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Aanbieding rapport Gebiedsgerichte opkomsttijden.
Op 12 juni 2015 heeft het Veiligheidsberaad het rapport ‘Brandveiligheid is
coproductie’ vastgesteld. In navolging daarop is door het Veiligheidsberaad de
opdracht gegeven om een alternatieve benaderingswijze te ontwerpen voor de
huidige wettelijke opkomsttijden (objectgericht), zoals die zijn vastgelegd in artikel
3.2.1 van het Besluit veiligheidsregio’s, met als doel de brandveiligheid in
Nederland verder te verbeteren.
De afgelopen jaren is, met draagvlak bij vakbonden en vakorganisaties, gewerkt
aan een systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden, waarmee meer recht
kan worden gedaan aan de huidige praktijk. Dit resultaat staat beschreven in het
rapport Gebiedsgerichte opkomsttijden. Het project gebiedsgerichte
opkomsttijden, als onderdeel van het programma RemBrand, had als beoogd
resultaat de ontwikkeling van een systeem van gebiedsgerichte opkomsttijden,
ondersteund door een uniforme methodiek en daarop gebaseerde
dekkingsplannen. De systematiek stelt het bestuur in staat keuzes te maken,
besluiten te nemen over (de organisatie van) de brandweerzorg en hierin
transparant en gemotiveerd haar ambitieniveau te bepalen. De landelijke
systematiek voor gebiedsgerichte opkomsttijden is een betrouwbaar instrument
dat inzicht geeft in prognose en realisatie van gebiedsgerichte opkomsttijden,
inclusief de motivatie van afwijkingen en flankerend beleid. Het systeem kan de
basis zijn om de huidige objectgebonden opkomsttijden in het Besluit
veiligheidsregio’s te vervangen door de voorgestelde gebiedsgerichte
opkomsttijden. Het Veiligheidsberaad heeft derhalve de minister van Justitie en
Veiligheid opgeroepen om deze systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden
en de uitwerking ervan te verwerken in het Besluit veiligheidsregio’s. Het
Veiligheidsberaad heeft ingestemd met deze systematiek en de Raad van
Brandweercommandanten heeft uitgesproken na de besluitvorming door het
Veiligheidsberaad met deze systematiek aan de slag te willen gaan.
Het bestuur kan een voorstel tegemoet zien voor het opstellen van een nieuw
dekkingsplan, in lijn met de systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden.

