijd - 4 min na TS ter plaatse
Aantal personen - 2

Bluswatertoevoer - max. 500 m
Bron 1
Opbouwtijd WTS - < 15 min
Eisen aan de bron:
Bron biedt water aan
Druk - levert minimaal 0,5 - 2 Bar
Watercapaciteit - minimaal 500 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Brandkraan
Geboorde put (met pomp)
Ringleiding onder druk
DPU

Druk - min. 5,5 - 6 Bar

Bron 2
Eisen aan de bron:
Bron moet aangezogen worden
Watercapaciteit - minimaal 1000 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Open water
Geboorde put
Blusriool
Blusvijver
Voertuig:
Haakarm
Containers

Schematische weergave van het gestapeld concept
8

WTS 500 is een Water Transport Systeem om een afstand van maximaal 500 meter te overbruggen.
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Aantal voertuigen en dekking
De brandweer heeft op basis van eerste ruwe inschatting aangegeven 11 van deze gecombineerde
waterwagens met WTS -500 systemen nodig te hebben.
Dit is gebaseerd op een eerste berekening waarbij uit gegaan is van een opkomsttijd van 10 tot 15
minuten. Hierbij is rood binnen 10 minuten en geel 15 minuten.

De berekening is gedaan op basis van bestaande kazernes. In dit stadium is het nog niet zeker welke
kazernes hier uitvoering aan moeten geven en daarom zijn deze niet inzichtelijk gemaakt.
Kosten en ontwikkeling
De combinatie waterwagen WTS 500 bestaan nog niet maar landelijk ontstaat er bij meerdere regio’s
behoefte aan dit soort concepten. Uit een eerste ruwe inschatting bedragen de jaarlijkse kosten voor
11 van dit soort voertuigen ongeveer 500.000 euro. Dit is inclusief onderhoud, stalling en opleiding
en uitrukken.
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Door toepassing van een gestapeld concept op basis van mobiliteit, in plaats van locatie- of objectgebonden, ontstaat de flexibiliteit die nodig is om de problemen die ontstaan bij het doorvoeren van
zelfreinigend net te mitigeren. Daarnaast biedt een mobiel concept ook kansen voor het oplossingen
voor problemen die er nu zijn in de bluswatervoorziening op en langs (snel)wegen en andere
infrastructuur. Ook kan een mobiel concept ingezet worden in situaties waar nu behoefte is aan een
maatwerk oplossing.

7. Beheer bluswatervoorziening
Dit hoofdstuk is een iest gecomprimeerde versie van de notitie ´Beheer bluswatervoorziening´. Deze
notitie is tevens integraal bijgevoegd als bijlage 9.

7.1. Inleiding
De adequate levering van bluswater via brandkranen is mede afhankelijk van de wijze waarop het
beheer van deze voorziening plaatsvindt. In het drinkwaterleidingnet bevinden zich anno 2018
brandkranen en spuikranen die door de drinkwaterbedrijven gebruikt worden voor het beheer van
het drinkwaterleidingnet. Deze laatste categorie kranen vallen volledig binnen de
verantwoordelijkheid van de drinkwaterbedrijven. Het voorgesteld bluswaterconcept gaat er vanuit
dat voor een adequate brandbestrijding minder brandkranen nodig zijn dan dat zich in het huidige
net bevinden en dat bij doorvoering van het zelfreinigende net minder brandkranen terug geplaatst
kunnen worden (hoeveel minder verschilt per situatie).
Er wordt voorgesteld om op een zo kort mogelijke termijn onderscheidt te gaan maken tussen
brandkranen die noodzakelijk zijn voor een adequate brandweerzorg en brandkranen die hiervoor
niet langer noodzakelijk zijn. Dit onderscheidt maken we in het vervolg van dit document door te
spreken over brandweer brandkranen (BRW-BK) en drinkwaterbedrijf-kranen (DWB-BK).

7.2. Beheer brandkranen (BRW-BK)
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De brandkraan is onlosmakelijk verbonden aan het drinkwaterleidingnet. Het merendeel van de
brandkranen bevindt zich in de openbare ruimte. Het beheer van de brandkranen is gericht op de
bruikbaarheid door de brandweer en de borging van de drinkwaterkwaliteit. De brandweer kan een
brandkraan gebruiken als deze vindbaar, bereikbaar en (technisch) bruikbaar is. Daarbij moet de
brandkraan voldoende water onder voldoende druk leveren.
Het zorg dragen voor de vindbaarheid en bereikbaarheid vallen binnen het ´droge beheer´ en de
(technische) bruikbaarheid binnen het ‘natte beheer’.
In onderstaand schema is weergegeven hoe het beheer van de BRW-BK is georganiseerd.

Het beheer van de openbare blusvoorziening (brandkraan) wordt uitgevoerd door twee partijen, te
weten de drinkwaterbedrijven en de gemeenten. De brandweer is adviseur aan de gemeenten over
de bluswatervoorzieningen en tevens de voornaamste gebruiker van deze voorzieningen. Als de
brandweer knelpunten signaleert dan worden deze doorgegeven aan de gemeenten.
Op dit moment kent de brandweer geen actief beleid waarin ze controleren of anderzijds inzichtelijk
maken wat de kwaliteit is van de aanwezige en/of gewenste bluswatervoorziening.
Onderhoudscontracten
In het verleden was het zeer gebruikelijk dat de brandweer de controle van de brandkranen
uitvoerde en dat storingen aan de brandkraan door werden gegeven aan de drinkwaterbedrijven. De
kosten daarvoor werden in rekening gebracht bij de gemeenten. Met het oog op de garantie van de
drinkwaterkwaliteit zijn de drinkwaterbedrijven deze activiteiten meer en meer zelf gaan uitvoeren.
Het merendeel van de brandkranen binnen Hollands Midden hebben een onderhoudscontract. Dit
betekent dat de drinkwaterbedrijven de brandkraan eens per twee jaar controleren op vindbaarheid,
bereikbaarheid en (technische) bruikbaarheid. Eventuele technische gebreken van de brandkraan
worden door de drinkwaterbedrijven opgelost. Knelpunten in de vindbaarheid en bereikbaarheid
worden doorgegeven aan de betreffende gemeente die hierop actie onderneemt. Daarnaast worden
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afwijkingen gemeld door de brandweer op basis van oefeningen en operationeel optreden.
Incidenteel worden afwijking door andere partijen gemeld.
Voor zover bekend voeren gemeenten binnen Hollands Midden zelf geen droog beheer uit.
Alle brandkranen in het leveringsgebied van Oasen worden door Oasen onderhouden. Dat is al zo
vanaf ca. 1994 het geval. Alle afspraken rondom brandkranen zijn in de periode 2005-2007 door (de
brandweer)gemeenten en Oasen gezamenlijk op schrift gesteld en met handtekeningen bekrachtigd.
Voor het Dunea leveringsgebied binnen Hollands Midden ligt dat genuanceerder. Waar binnen het
Oasen-gebied een centrale afspraak is, heeft Dunea met gemeenten separate
onderhoudscontracten. Dunea vindt het wenselijk dat voor alle brandkranen, die de brandweer
nodig heeft, onderhoud plaatsvindt. Het niet onderhouden van brandkranen geeft risico’s voor de
werking en bereikbaarheid van de brandkraan en voor de drinkwaterkwaliteit. Daarom is afgelopen
jaren actief ingezet op het afsluiten van onderhoudscontracten en het inlopen van eventuele
onderhoudsachterstanden.
Op dit moment hebben de gemeenten Voorschoten en Katwijk alleen een onderhoudscontract voor
de brandkranen die zijn aangelegd vanaf 1 januari 2016 en de gemeente Noordwijkerhout heeft geen
onderhoudscontract. Deze gemeenten wachten de uitkomsten van dit project af, alvorens zij – indien
noodzakelijk gebleken - de benodigde brandkranen binnen een onderhoudscontract brengen.
Voor het onderhoud betalen gemeenten respectievelijk € 27 (Oasen) en € 31 (Dunea) per jaar/per
brandkraan (tarieven 2018). De onderbouwing waarom brandkranen ieder twee jaar gecontroleerd
worden is niet goed te achterhalen. Momenteel wordt door KWR (kennisinstituut op het gebied van
inrichting en beheer van de watercyclus) onderzoek gedaan naar het beheer van de brandkraan. Dit
onderzoek loopt nog en de resultaten kunnen daarom niet gebruikt worden in dit project.
Waarom is technisch onderhoud aan een brandkraan noodzakelijk?
1. Functionaliteit van de brandkraan garanderen voor de brandweer.
2. Drinkwaterkwaliteit borgen
Een brandkraan die niet periodiek gebruikt of onderhouden wordt, kan bij gebruik tot mogelijke
risico’s voor de waterkwaliteit leiden.
Sommige brandkranen zijn langere tijd niet onderhouden. Hoewel niet goed te achterhalen is of
dit tot vervuiling van het drinkwater heeft geleid, is deze situatie niet wenselijk.
Bevindingen
Zowel Dunea als Oasen registreren het onderhoud en beheer van de brandkranen. Op basis van
analyse kan gesteld worden dat ongeveer 10% van de brandkranen niet direct beschikbaar is voor
het operationeel optreden van de brandweer. Deze bevinding is gebaseerd op de controles van
brandkranen met een onderhoudsfrequentie van eens per 2 jaar. In ongeveer driekwart van deze
gevallen wordt het niet beschikbaar zijn veroorzaakt door het niet vindbaar en/of bereikbaar zijn van
de brandkraan. Voorbeelden hiervan zijn brandkranen die gevuld zijn met zand, brandkranen die
onder bestrating of asfalt zijn verdwenen, brandkranen die overgroeid zijn door struiken of
brandkranen die door ophoging van de omgeving te diep zijn komen te liggen ten opzichte van de
straatpot en brandkranen waarvan na herstraten de pot naast de brandkraan is geplaatst, omdat dat
makkelijker uit kwam.
Het merendeel van het niet vindbaar en/of bereikbaar zijn, komt voort uit het beheer van het
openbaar domein en lijken voort te komen uit onvoldoende aandacht hiervoor. De oplossing lijkt
gevonden te kunnen worden in het actiever toezien op de uitvoering van bestratings- en
asfalteringswerkzaamheden alsmede aandacht voor de bluswatervoorziening tijdens het beheer van
de groenvoorziening.
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Toenemende behoefte aan betrouwbaarheid
Met het vergroten van de maximale afstand tussen een object en de brandkraan van 40 naar 100
meter, neemt de behoefte aan meer betrouwbaarheid dat deze brandkraan functioneert toe. De
eerst volgende brandkraan ligt namelijk op een grotere afstand. Waarbij het overbruggen van deze
afstand de inzet van de brandweer op negatieve wijze beïnvloedt.

7.3. Conservering brandkraan
Wat doen we met de brandkranen die niet langer noodzakelijk zijn voor de adequate levering van
bluswater en hoe garanderen we de drinkwaterkwaliteit als deze kranen zich in het
drinkwaterleidingnet bevinden?
Het direct verwijderen van deze brandkranen uit het drinkwaterleidingnet is geen optie aangezien dit
hoge kosten met zich mee brengt. Deze brandkranen kunnen gelijktijdig met de doorvoering van het
zelfreinigende net of bij renovatiewerkzaamheden worden verwijderd.
Het is nog niet duidelijk wat in de periode tot verwijdering de beste manier van beheer is. Dit vraagt
aanvullende uitwerking. Vooruitlopend op deze aanvullende uitwerking achten de
drinkwaterbedrijven het verantwoord om de onderhoudsfrequentie van de drinkwaterbedrijf-kranen
(DWB-BK) te verlagen van eens per 2, naar eens per 4 jaar. Hiermee kunnen ze de
drinkwaterkwaliteit blijven garanderen. Omdat dit een financiële jaarlijkse besparing oplevert, stellen
we voor om deze onderhoudsfrequentie op een zo’n kort mogelijk termijn door te voeren. De
drinkwaterbedrijven zullen nader moeten uitwerking hoe het beheer mogelijk nog kosten efficiënter
kan worden ingericht.

7.4. Beheer van de gehele bluswatervoorziening
Brandkranen vormen een belangrijke schakel in de levering van bluswater, maar niet de enige. De
levering van bluswater is mede afhankelijk van voorzieningen zoals geboorde putten, open water,
bluswaterriolen en de bereikbaarheid hiervan.
Deze voorzieningen liggen voor een groot deel – net als dat dit bij brandkranen het geval is – binnen
het openbaar gebied. Het beheer hiervan wordt echter door meerdere partijen uitgevoerd. Denk
hierbij aan de verschillende wegbeheerders (gemeenten, provincie, rijk en derden), de verschillende
beheerders van het open water (waterschappen, gemeenten, particulieren, etc) en diverse andere
beheerders zoals stichtingen en gemeenten. In alle gevallen is de gemeenten verantwoordelijk voor
het beschikbaar stellen van een adequate bluswatervoorziening en is de brandweer de primaire
gebruiker hiervan.
Op dit moment kent de brandweer geen actief beleid waarin ze controleert of anderzijds inzichtelijk
maakt wat de kwaliteit is van de aanwezige bluswatervoorziening en/of gewenste
bluswatervoorziening.

7.5. Conclusies beheer van de bluswatervoorziening
Deze beschouwing op het beheer van de bluswatervoorziening leidt tot de volgende conclusies:



Met het vergroten van de afstand tussen brandkraan en object van 40 naar 100 meter, neemt de
behoefte aan een grotere betrouwbaarheid van de brandkraan toe.
De brandweer kan een brandkraan gebruiken als deze vindbaar, bereikbaar en (technisch)
bruikbaar is. Er is winst te behalen in het verbeteren van de vindbaarheid en bereikbaarheid,
aangezien driekwart van de storingen aan brandkranen in dit gebied liggen. De oplossing lijk niet
te liggen in het meer controleren door de drinkwaterbedrijven op de technische werking van de
brandkraan, maar vooral in het beheer van de omgeving van de brandkraan door gemeenten.
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Binnen het gebied van Oasen zitten alle brandkranen binnen een onderhoudscontract. Binnen
het gebied van Dunea is dit niet het geval. Het is niet geheel duidelijk welke consequenties dit
heeft voor de betrouwbaarheid van de blusvoorziening en de drinkwaterkwaliteit maar vanuit de
drinkwaterbedrijven en de brandweer wordt het noodzakelijk geacht dat alle brandweer
brandkranen een onderhoudscontract hebben en dus onderhouden worden.
De beste wijze voor het beheer van brandkranen en het beheer/conservering van
drinkwaterbedrijf-kranen (DWB-BK) is nog niet scherp en vraagt om nader onderzoek.
Onverlet bovenstaande achten de drinkwaterbedrijven het verantwoord om de controle
frequentie van drinkwaterbedrijf-kranen (DWB-BK) te verlagen van eens per 2 jaar naar eens per
4 jaar. Dit levert een financiële besparing op.
Mogelijk levert bovengenoemde verdieping kansen op om tot grotere financiële besparingen te
komen.
Er zijn geen prestatie- en procesafspraken rondom de aanwezigheid en het beheer van de andere
bluswatervoorzieningen dan de brandkraan. De gemeenten zijn verantwoordelijk, maar de
aanleg en het beheer wordt door een veelheid van partijen uitgevoerd. Met het oog op de deze
complexiteit is het niet verstandig om de verantwoordelijkheid voor het beheer over te dragen
van gemeenten naar VRHM/BHM.
Als primaire gebruiker van de bluswatervoorzieningen heeft de brandweer beperkt zicht op de
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van deze voorziening. Er wordt niet actief gemonitord.

7.6. Aanbeveling beheer van de bluswatervoorziening:
Dit leid tot de volgende aanbevelingen specifiek voor het beheer van de bluswatervoorziening:








Doe nader onderzoek naar de beste wijze voor het beheer van brandkranen en het
beheer/conservering van drinkwaterbedrijf-kranen (DWB-BK).
Zorg ervoor dat gemeenten, drinkwaterbedrijven en brandweer elkaar informeren over de
resultaten van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de bluswatervoorziening. Dit met als
doel om over hetzelfde informatieniveau te beschikken en op basis hiervan met elkaar te
overleggen hoe optredende faalmechanismen structureel aangepakt kunnen worden
Stel regio breed voor bovenstaande punten prestatie- en procesafspraken vast tussen
drinkwaterbedrijven, gemeenten en brandweer.
Maak onderscheidt tussen brandweer brandkranen (BRW-BK) en drinkwaterbedrijf-kranen
(DWB-BK) en verlaag van laatstgenoemde de onderhoudsfrequentie door de drinkwaterbedrijven
naar eens per 4 jaar.
Maak - regio brede - prestatie- en procesafspraken tussen gemeenten en de brandweer met
betrekking tot de aanwezigheid en het beheer van de overige bluswatervoorzieningen.
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8. Financiële beschouwing
Financiële mogelijkheden
Wanneer het nieuw bluswaterbeleid van de brandweer wordt ingevoerd zou direct ‘afstand’ gedaan
kunnen worden van ruim 10.000 brandkranen. (40% minder bij Oasen en 50% minder bij Dunea)
Over een periode van 20 jaar zullen er nog eens 475 brandkranen kunnen vervallen door de jaarlijkse
vervanging van 1% van het leidingnet en de daarmee gepaard gaande mogelijkheid voor verdere
optimalisatie van de locaties van brandkranen. Dit leidt in het eerste jaar tot een bruto besparing op
onderhoudskosten van € 300.000,- oplopend tot € 314.000,- per jaar, over 20 jaar (in 2039).
Zoals gezegd zullen de drinkwaterbedrijven kosten moeten (blijven) maken voor het conserveren van
de niet meer voor de brandweer benodigde brandkranen. Op basis van een eerste inschatting van
deze kosten is de verwachting dat de netto besparing op onderhoudskosten in het eerste jaar €
150.000,- is, oplopend tot € 194.000,- per jaar, over 20 jaar (in 2039). Dit betreft de besparing op het
jaarlijkse onderhoud op brandkranen die alle gemeenten in Hollands Midden aan de
drinkwaterbedrijven betalen9.
Daarnaast zullen er in nieuwe drinkwaterleidingnetten, ook minder brandkranen geplaatst hoeven te
worden. Dit zal een verwachte jaarlijkse besparing opleveren van € 180.000,=. Dit betreft de
besparing op de jaarlijkse investeringen voor het plaatsen van nieuwe brandkranen, het inbouwen en
het vervangen van brandkranen die betaald worden aan de drinkwaterbedrijven. Een deel hiervan,
z’n € 50.000,=, is een besparing voor de gemeenten in Hollands Midden. Het andere deel komt ten
goede aan projectontwikkelaars.
Voor het operationaliseren van het gestapelde concept met waterwagens en watertransportsystemen schat de brandweer de totale jaarlijkse kosten (voor elf systemen) op z’n € 500.000,=.
Een deel van deze kosten zou wellicht vanuit de brandweer meerjarenbegroting ‘Vervanging en
beheer Watertransportsystemen’ gedekt kunnen worden.
Financieel Resume
De projectopdracht spreekt van het behalen van een ‘maatschappelijk optimum’. Dit betekent dat de
totale kosten van de bluswatervoorziening zo laag mogelijk moeten zijn, bezien over alle drie de
partijen. Voordelen voor een van de partijen mogen niet afgewenteld worden op de andere
partij(en) en daarmee op de burger.

9

Op dit moment hebben de gemeenten Voorschoten en Katwijk alleen een onderhoudscontract voor de brandkranen die
zijn aangelegd vanaf 1 januari 2016 en de gemeente Noordwijkerhout heeft helemaal geen onderhoudscontract.
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Wanneer we de mogelijke besparingen en noodzakelijke investeringen waar we nu van uit gaan, bij
elkaar brengen geeft dit het volgende voorlopige beeld:

Er is nog onvoldoende inzicht wat er moet gebeuren met de brandkranen die de brandweer niet
meer nodig heeft om de drinkwaterkwaliteit te kunnen blijven borgen en welke kosten daarmee
gemoeid zijn.
Daarnaast worden er door de invoering van het zelfreinigende net en het nieuwe bluswaterbeleid
nog andere maatschappelijke besparingen gerealiseerd.
 Door de aanleg van kleinere leidingen met minder brandkranen zullen de ook de project
ontwikkelaars minder kosten hoeven te maken voor bluswatervoorziening. (z’n € 130.000,= per
jaar)
 In algemene zin is er minder onderhoud door de waterleidingbedrijven nodig aan het
zelfreinigende net. (bijvoorbeeld spuien, omdat het net zichzelf reinigt).
 Omdat er straks aanzienlijk minder (50 tot 60 %) brandweer brandkranen nodig zijn, zal ook de
gemeente veel minder brandkranen ‘vindbaar’ en bereikbaar hoeven te houden.
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9. Aanbevelingen
Te besluiten:






de nieuwe bluswaterbehoefte van de brandweer door te voeren.
het gestapelde concept in te voeren, maar geleidelijk en leerervaring op te doen met de precieze
uitvoering en benodigde omvang van het gestapelde concept.
dit in eerste instantie te financieren vanuit de besparing op brandkranen en het beheer van de
brandkranen die niet langer noodzakelijk zijn voor brandbestrijding.
in het implementatieplan verder uit te werken hoe de precieze omvang, financiering en
besluitvorming van het gestapelde concept vorm gaat krijgen.

Nader onderzoek
Er is behoefte aan aanvullend onderzoek;
 naar onderhouds- en conserveringsconcepten (brand)kranen
- Brandweer brandkraan (borgen beschikbaarheid als bluswatervoorziening, vindbaar,
bereikbaar en werkend (frequentie, droog en/of nat))
- Drinkwaterbedrijfkraan (borgen waterveiligheid)


naar de mogelijkheden om het gestapelde concept bij de brandweer in te voeren en zo goed
mogelijk te laten aansluiten op bestaande brandweertaken en materiaal en materieel.

brandkranen-onderhoudscontract
Het is van groot belang dat brandkranen functioneren wanneer de brandweer deze nodig heeft. Om
dit te waarborgen dienen gemeente met de drinkwaterbedrijven een brandkranen-onderhoudscontact overeen te komen.
Dit is door alle gemeenten in Hollands Midden geregeld met uitzondering van Noordwijkerhout (geen
onderhoudscontract) en Katwijk en Voorschoten (geen onderhoudscontract, met uitzondering van de
brandkranen welke vanaf 1-1-2016 zijn aangelegd. Daarvoor is wel een onderhoudscontract). Alle
drie de gemeenten liggen in het levereringsgebied van Dunea.
Om in het gehele gebied van Hollands Midden te kunnen vertrouwen op de goede werking van
brandkranen zal in deze drie gemeenten geinventariseerd moeten worden wat de huidige stand van
onderhoud is en zullen eventuele gebreken hersteld moeten worden. Aansluitend zal dan een
brandkranen-onderhoudscontact met de drinkwaterbedrijven gesloten moeten worden.
Samen ontwerpen
Het is van belang dat de drinkwaterbedrijven, de brandweer en de gemeenten samenwerken bij het
ontwerpen van drinkwaterleidingnetten met brandkranen. Dit geldt wanneer een nieuw
(zelfreinigend) drinkwaterleidingnet aangelegd moet worden bij zowel de ontwikkeling van een
nieuwe woonwijk als bij renovatie van een oud leidingnet in een bestaande bebouwing. Door deze
samenwerking wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om, binnen de
ontwerprichtlijnen van het zelfreinigende net, brandkranen te plaatsen met de gewenste opbrengst,
op de gewenst locatie. En zodanig ingepast in de publieke ruimte dat vindbaarheid en bereikbaarheid
langjarig gewaarborgd blijft.
Er moeten werk- en procesafspraken gemaakt worden tussen de drinkwaterbedrijven, de brandweer
en de gemeenten om deze samenwerking daadwerkelijk in gang te zetten.
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Bijlage 1; Bluswater in Hollands Midden,
Uitgangspunten voor behoefte en afwegingen bluswaterconcepten

versie 1.0
19 februari 2018.

Bijlage 2; Drinkwaterleidingen in Hollands Midden,
Uitgangspunten voor het ontwerp van drinkwaterleidingen (Dunea en Oasen)

Bijlage 2,
Drinkwaterleidingen in Hollands Midden v15-3-18.docx

Versie 15-3-2018

Bijlage 3; Referentiegebieden gemeente Leiden (Dunea)

Bijlage 4; Referentiegebieden gemeente Nieuwkoop (Oasen)
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Bijlage 5; Landelijk project ‘Bluswater, nu en later’
1. Doelstelling
De centrale doelstelling van het landelijk project is het verbeteren en toekomstbestendig maken van
de wijze waarop veiligheidsregio’s hun eigen bluswatervoorziening kunnen organiseren, ook in
samenwerking met externe stakeholders.

2. Projectresultaat
De drie beoogde projectresultaten zijn:
1. Proces
Het optimaliseren van het proces waarbij bluswaterbeleid tot stand komt in een
veiligheidsregio en de wijze waarop regionaal bluswaterbeleid kan worden toegepast. In
andere woorden, het verbeteren van het adviesproces rondom bluswaterbeleid. Belangrijk is
ook om (meer) concrete handvatten te benoemen om te komen tot bestuurlijke borging van
bluswaterbeleid.
2. Verrijking
Het verrijken van de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Het verrijken,
focust zich op:
a. Bluswatervoorziening én bereikbaarheid. Hierbij is het uitgangspunt wel dat het
bereikbaarheidsgedeelte onaangeroerd blijft, met uitzondering van de onderwerpen
die de bluswatervoorziening betreffen. De integraliteit van het document wordt dus
behouden.
b. Actuele ontwikkelingen met betrekking tot de komst van de omgevingswet.
c. Het verder concretiseren van een risicogerichte bluswaterbehoefte waarmee toetsing
tussen vraag en aanbod van bluswater kan plaatsvinden.
3. Verantwoordelijkheden
Het beschrijven van wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijken tussen
veiligheidsregio’s, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Subdoel hierbij is om de
samenwerking tussen belanghebbende partijen op het gebied van bluswatervoorzieningen te
versterken.
Gezien de diversiteit van de twee beoogde projectresultaten, wordt het project opgedeeld in twee
deelprojecten. Te weten:
 Deelproject 1: Verrijken van de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid
(projectresultaat 1 en 2).
 Deelproject 2: Versterking samenwerking (projectresultaat 3).

3. Planning
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4. Aansluiting Hollands Midden
Brandweer Hollands Midden wordt vertegenwoordigt door een project lid van het deelproject
bluswater van de brandweer. Er wordt inhoudelijk bijgedragen aan het verrijken van de handreiking
bluswatervoorziening. Daarnaast hebben projectdeelnemers een klankbordfunctie bij de andere
trajecten. Door deze deelname is er voldoende inzicht in het Landelijke traject en kunnen
ontwikkelingen die van belang zijn tijdig worden geadresseerd in de projectgroep.
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Bijlage 6; Overall analyse, alle referentiegebieden
Inleiding
Om inzicht te krijgen in wat het effect is van de invoering van het zelfreinigend net en het
doorvoeren van aangepast beleid van de brandweer m.b.t. bluswater is een analyse uitgevoerd. Voor
deze analyse is gebruik gemaakt van de bluswaterbehoefte die door brandweer is gedefinieerd. De
waterbehoefte is voor een offensieve (blussen) en defensieve (uitbreidingvoorkomen)
brandbestrijding gedefinieerd. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de waterbehoefte voor het
offensieve scenario. Voor de generieke bebouwingen; woonwijk (moderne bouw), woonwijk voor- en
naoorlogs (zonder stadsvernieuwing), portiekwoningen, binnenstad (met oudbouw), industrie
(Industrieterrein) en lintbebouwing ook wel buitengebied genoemd, is de analyse uitgevoerd in de
referentiegemeenten Leiden en Nieuwkoop. Binnen de twee referentiegemeenten is voor elk van de
generieke type bebouwing een referentiegebied bepaald waarbinnen het onderzoek heeft plaats
gevonden.. Voor de analyse zijn de volgende situaties in beeld gebracht:
1. Huidig net inclusief de brandkranen die er nu liggen.
o Op basis van oud bluswaterbeleid brandweer is gekeken naar twee zaken:
 Komt het aanbod van de drinkwaterleiding overeen met de vraag.
 Wordt met een afstand van 40 meter tot een object voldoende dekking gehaald?
2. Huidig net waarbij de brandkranen geoptimaliseerd worden en op een afstand van 40 meter van
het object komen te liggen.
o Op basis van oud bluswaterbeleid brandweer is gekeken naar twee zaken:
 Komt het aanbod van de drinkwaterleiding overeen met de vraag.
 Wordt met een afstand van 40 meter tot een object voldoende dekking gehaald?
3. Zelfreinigend net Oud beleid brandweer
o Op basis van oud bluswaterbeleid brandweer is gekeken naar twee zaken:
 Komt het aanbod van de drinkwaterleiding overeen met de vraag.
 Wordt met een afstand van 40 meter tot een object voldoende dekking gehaald?
4. Zelfreinigend net nieuw beleid brandweer.
o Op basis van oud bluswaterbeleid brandweer is gekeken naar twee zaken:
 Komt het aanbod van de drinkwaterleiding overeen met de vraag.
 Wordt met een afstand van 100 meter tot een object voldoende dekking
gehaald?
5. Huidig net waarbij gekeken wordt of het nieuwe beleid kan worden toegepast en wordt
beoordeeld wat het effect is.
 Komt het aanbod van de drinkwaterleiding overeen met de vraag.
 Wordt met een afstand van 100 meter tot een object voldoende dekking
gehaald?
Nb; voor de dekking wordt in de analyse gekeken naar de bebouwing die niet wordt gedekt in een
tekening. Dit is het deel van de bebouwing die in de tekening niet binnen de cirkels rondom de
brandkranen valt.
Er wordt ook gekeken naar het percentage brandkranen dat kan vervallen. Dit is weergegeven in het
percentage t.o.v. de huidige situatie. Het percentage is dan het verschil tussen aantal brandkranen in
de nieuwe en huidige situatie gedeeld door het aantal brandkranen in de huidige situatie.
De resultaten van de analyse zijn opgenomen in bijlage 7 (Detail analyse per referentiegebied Leiden
(Dunea) en bijlage 8 (Detail analyse per referentiegebied Nieuwkoop (Oasen).
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Conclusie:
Huidig net
In de huidige situatie blijkt dat het huidige drinkwaternet met haar brandkranen niet een optimale
dekking biedt. In het referentie gebied Nieuwkoop dat voor bluswater gedekt wordt door Oasen
blijkt dat het drinkwater net minder brandkranen heeft dan er conform het huidige beleid zouden
moeten liggen. Bij de industrie en lintbebouwing is de dekking het slechts. Bij de lintbebouwing
liggen bijna geen brandkranen. Door het net te optimaliseren door middel van, lees het plaatsen van
meer brandkranen, kan de dekking worden verbeterd. Voor een groot deel van het net voldoet het
aanbod aan de vraag van de brandweer.
In het referentie gebied van Leiden dat voor bluswater gedekt wordt door Dunea blijkt dat in het
drinkwaternet de brandkranen niet optimaal gepositioneerd en soms licht over gedimensioneerd
zijn. De dekking kan licht verbeterd worden middels een optimalisatieslag. Er zijn twee
uitzonderingen:
- Industrie: Hier voldoen de beschikbare brandkranen niet aan de behoefte van de brandweer en
levert het net conform het oude brandweer beleid te weinig bluswater.
- Lintbebouwing: Hier liggen conform het oude brandweerbeleid te weinig brandkranen.
In het algemeen voldoet het aanbod van het net aan de vraag van de brandweer behalve bij de
bebouwing industrie.
NB Bij de lintbebouwing moet het volgende in acht genomen worden. Het betreft hier een gebied
waarbij weinig bebouwing is per oppervlak. De vraag die in deze analyse niet is meegenomen is:
Welke investering m.b.t. bluswater is te verantwoorden voor een gebied met minder bebouwing.
Huidig net nieuw beleid brandweer
In de huidige situatie voldoet het aanbod van het drinkwaternet voor het grootste deel aan de vraag
van de brandweer. Door de afstand van de brandkraan tot het object te vergroten tot 100 meter kan
100% dekking worden gerealiseerd. Dit houdt in dat door het toepassen van het nieuwe beleid in het
net van Oasen 40% en bij Dunea 50% van de huidige brandkranen overbodig zijn.

Zelfreinigend net
Zelfreinigend net oud beleid brandweer
Uit de analyse blijkt dat het zelfreinigend net en oud beleid niet samen gaan. Er zijn twee
uitzonderingen en dat zijn de generieke bebouwing portiek en lintbebouwing in het referentiegebied
Nieuwkoop. In deze twee situaties kan het net voor een zeer groot deel voldoen aan de vraag van de
brandweer. In alle andere gevallen voldoet voor een te groot deel van het net het aanbod niet aan de
vraag van de brandweer. Dit is dan ook de voornaamste reden dat de dekking slechter wordt.
Zelfreinigend net nieuw beleid brandweer
Het zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer gaan niet altijd samen.
Voor de generieke bebouwingen woonwijk en portiek gaat dit samen voor beide referentiegebieden.
Het gaat ook samen voor de generieke bebouwing lintbebouwing referentiegebied Nieuwkoop.
Omdat het hier voornamelijk nieuwbouwwoningen betreft kan het beschouwd worden als een
woonwijk met een lage bebouwingsdichtheid per oppervlak. Voor de situaties bij de generieke
bebouwing woonwijk en portiek kan het volgende worden geconcludeerd. Het aanbod van het net
komt voor een groot deel overeen met de vraag van de brandweer. Voor de bebouwing portiek kan
gesteld worden dat er veel mensen wonen op een klein oppervlak. Dit houdt in dat het verbruik van
drinkwater redelijk groot is en daardoor het aanbod overeenkomt met de vraag (60 m3/uur).
Het zelfreinigend net heeft over het algemeen voor een groot deel een aanbod van 30 m3/uur bij een
gemiddeld aantal gebruikers voor een drinkwaternet. Hierbij moet gedacht worden aan een
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woonwijk met een redelijke bebouwing dichtheid per oppervlak. In de situatie van een woonwijk
komt het aanbod dan ook voor een groot deel overeen met de vraag.
Voor de generieke bebouwingen Woonwijk vooroorlogs; Industrie, Oude binnenstad en
Lintbebouwing gaan het zelfreinigende net en nieuw beleid niet samen. In deze gevallen komen voor
een te groot deel van het net het aanbod en de vraag niet overeen. Dit wordt veroorzaakt doordat
het aantal afnemers van drinkwater te laag is om te kunnen voldoen aan de hogere vraag van de
brandweer 60 m3/uur. Voor industriegebieden waarbij het proces veel drinkwater nodig heeft is het
mogelijk dat vraag een aanbod wel met elkaar overeen kunnen komen.
Lintbebouwing. Voor het wel of niet samengaan van het zelfreinigende net en nieuw brandweer
beleid is het bij de lintbebouwing belangrijk om het type bebouwing goed in te schatten. Bij
Oasenbetrof het vooral nieuwbouw en komt de vraag overeen met die van de woonwijk. Bij Dunea
betrof het voornamelijk lichte industrie en komt de vraag overeen met industrie. In het geval de
vraag boven de 60 m3/uur komt zal het zelfreinigende net en nieuw beleid niet overeenkomen. In het
geval de vraag 30 m3/uur zal de vraag voor een groot deel overeenkomen met het aanbod. In dit
geval is de kans groter dat het zelfreinigende net samengaat met het nieuwe beleid van de
brandweer. Voor het buitengebied zouden hiervoor twee uitzonderingen kunnen optreden:
- Bij een laag bebouwing percentage per oppervlak is het drinkwaterverbruik laag. Dit kan ertoe
leiden dat de leidingen naar de woningen kleiner dan 30 m3/uur kunnen worden
gedimensioneerd. Dit kan uiteindelijk ertoe leiden dat het zelfreinigende net en nieuw brandweer
beleid niet samengaan.
- Er een transportleiding loopt langs de weg van de lintbebouwing. Deze zijn vaker groter
gedimensioneerd. Indien het mogelijk is om brandkranen in dit net te plaatsen zou het
zelfreinigende net wel samengaan met het nieuwe beleid van de brandweer bij Lintbebouwing.
Oplossing niet passen zelfreinigende net nieuw beleid brandweer
Het probleem van het niet passen kan volgens de brandweer worden opgelost met een gestapeld
concept. Dit houdt in dat aanvullend bluswater wordt geleverd middels een waterwagen en een
dompelpomp.
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Bijlage 7; Detail analyse per referentiegebied Leiden (Dunea)
Analyse Woonwijk – Dunea
1.

Bestaand net - huidige situatie
- Huidige situatie 22 brandkranen.
- 100% van de bebouwing is gedekt.

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 19 brandkranen mogelijk en leveren 30 m3/uur
- 1 brandkraan gewenst en niet mogelijk.
- 3 brandkranen minder door een betere positionering.
- 95-99% van de bebouwing wordt gedekt

Vergelijk 1 en 2
In de huidige wordt 100% van de bebouwing gedekt. Dit wordt veroorzaakt omdat de brandkranen
optimaal, zelfs lichtelijk over gedimensioneerd, zijn gepositioneerd. Met 3 brandkranen minder kan
een bijna vergelijkbare dekking worden gerealiseerd.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 12 brandkranen mogelijk en leveren 30 m3 /uur.
- 8 brandkranen gewenst en niet mogelijk.
- 60-70 % van de bebouwing gedekt.

4.

Zelfreinigend 100 m van object een brandkraan
- 7 brandkranen, allemaal mogelijk 30 m3/uur.
- 15 brandkranen t.o.v. de huidige situatie kunnen vervallen. Dit is een percentage van: 68%
- 100% van de bebouwing gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object
- Met 10 van de huidige brandkranen kan een dekking van 100% worden gerealiseerd.
- 12 brandkranen kunnen vervallen en dat is een percentage van 54%

Conclusie:
Huidige situatie oud beleid:
- Er is voldoende dekking omdat de brandkranen optimaal geplaatst zijn.
- Het optimaal positioneren levert een lichte verslechtering op van de dekking en kan bereikt
worden met 3 brandkranen minder.
Zelfreinigend net oud beleid:
- Het zelfreinigend net in combinatie met oud beleid brandweer gaan niet samen. 8 brandkranen
kunnen niet worden geplaatst.
- Een deel van het net voldoet niet aan de vraag van de brandweer.
Zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer:
- Zelfreinigend net en nieuw beleid gaan samen omdat een voor groot deel van het net het aanbod
voldoet de vraag.
- Omdat voor een groot deel van het zelfreinigende net het aanbod voldoet aan de vraag kan door
het vergroten van de afstand van de brandkraan tot het object een volledige dekking worden
bereikt.
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Bestaand net en nieuw beleid brandweer
- In de huidige situatie kan nieuw beleid worden toegepast en kan met 10 van de huidige
brandkranen een volledige dekking worden bereikt.
- Dit komt omdat in de huidige situatie vraag en aanbod voor een groot deel van het net
overeenkomen.

Analyse Woonwijk voor 1940 - Dunea
1.

Bestaand net huidige situatie
- Huidige situatie 43 brandkranen allemaal mogelijk 60 m3/uur.
- Dekking bebouwing 95%

2.

Bestaand net oud beleid kloppend.
- 34 brandkranen mogelijk, leveren 60 m3/uur
- 2 gewenst niet mogelijk, leveren ook geen 30 m3/uur.
- Dekking bebouwing 90-95%.

Vergelijk 1 en 2.
Het huidige net is iets over gedimensioneerd. Met 9 brandkranen minder wordt een bijna
vergelijkbare dekking gerealiseerd.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 23 brandkranen mogelijk, leveren 60 m3/uur
- 7 gewenst maar leveren 30 m3/uur
- Totaal 30 brandkranen.
- 7 gewenst maar niet mogelijk, levert ook geen 30 m3/uur
- Dekking bebouwing 50-60%

4.

Zelfreinigend nieuw beleid brandweer 100 meter
- 10 brandkranen mogelijk en leveren 60 m3/uur
- 3 gewenst maar leveren 30 m3/uur
- Totaal 13 brandkranen
- 2 gewenst maar niet mogelijk, leveren zelfs geen 30 m3/uur.
- Dit betekent dat in totaal 13 brandkranen geplaatst kunnen worden en 30 brandkranen
kunnen vervallen t.o.v. de oude situatie. Dit is een percentage van 70%.
- Dekking bebouwing 65-75%

5.

Bestaand net brandkranen 100 m van object
- 16 Brandkranen mogelijk en leveren 60 m3/uur
- 27 brandkranen kunnen vervallen. Dit is een percentage van 62%.

Conclusie:
Huidige situatie
- In de huidige situatie zijn iets teveel brandkranen geplaatst.
- Door optimalisatie kunnen 7 brandkranen vervallen en wordt de dekking iets slechtere, van 5%
naar 5-10% niet gedekt.
Zelfreinigend net oud beleid
- Het zelfreinigend net en oud beleid gaan niet samen.
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Zelfreinigend net en nieuw beleid.
- Het zelfreinigend net en nieuw beleid gaan niet samen omdat voor een te groot deel van het
zelfreinigende net vraag en aanbod niet met elkaar overeenkomen.
- 2 brandkranen kunnen niet geplaatst worden en 3 leveren onvoldoende bluswater.
Bestaand net en nieuw beleid brandweer
- Met 16 brandkranen kan een 100% dekking worden behaald.
- 27 brandkranen vervallen (63%)

Analyse Portiek – Dunea
1.

Bestaand net huidige situatie
- Huidige situatie 10 brandkranen.
- 85-90 % van de bebouwing gedekt.

2.

Bestaand net oud beleid kloppend.
- 8 brandkranen mogelijk leveren 60 m3/uur
- 3 brandkranen gewenst maar leveren geen 60 m3 maar 30 m3/uur.
- Totaal 11 brandkranen
- 65-75% gedekt.

Vergelijk 1 en 2.
In de huidige situatie zijn de brandkranen bijna optimaal gepositioneerd. Een optimalisatie is niet
mogelijk. Het herpositioneren leidt tot een situatie dat er een extra brandkraan nodig is en 3
brandkranen niet de gewenste 60 m3/uur kunnen leveren. Dit leidt tevens een slechtere dekking.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 5 brandkranen mogelijk die 60 m3/uur leveren.
- 2 gewenst maar leveren 30 m3/uur.
- Totaal 7 brandkranen
- 4 gewenst maar niet mogelijk.
- Dekking 40-55%

4.

Zelfreinigend 100 van object een brandkraan
- 4 brandkranen mogelijk leveren 60 m3 /uur
- 1 brandkraan mogelijk maar levert 30 m3/uur. Is ook nog anders te positioneren.
- Totaal 5 brandkranen
- 5 brandkranen t.o.v. de huidige situatie kunnen vervallen. 50%
- Dekking bebouwing 100%.

5.

Huidig net nieuw beleid
- Met 6 brandkranen kan een volledige dekking worden gerealiseerd. 100%
- 4 brandkranen kunnen vervallen dit is een percentage van 40%

Conclusie:
Huidige situatie oud beleid:
- In de huidige situatie is een dekkingsprobleem van 5% dat wordt veroorzaakt door een klein
optimalisatie probleem.
- Dit is niet te verbeteren middels een optimalisatieslag.
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Zelfreinigend net oud beleid:
- Zelfreinigend net met oud beleid brandweer gaan niet samen.
- Dit komt omdat voor een deel van het zelfreinigende net vraag en aanbod niet overeenkomen.
Zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer
- Zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer is mogelijk.
- Dit wordt veroorzaakt omdat voor een groot deel aanbod en vraag in het zelfreinigende net met
elkaar overeenkomen. Hierdoor is het mogelijk de dekking te realiseren door de afstand van de
brandkraan tot het object te vergroten.
Huidig net nieuw beleid
- Met 6 brandkranen kan een volledige dekking worden gerealiseerd.

Analyse historische binnenstad Leiden - Dunea
1.

Bestaand net huidige situatie
- Huidige situatie 47 brandkranen en leveren 60 m3/uur.
- 80-90% van de bebouwing gedekt

2.

Bestaand net oud beleid kloppend.
- 48 kranen leveren 60 m3/uur
- 1 extra brandkraan
- 90-95% van de bebouwing gedekt.

Vergelijk 1 en 2.
In de huidige zijn de brandkranen bijna optimaal geplaatst. Door een extra kraan te plaatsen en een
iets beter positionering kan de dekking iets worden verbeterd.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 32 brandkranen mogelijk en leveren 60 m3/uur
- 1 brandkraan mogelijk maar levert 30 m3 uur
- Totaal 33 brandkranen.
- 15 brandkranen gewenst maar niet mogelijk.
- Dekking 50-60%

4.

Zelfreinigend nieuw beleid brandweer 100 meter
- 19 brandkranen die allemaal voldoen.
- Er kunnen 28 brandkranen vervallen tov van de huidige situatie.
- 60% t.o.v. de huidige situatie
- Dekking 95% Er blijft een klein probleem (5%) bij het Rapenburg. In de directe omgeving is
open water beschikbaar.

5.

Bestaand net brandkraan 100 meter van object
- Met 16 van de huidige brandkranen kan een dekking van 100% worden gerealiseerd.
- Er kunnen 31 brandkranen vervallen en dat is een percentage van 66% t.o.v. de huidige
situatie.
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Conclusie:
Huidig net oud beleid
- Er is bijna voldoende omdat de brandkranen bijna optimaal geplaatsten zijn en vraag en aanbod
overeenkomen.
- Het plaatsen van een extra brandkraan leidt tot een kleine verbetering.
Zelfreinigend net oud beleid
- Zelfreinigend net en oud beleid gaan niet samen omdat voor een deel van het net vraag en
aanbod niet overeenkomen.
- 15 brandkranen zijn gewenst maar kunnen niet geplaatst worden.
Zelfreinigend net nieuw beleid
- Zelfreinigend net nieuw beleid gaan samen omdat voor een groot deel van het zelfreinigende net
vraag en aanbod overeenkomen.
- Door het vergroten van de afstand van de brandkraan tot object wordt een volledige dekking
bereikt.
Huidig net nieuw beleid
- Met 16 van de huidige brandkranen kunnen we 100% dekking bereiken.

Analyse Industrie - Dunea
1.

Bestaand net huidige situatie
- Huidige situatie 29 brandkranen. De brandkranen leveren 60 m3 en voldoen daarmee niet
aan de behoefte van 90 m3/uur.
- De dekking wordt gesteld op 75%
- 0% dekking bij een behoefte van 90 m3
- 100% dekking bij een behoefte van 60 m3

2.

Bestaand net oud beleid kloppend.
- Optimalisatie is niet mogelijk omdat aanbod niet overeenkomt met de vraag en bij 60 m3/uur
100% dekking is.
- Met minder brandkranen wordt de dekking slechter bij een aanbod van 60 m3/uur.

Vergelijk 1 en 2.
Het huidige net voldoet niet aan het huidige beleid van de brandweer. Optimalisatie van het net bij
een aanbod van 60 m3/uur is niet mogelijk omdat de brandkranen al in optimale situatie liggen.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 13 brandkranen mogelijk die 60 m3/uur leveren
- 2 brandkranen mogelijk die 30 m3/uur leveren.
- Totaal 15 brandkranen
- 10 brandkranen gewenst maar die zijn niet mogelijk.
- Dekking 60-70%.

4.

Zelfreinigend 100 m van object een brandkraan
- 10 brandkranen mogelijk en leveren 60 m3/uur
- 2 gewenst maar kunnen niet worden geplaatst.
- 19 brandkranen kunnen vervallen t.o.v. huidige situatie dit is een percentage van 66%
- Dekking probleem van 75-85%
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5.

Bestaand net met brandkranen 100 m van een object
- In huidige net zijn 12 bestaande brandkranen nodig om een dekking van 100% te realiseren.
- Er kunnen 17 brandkranen vervallen en dat is een percentage van 59%

Conclusie:
Huidige situatie:
- Huidige situatie voldoet niet. De reden is dat vraag en aanbod niet overeen komen. Dit wordt
vermoedelijk veroorzaakt omdat het Industrie betreft die geen water gebruikt in het
productieproces en niet veel personeel heeft. Kortom een laag drinkwater verbruik heeft.
- Voor een aanbod van 60 m3/uur liggen de brandkranen optimaal en wordt een 100% dekking
gehaald.
Zelfreinigend net en oud beleid.
- Zelfreinigend net en oud beleid gaan niet samen. Dit komt omdat voor een groot deel van het net
vraag en aanbod niet overeenkomen.
Zelfreinigend net en nieuw beleid
- Zelfreinigend net en nieuw beleid gaan niet samen.
- Dit wordt veroorzaakt omdat voor een te groot deel van het zelfreinigende net vraag en aanbod
niet overeenkomen en de dekking niet kan worden gerealiseerd door alleen de afstand van
brandkraan tot het object te vergroten.
Huidig net en nieuw beleid
- Met 12 brandkranen kan in het huidige net met nieuw beleid brandweer 100% dekking gehaald
worden. Dit is mogelijk omdat het huidige net voor een groot deel 60 m3/uur levert en door de
afstand van de brandkraan tot het object te vergroten met minder brandkranen een 100%
dekking kan worden gehaald.

Analyse Lintbebouwing – Dunea
Het buiten gebied heeft een lage bebouwingsdichtheid. Het betreft woningen en kassen.
Het betreft met name nieuwbouw met een klein deel vooroorlogs. We gaan ervan uit dat deze
Leiding 60 m3/uur levert.
1.

Bestaand net - huidige situatie
- 10 brandkranen leveren 60 m3/uur
- 1 brandkraan levert 30 m3/uur
- Totaal 11 brandkranen.
- Dekking bebouwing is lastig in te schatten omdat de brandkranen te ver van de bebouwing
afliggen conform beleid. Wel ligt er voor het grote deel een brandkraan voor of nabij een
bebouwd deel.
- Inschatting 60% van de bebouwing gedekt.

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 19 brandkranen mogelijk 60 m3/uur.
- 1 niet mogelijk levert geen 30 m3/uur
- Totaal 19 brandkranen
- Dekking bebouwing 80-90% gedekt
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Vergelijk 1 en 2
De huidige situatie heeft niet een optimale dekking omdat er deels te weinig kranen zijn geplaatst.
Door extra kranen te plaatsen wordt een iets betere dekking verkregen. De vraag is of 9 extra
brandkranen in verhouding staat tot de verbetering van de dekking die wordt bereikt.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 5 brandkranen 60 m3/uur mogelijk
- 9 brandkranen gewenst 30 m3/uur mogelijk
- Totaal 14 brandkranen
- 2 niet mogelijk
- 60-70% bebouwing gedekt.

4.

Zelfreinigend 100 van object een brandkraan
- 3 brandkranen mogelijk 60 m3/uur
- 5 brandkranen gewenst 30 m3/uur mogelijk
- Totaal 8 brandkranen
- 2 niet mogelijk
- 70-80% bebouwing gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object
- 9 brandkranen mogelijk
- 1 kan vervallen
- Dekking verbeterd omdat kassen en waarschijnlijk ook schuren door de grotere afstand
gedekt worden.
- Dekking 90-95%

Conclusie:
Huidige situatie oud beleid:
- Het betreft hier een lintbebouwing met voornamelijk licht agrarische industrie. Dit is de reden
waarom de behoefte van de brandweer op 60 m3/uur is gesteld voor het max realistisch scenario.
Het betreft tevens een dun bevolkt deel m.a.w. weinig bebouwing per oppervlak vergeleken met
de andere generieke gebieden. Bij ongeveer elke woning en of bebouwing ligt een brandkraan
aan de weg. Een groot deel van de gebouwen ligt op een grotere afstand dan 40 meter van het
gebouw dit is dan ook de reden dat deze gedeeltelijk binnen de dekking van de brandkraan vallen.
- In de huidige situatie kan gesteld worden dat een groot deel van het net voldoet aan de vraag. 1
brandkraan levert onvoldoende. Er is een redelijke dekking maar dat kan beter omdat het net iets
onder gedimensioneerd is. Door het net uit te breiden met extra brandkranen kan de dekking
worden verbeterd.
Zelfreinigend net oud beleid:
- Het zelfreinigende net en oud beleid gaan niet samen omdat voor een groot deel van het net
vraag en aanbod niet voldoen.
Zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer:
- zelfreinigende net net en nieuw beleid gaan niet samen omdat voor een te groot deel van het net
vraag en aanbod niet met elkaar overeenkomen.
- Een algemeen probleem blijft dat het aantal gebouwen per oppervlak in een buitengebied laag is.
De vraag die hier snel centraal komt te staan is hoe groot de investering kan zijn om het tekort
aan bluswater op te lossen.
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Bestaand net en nieuw beleid brandweer
- In de huidige situatie kan met 9 brandkranen in het huidige systeem een betere dekking worden
gerealiseerd omdat de afstand van de brandkraan tot de bebouwing kan worden vergroot en
hiermee een betere dekking kan worden gerealiseerd. Daarnaast voldoet het huidige net
grotendeels aan de vraag van de brandweer.
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Bijlage 8; Detail analyse per referentiegebied Nieuwkoop (Oasen)
Analyse Woonwijk – Oasen
1.

Bestaand net - huidige situatie
- Huidige situatie 20 brandkranen.
- 80-85% van de bebouwing is gedekt

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 31 brandkranen
- 11 brandkranen extra t.o.v. de huidige situatie.
- 100% van de bebouwing is gedekt.

Vergelijk 1 en 2
De brandkranen niet optimaal zijn gepositioneerd. Door de brandkranen conform het oude beleid en
optimaal te plaatsen kan met 11 extra brandkranen een 100% dekking worden gerealiseerd.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 21 brandkranen mogelijk en leveren 30 m3 /uur.
- 10 brandkranen gewenst maar kunnen niet worden geplaatst.
- 60-70 % van de bebouwing gedekt.

4.

Zelfreinigend 100 m van object een brandkraan
- 9 brandkranen, allemaal mogelijk 30 m3/uur.
- 11 brandkranen t.o.v. de huidige situatie kunnen vervallen. Dit is een percentage van: 55%
- 100% van de bebouwing gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object
- Met 12 van de huidige brandkranen kan een volledige dekking (100%) worden gerealiseerd.
- 8 brandkranen kunnen vervallen en dat is een percentage van 40%

Conclusie:
Huidige situatie oud beleid:
- Er is onvoldoende dekking omdat de brandkranen niet optimaal geplaatst zijn.
- Het herpositioneren en het extra plaatsen van 11 brandkranen leidt tot een dekking van 100%.
Zelfreinigend net oud beleid:
- Het zelfreinigend net in combinatie met oud beleid brandweer gaan niet samen.
- Dit wordt veroorzaakt doordat voor een deel van het net vraag en aanbod niet met elkaar
overeenkomen.
- Het dekkingsprobleem verslechterd t.o.v. de huidige situatie.
Zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer:
- Zelfreinigend net en nieuw beleid gaan samen omdat een voor groot deel van het net vraag en
aanbod met elkaar overkomen.
- De dekking kan verbeterd worden door de afstand van de brandkraan tot het object te vergroten.
- Met 9 brandkranen kan een 100% dekking worden bereikt.
- Omdat voor een groot deel van het zelfreinigende net het aanbod voldoet aan de vraag kan door
het vergroten van de afstand van de brandkraan tot het object een volledige dekking worden
bereikt.
Bestaand net en nieuw beleid brandweer
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- In de huidige situatie kan nieuw beleid worden toegepast en kan met 12 van de huidige
brandkranen een volledige dekking worden bereikt.

Analyse Woonwijk voor 1940 - Oasen
1.

Bestaand net huidige situatie
- Huidige situatie - 14 brandkranen.
- 90-95% van de bebouwing is gedekt

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 19 brandkranen
- 5 brandkranen extra t.o.v. de huidige situatie.
- 100% van de bebouwing is gedekt.

Vergelijk 1 en 2.
In de huidige situatie wordt 5-10% van de bebouwing niet gedekt. Dit wordt veroorzaakt doordat de
brandkranen niet optimaal zijn geplaatst. Door de brandkranen conform het oude beleid en optimaal
te plaatsen kan met 5 extra brandkranen een 100% dekking worden gerealiseerd.
3.

Zelfreinigend net - oud beleid.
- 11 brandkranen mogelijk. (60 m3/uur)
- 2 brandkranen mogelijk maar leveren maar 30 m3/uur
- Totaal 13 brandkranen.
- 5 brandkranen zijn gewenst maar kunnen niet worden geplaatst.
- 60-70% van de bebouwing is gedekt.

4.

Zelfreinigend net – 100 m. van object een brandkraan
- 4 brandkranen mogelijk 60 m3 /uur
- 1 brandkraan mogelijk maar levert 30 m3 / uur
- Totaal 5 brandkranen
- 2 gewenst maar niet mogelijk.
- Er kunnen t.o.v. de huidige situatie 9 brandkranen vervallen. Dit is een percentage van: 64%
- 70-80% van de bebouwing is gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object.
- Met 8 van de huidige brandkranen kan een dekking van 100% worden gerealiseerd.
- Er kunnen 6 brandkranen vervallen en dit is een percentage van 43%

Conclusie:
Huidige situatie:

- Er is onvoldoende dekking omdat de brandkranen niet optimaal geplaatst zijn.
- Het herpositioneren van brandkranen en toevoegen van 5 extra brandkranen leidt tot een
dekking van 100%.
Zelfreinigend net oud beleid.

- Zelfreinigend net en oud beleid brandweer gaan niet samen omdat van een te groot deel van het
zelfreinigende net het aanbod niet voldoet aan de vraag.
- De dekking verslechterd t.o.v. de huidige situatie.
Zelfreinigend net nieuwbeleid

- Zelfreinigend net en nieuw beleid gaan niet samen omdat een te groot deel van het zelfreinigende
net het aanbod niet voldoet aan de vraag.
- Er kan geen 100% dekking worden bereikt door de afstand van de brandkraan tot het object te
vergroten.
Pagina 44 van 51

Bestaand net en nieuw beleid brandweer (brandkraan 100 m van object)

- In de huidige situatie kan het net 60 m3 leveren.
- Met 8 van de huidige brandkranen kan een volledige dekking worden gerealiseerd.

Analyse Portiek – Oasen
1.

Bestaand net - huidige situatie
- Huidige situatie 6 brandkranen.
- 90-95 % van de bebouwing gedekt

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 8 brandkranen
- 2 extra brandkranen t.o.v de huidige situatie.
- 100% van de bebouwing gedekt.

Vergelijk 1 en 2.
De brandkranen niet optimaal zijn gepositioneerd. Door de brandkranen conform het oude beleid
beter te plaatsen kan met 2 extra brandkranen een 100% dekking worden bereikt.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 8 brandkranen en leveren allemaal 60 m3/uur.
- 100 % van de bebouwing gedekt.

4.

Zelfreinigend 100 van object een brandkraan
- 4 brandkranen en leveren allemaal 60 m3/uur
- Er kunnen 2 brandkranen vervallen t.o.v. de huidige situatie en dit is een percentage van 33%
- 100% van de bebouwing gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object
- Met 4 van de huidige brandkranen kan een dekking van 100% worden gerealiseerd.
- 2 brandkranen kunnen vervallen en dit is een percentage van 33%.

Conclusie:
Huidige situatie:

- Er is onvoldoende dekking omdat de brandkranen niet optimaal geplaatst zijn.
- Dit kan opgelost worden door het beter positioneren en het bijplaatsen van 2 extra brandkranen.
Zelfreinigend net oud beleid:

- Het zelfreinigend net is te combineren met oud beleid brandweer. Dit komt omdat het aanbod
van het net voor het grootste deel overeenkomt met de vraag van de brandweer.
Zelfreinigend net nieuw beleid

- Het zelfreinigend net in combinatie met nieuw beleid gaan samen omdat voor een groot deel van
het zelfreinigende net vraag en aanbod overeenkomen.
- Met minder brandkranen kan een volledige dekking worden bereikt.
Bestaand net nieuw beleid

- In de huidige situatie kan met 4 van de bestaande brandkranen een 100% dekking worden
bereikt.
- Dit komt omdat het huidige net voor een groot deel vraag en aanbod met elkaar overeenkomen.
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Analyse Industrie - Oasen
1.

Bestaand net - huidige situatie (behoefte is 90 m3/uur)
- 27 brandkranen die 90 m3/uur leveren.
- 2 gewenst maar niets kunnen leveren
- Totaal 29 brandkranen.
- 60-70% van de bebouwing is gedekt.

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 41 brandkranen die 90 m3/uur leveren
- 4 gewenst die niets kunnen leveren.
- 90-95% van de bebouwing gedekt.

Vergelijk 1 en 2.
De brandkranen zijn niet optimaal geplaatst en het net kan niet overal voldoen aan de vraag. Door de
brandkranen conform het oude beleid optimaal te plaatsen en 12 kranen extra te plaatsen kan de
dekking verbeterd worden.
3.

Zelfreinigend net - oud beleid (behoefte 60m3/uur.)
- 26 brandkranen mogelijk die 60 m3/uur kunnen leveren.
- 19 gewenst maar die kunnen niets leveren en zin niet mogelijk.
- 55-65% van de bebouwing is gedekt.

4.

Zelfreinigend net – 100 m. van object een brandkraan, inclusief nieuw beleid (60 m3)
- 11 brandkranen mogelijk die 60 m3/uur leveren.
- 7 brandkranen gewenst die niets leveren en niet geplaatst kunnen worden.
- 18 brandkranen kunnen vervallen t.o.v. van de huidige situatie dit is een percentage van
62%.
- 70-75% van de bebouwing is gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object
- Met 16 van de huidige brandkranen kan een dekking van 95% worden gerealiseerd.
- Er kunnen 13 brandkranen vervallen en dit is een percentage van 45%.

Conclusie:
Huidige situatie:

- Er is onvoldoende dekking omdat de brandkranen niet optimaal geplaatst zijn en het net voor een
klein deel niet kan voldoen aan de vraag.
- Het herpositioneren en extra plaatsen van brandkranen leidt tot een verbetering van dekking.
- Omdat het net niet volledig kan voldoen aan de vraag kan er geen volledige dekking worden
gerealiseerd.
Zelfreinigend net oud beleid brandweer.

- Het zelfreinigend net en het oude beleid van de brandweer gaan niet samen. Nb hier kijken we
niet naar de oude behoefte van de brandweer maar vergelijken we alleen de afstand tot het
object.
- Dit komt omdat voor een groot deel van het net het aanbod niet overeenkomt met de behoefte.
Zelfreinigend nieuw beleid brandweer.

- Het zelfreinigend net en nieuw beleid gaan niet samen omdat een te groot deel van het net vraag
en aanbod niet overeenkomen.
- Met het vergroten van de afstand van de brandkraan tot een object is het niet mogelijk om de
dekking te realiseren.
- Met 11 brandkranen kan wel een betere dekking worden bereikt t.o.v de huidige situatie. Hierbij
moet wel in acht worden genomen dat in de huidige situatie het aanbod 90 m3/uur is.
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Huidig net nieuw beleid

- In de huidige situatie kan met 16 van de huidige brandkranen een dekking worden bereikt van
95% en kunnen 45% van de huidige brandkranen vervallen.

Analyse Lintbebouwing – Oasen
Het betreft woningen waarvan 85% nieuwbouw en 15% vooroorlogs is. Dit houdt in dat we voor de
behoefte uitgaan van 30 m3/uur.
1.

Bestaand net - huidige situatie
- 2 brandkranen
- Bijna 100% niet gedekt.

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 41 brandkranen gewenst en kunnen 60 m3/leveren.
- 100% dekking.

Vergelijk 1 en 2
In de huidige situatie liggen er nauwelijks brandkranen. In de huidige situatie zijn er 39 extra
brandkranen noodzakelijk om een volledige dekking te realiseren.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 40 brandkranen die 30 m3/uur kunnen leveren.
- 38 brandkranen extra
- 100% dekking

4.

Zelfreinigend 100 van object een brandkraan
- 18 brandkranen die allemaal 30 m3/uur kunnen leveren.
- 100% gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object
- Levert nauwelijks een verbetering op omdat er nauwelijks brandkranen liggen.

Conclusie:
Huidige situatie oud beleid:

- In de huidige situatie zijn er onvoldoende brandkranen geplaatst.
- Het net levert wel 60 m3/uur.
- Door extra kranen te plaatsten kan het probleem worden opgelost.
Zelfreinigend net oud beleid:

- Zelfreinigend net en oud beleid gaan samen omdat het net voor het grootste deel kan voldoen
aan de vraag 30 m3/uur.
- Nb in het geval de bebouwing grotendeels vooroorlogs was dit niet mogelijk geweest omdat het
aanbod dan niet meer overeenkomt met de vraag.
Zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer:

- Gaan samen omdat vraag en aanbod overeenkomen.
- Met minder dan de helft van de brandkranen dan bij oud beleid kan een 100% dekking worden
bereikt.
Bestaand net en nieuw beleid brandweer

- Valt geen winst te behalen omdat er te weinig brandkranen liggen.
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Bijlage 9; Beheer bluswatervoorziening

Bijlage 9, Beheer
bluswatervoorziening v0.9, 15-03-18.docx

Notitie Beheer bluswatervoorziening
Versie 0.9
15 maart 2018

Bijlage 10; Financiële doorrekeningen

Bijlage 10, Tabellen
en grafieken bij Concept Eindrapportage Bluswater RPZ v9.xlsx

Tabellen en grafieken bij Concept Eindrapportage Bluswater RPZ v9

Bijlage 11; brandkraancontrole en –onderhoud Oasen
Deze bijlage geeft inzicht in de brandkraan controle en onderhoud. Dit is hier beschreven aan de
hand van de onderhoudsmethodiek van Oasen. Bij Dunea vindt het onderhoud middels een andere,
doch vergelijkbare methodiek plaats.
De in hoofdstuk 4 gerapporteerde resultaten van de brandkraancontroles zijn ook redelijk
vergelijkbaar met de constateringen van Dunea tijdens hun brandkraan controle en onderhoud.

Bijlage 11,
Brandkraancontrole en _onderhoud Oasen v19-3-18.docx

Brandkraancontrole en _onderhoud Oasen
Versie 19-03-2018
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Bijlage 12; Bouwbesluit 2012 en Bluswater
Beknopte eerste beschouwing van het kenniscentrum van de veiligheidsregio van het voorgestelde
bluswatervoorzieningsconcept ten opzichte van het bouwbesluit 2012.

Het bouwbesluit stelt het volgende voor de gebouwde omgeving (met uitzondering van wegtunnels).
Artikel 6.30. Bluswatervoorziening
Lid 1. Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet indien de aard,
ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.
Lid 3. De afstand tussen een bluswatervoorziening als bedoeld in het eerste lid en een
brandweeringang als bedoeld in artikel 6.36, eerste lid, is ten hoogste 40 m.
Lid 4. Een bluswatervoorziening als bedoeld in het eerste en tweede lid is onbeperkt toegankelijk voor
bluswerkzaamheden.
Op basis van dit artikel zou er geen mogelijkheid zijn om af te wijken van de 40meter die gesteld is in
het bouwbesluit 2012. Echter kan op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling in artikel 1.3 worden
afgeweken.
Artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling
1. Aan een in hoofdstuk 2 tot en met 7 gesteld voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien het
bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten
minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid,
energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de in die hoofdstukken
gestelde voorschriften.
2. Een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in het eerste lid wordt bij het gebruik van het bouwwerk
in stand gehouden.
Voldoen aan de functionele eis.
Op basis van dit artikel kan onderbouwd worden afgeweken van de eisen gesteld in artikel 6.30,
zolang wordt voldaan aan de functionele eis in het aansturingsartikel 6.27: lid 1, 1. Een bouwwerk
heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan
worden bestreden.
Door de maximale afstand te hanteren van 100 meter en hiervoor het aflegsysteem wat wordt
gebruikt door de brandweer te moderniseren kan worden voldaan aan de functionele eis in het
bouwbesluit en is hiermee een gelijkwaardige oplossing gerealiseerd. De eis van 40 meter kan bij
bepaalde risico objecten (b.v. BRZO, Zware Industrie) nog steeds worden geëist op basis van het
bouwbesluit.
Doorkijk naar wijziging omgevingswet
In de concepten voor de omgevingswet/ nieuwe bouwbesluit is er sprake dat de directe aansturing
van bluswater in het bouwbesluit komt te vervallen. De wetgever is in samenwerking met Brandweer
Nederland bezig om de het gedeelte over bluswater en bereikbaarheid dusdanig aan te passen dat
deze verwijst naar de handreiking Bluswater en Bereikbaarheid van Brandweer Nederland. De
handreiking wordt momenteel door een projectgroep van Brandweer Nederland herzien en verrijkt
met de aankomende omgevingswet in gedachten. Aan deze projectgroep wordt een bijdrage
geleverd door Brandweer Hollands Midden.
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Bijlage 13; Aspecten voor (bestuurlijke) besluitvorming
Gemeenten:
 Acceptatie van het maximaal realistisch scenario als basis voor de Bluswaterbehoeftebepaling
 Wat zijn de mogelijkheden om de evt. mindere kosten voor brandkranenonderhoud (geheel of
gedeeltelijk) aan de brandweer over te dragen om zo de noodzakelijke investeringen te kunnen
doen voor aanvullende bluswatervoorziening voor plekken die niet of slecht zijn voorzien
(gestapeld concept).
 Hoe omgaan met de huidige al bekende bluswater probleem gebieden
 Hoe omgaan met gemeenten die (nog) geen onderhoudscontract brandkranen hebben?
 Procesafspraken maken voor vroegtijdig overleg over drinkwater- en bluswater behoefte bij
renovatie en nieuwe ontwikkelingen
 Hoe verhouden nieuwe regels bluswaterbehoeftebepaling BHM en brandkraanadviezen zich met
de huidige wetten?

Drinkwaterleidingbedrijven
 Nadenken over hoe om te gaan met het opzeggen van de onderhoudscontracten voor die
brandkranen die dan niet meer nodig zijn. (maatschappelijk optimum en contractverhoudingen,
‘Duur en beeindiging van de overeenkomst’)
 De kosten voor het ‘conserveren’ van de brandkranen die (voor de brandweer) niet meer nodig
zijn, maar nog wel langjarig onderdeel uitmaken van het drinkwaterleidingnet.
 Hoe omgaan met gemeenten die (nog) geen onderhoudscontract brandkranen hebben?
 Procesafspraken maken voor vroegtijdig overleg over drinkwater- en bluswater behoefte bij
renovatie en nieuwe ontwikkelingen.

Brandweer:
 Bluswaterbehoeftebepaling, vastgesteld in het directieteam van Brandweer Hollands Midden op
25 augustus 2017.
 Acceptatie van voorstel (aangepaste) bluswatervoorziening middels brandkranen
 Nadenken over technieken en methoden om de negatieve effecten hiervan te minimaliseren.
 Hoe omgaan met de huidige al bekende bluswater probleem gebieden
 Hoe omgaan met gemeenten die (nog) geen of een onvolledig onderhoudscontract brandkranen
hebben?
 Bepalen welke adviseringskader opgesteld kan gaan worden op basis van het nieuwe
bluswaterbeleid.
 Procesafspraken maken voor vroegtijdig overleg over drinkwater- en bluswater behoefte bij
renovatie en nieuwe ontwikkelingen (ook om ‘onderstraten’ te voorkomen)
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Bijlage 14; Eerdere rapportages van het projectteam
Het projectteam poogt elke notitie en rapportage zo goed mogelijk zelfstandig lees- en begrijpbaar te
maken. Toch kan het soms nodig zijn om terug te grijpen op een van de eerder opgestelde stukken.
De volgende notitie’s en rapportage’s zijn eerder uitgebracht:





Projectplan ‘Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige bluswatervoorziening’, v1.1 van 30
maart 2017.
Notitie ‘Bluswatervoorziening Belangen, behoeften en mogelijkheden’, v1.0 van 3 mei 2017.
‘Verdieping financiële kaders’, v0,9 van 23 juni 2017.
‘Beoordelingsfase 1’, v0.7 van 9 november 2017.
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