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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het nieuwe (concept)dekkingsplan 2023-2026 Brandweer Kennemerland dat 
volgens de landelijke systematiek 'gebiedsgerichte opkomsttijden' (GGO) is opgesteld. Het geeft 
weer welke operationele prestaties de brandweer komende járen kan leveren met de huidige 
brandweerposten, bemensing en materiaal/materieel en gegevens die voortvloeien uit de huidige 
financiële kaders.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2023

besluit:

1. in te stemmen met het concept (voorlopig) Dekkingsplan 2023-2026 Brandweer
Kennemerland;

2. dit standpunt als zienswijze mede te delen aan het DB van de VRK.

de voorzitter,

De raad voornoemd,

de griffier,
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Voorgesteld besluit
Het college stelt de raad voor:
1. in te stemmen met het voorlopig (concept) Dekkingsplan 2023-2026 Brandweer Kennemerland
2. dit standpunt als zienswijze mede te delen aan het DB van de VRK.

Aanleiding en beoogd effect
Concept (voorlopig) Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026 
Op dit moment bereidt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland het 
Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026 voor. Uiteindelijk is het aan het Algemeen 
Bestuur van de VRK om dit dekkingsplan vast te stellen. Op grond van art. 14, lid 2a Wet 
veiligheidsregio's overlegt de burgemeester voorafgaand aan de vaststelling van het plan met de 
gemeenteraad over het ontwerpplan.

Operationele prestaties
Het dekkingsplan geeft weer welke operationele prestaties de brandweer komende járen kan 
leveren met de huidige brandweerposten, bemensing en materiaal/materieel van Brandweer 
Kennemerland en gegevens die voortvloeien uit de huidige financiële kaders.
De vraag is of uw gemeenteraad zich, met dit als uitgangspunt, kan herkennen in het beeld van de 
prestaties en de beoordeling van de brandweerzorg in Kennemerland.

Deel 1 (beknopte versie)
Het plan bestaat uit drie delen. Deel 1 (beknopte versie) geeft, voor de verschillende soorten 
brandweereenheden, weer hoe snel een eerste eenheid ter plaatse is en welke waardering 
daaraan hangt binnen de systematiek. Tevens is de beoordeling op hoofdlijnen weergegeven op 
de onderdelen snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk. Tot slot bevat dit deel de conclusies 
en aanbevelingen.

Delen IA (basisbrandweereenheid) en 1B (ondersteunende eenheden). Complete beschrijving.
De complete beschrijving van de dekking (op het gebied van snelheid, capaciteit, paraatheid en 
werkdruk) en de beoordeling daarvan met conclusies en aanbevelingen is te vinden in de 
afzonderlijke delen IA (basisbrandweereenheid) en 1B (ondersteunende eenheden).

Gebiedsgerichte opkomsttijden (nieuwe Landelijke systematiek)
Brandweer Kennemerland heeft dit nieuwe dekkingsplan 2023-2026 volgens de landelijke 
systematiek 'gebiedsgerichte opkomsttijden' (GGO) opgesteld. Dit is een geheel nieuwe landelijke 
standaard voor het berekenen en opstellen van dekkingsplannen. Een van de voordelen is dat 
hiermee de regionale dekkingsplannen van de 25 afzonderlijke Veiligheidsregio's in de nabije 
toekomst beter met elkaar vergelijkbaar worden.
Bij de vorige methode gaf het dekkingsplan alleen inzicht in de factor snelheid, in het nu 
voorliggende plan is ook terug te zien hoe de brandweer presteert op de factoren als capaciteit, 
paraatheid en werkdruk.

Met dit nieuwe dekkingsplan worden de objectgerichte opkomsttijden welke voorheen gebruikt 
werden, losgelaten. Deze worden vervangen door gebiedsgerichte opkomsttijden.

De reden waarom dit gebeurt en de keuze voor deze werkwijze vragen om een toelichting.
De eerste contouren om te komen tot een andere werkwijze werden reeds zichtbaar in het 
inspectierapport'Ter Plaatse!' uit 20121, waarin werd geconstateerd dat de genoemde 
opkomsttijden slechts marginaal werden behaald. Dit werd vervolgens meegenomen in het 
landelijke rapport RemBrand 'Brandveiligheid is een coproductie'. Dit rapport is in 2015 
gepubliceerd. De conclusie van het rapport is dat brandveiligheid uiteindelijk altijd een
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ketenresultaat is. Daardoor is het belangrijk om binnen alle onderdelen van de veiligheidsketen 
verbeteringen door te voeren, passend bij de huidige en toekomstige risico's.

Binnen het onderdeel preparatie zijn de opkomsttijden van de brandweer en het hierbij behorende 
dekkingsplan tegen het licht gehouden. De wens/conclusie vanuit het project RemBrand was om te 
komen tot gebiedsgerichte in plaats van objectgerichte opkomsttijden. Hieruit volgend is de 
handreiking Gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) opgesteld.

Het idee achter RemBrand was om meer balans te brengen in de benadering van brandveiligheid 
waarbij het eerst gekeken werd naar de gehele keten van brandveiligheid en niet alleen naar de 
opkomsttijden en de voertuigbezetting. Hierbij werd gezocht naar het antwoord op de vraag hoe 
we op het gebied van brandveiligheid nu echt iets kunnen veranderen. De wens om te kunnen 
veranderen vraagt om een aantal randvoorwaarden waaronder transparante informatie.

Gebiedsgerichte opkomsttijden (Rembrand)
Besluit Veiligheidsregio's (art 3.2.1.) 

objectgebonden

Categorie Karakter van het gebied
Opkomsttijden In

minuten
(bandbreedte)

Referentiewaarde Karakter van gebouwen Opkomsttijd in minuten

1

Oude binnensteden
Gebouwen voor slapende met- 
zelfredzame personen (gevangenissen, 
ziekenhuizen, verpleegtehuizen)

4-10 7

Gebouwen met een winkelfunctie met 
een gesloten constructie, gebouwen 
met een woonfunctie boven een 
gebouw met een winkelfunctie of 
gebouwen met een celfunctie

5

Portiekwoningen, portiekflats of 
gebouwen met een woonfunctie voor 
verminderd zelfredzamen

6

2 woningen, gebouwen voor 
zelfredzame personen, industrie 7-13 10

Gebouwen met een andere 
woonfunctie dan boven genoemd of 
met een winkelfunctie, 
getondheidszorgfunctie, 
onderwijsfunctie of logies functie

8

3
Verspreid liggende woningen, 

gebouwen voor zelfredzame personen. 
Industrie

12 -18 15

Gebouwen met een kantoorfunctie, 
industriefunctle, sportfunctie, 
bijeenkomstfunctie of een overige 
gebruiksfunctie

10

Maximum opkomsttijd 18

Het spoor van het rapport RemBrand en de Inspectie Justitie 8* Veiligheid (J&V) komen bij elkaar in 
de wens om te komen tot een nieuwe systematiek voor het opstellen van een dekkingsplan. Een 
methodiek die meer recht doet aan de praktijk. In de oude systematiek bleken de theoretische 
prognose - en de in de praktijk gerealiseerde opkomsttijden sterk af te wijken. Om te komen tot 
een echte verandering op het gebied van brandveiligheid is een betrouwbaar beeld van de 
repressieve prestatie noodzakelijk.

Het toepassen van de nieuwe methodiek heeft geleid tot een verbeterd en meer integraal 
vormgegeven dekkingsplan. Het dekkingsplan is een weergave van de prestatie die door de 
brandweer wordt geleverd op het gebied van dekking, waarbij die laatste uit meerderen factoren 
bestaat. Repressie is echter slechts één van de interventiekenmerken.

Het dekkingsplan laat ten slotte ook zien voor welke objecten en gebieden de norm voor de 
opkomsttijd wordt overschreden. Dat is geen nieuwe situatie, het gaat om plekken waar Brandweer

Kennemerland door de ligging en bezetting van de kazernes van oudsher niet binnen normtijden 
ter plekke kan zijn. Het dekkingsplan in de nieuwe vorm geeft wel meer duidelijkheid over de 
plekken die dit betreft, en voorziet bovendien in adviezen over maatregelen die de brandweer 
(incident-bestrijding en risicobeheersing) en de gemeente kunnen nemen om toch de brand-
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veiligheid te waarborgen voor de objecten of gebieden waar de norm voor de opkomsttijd wordt 
overschreden.

Brandweer Kennemerland is reeds gestart met het onderzoeken welke compenserende maat
regelen mogelijk en effectief kunnen zijn en welke financiële effecten dit met zich meebrengt.
De keuzemogelijkheden die daaruit voortvloeien zullen middels een advies aan het bestuur 
voorgelegd worden.

Landelijke systematiek
Uit de landelijke systematiek volgt een oordeel over de brandweerzorg. Dat oordeel ziet er voor 
Kennemerland voor de basisbrandweerzorg (opkomst eerste tankautospuit) als volgt uit:
* Opkomsttijd: goed of voldoende.
* Capaciteit: goed.
» Leveren van bijstand in het kader van grootschalig optreden: goed of voldoende 
» Paraatheid en werkdruk: goed.

Ook bijna alle ondersteunende voertuigen kunnen binnen de gestelde normen ter plaatse zijn 
binnen de Veiligheidsregio Kennemerland. Ook de paraatheid van deze voertuigen scoort goed.
Het Dagelijks Bestuur is voornemens het Algemeen Bestuur van de VRK voor te stellen het nu 
voorliggende voorlopig dekkingsplan inclusief de voorgestelde adviezen vast te stellen als het 
niveau van repressieve brandweerzorg in Kennemerland.

Repressieve inrichting
Brandweer Kennemerland bestaat uit 7 beroepskazernes, 3 gecombineerde kazernes en 12 
vrijwillige kazernes. Daarnaast is er een logistieke groep vrijwilligers die zorgt voor ondersteuning 
en logistiek bij grote incidenten.
Voor de basisbrandweerzorg kent brandweer Kennemerland een onderverdeling in een dagsituatie 
(DAG) en een avond/nacht/weekendsituatie (ANW). In de DAG (maandag t/m vrijdag tussen 07.30 
en 17.00 uur) zijn 4 kazernes niet operationeel, waaronder die van Bennebroek.

Het nieuwe dekkingsplan geeft een realistischer beeld van de werkelijkheid. Alle gebieden binnen 
het gehele verzorgingsgebied van brandweer Kennemerland worden binnen de normtijd of binnen 
de bandbreedte bereikt. Bij ruim 970Zo van alle objecten staat binnen 10 minuten een eerste 
brandweereenheid (TS6 - Tankautospuit(voertuig) met 6 bemanningsleden) voor de deur. Binnen 
15 minuten lukt het binnen de Veiligheidsregio Kennemerland zelfs om 3 eenheden ter plaatse te 
hebben. Hiermee kent de brandweerzorg in de Veiligheidsregio Kennemerland een niveau, dat 
aansluit bij het risicoprofiel van de regio. Hiermee behouden we het niveau van voorgaande járen 
aangezien de prestatie op straat vrijwel ongewijzigd is. Ook bij inzet van het peloton GBO voor 
bijstand buiten de Veiligheidsregio Kennemerland blijft de dekking binnen Kennemerland goed en 
worden alle gebieden binnen de norm of binnen de bandbreedte bereikt.

Verder biedt de systematiek een goede mogelijkheid om de gemeenten te adviseren over 
compenserende maatregelen om de brandweerzorg te waarborgen voor objecten of gebieden waar 
de norm wordt overschreden. Hiernaast is er een informatieplicht aan bewoners als je er meer dan 
18 min over doet ter plaatse te komen.
Door het toepassen van de nieuwe systematiek zal de brandweer Kennemerland afwijken van de 
huidige ,in het Besluit Veiligheidsregio's, genoemde tijdsnormen. Het bestuur van de 
Veiligheidsregio mag op basis van de normen uit de nieuwe systematiek voor bepaalde locaties 
opkomsttijden vaststellen die afwijken van de tijdnormen, mits de keuze van de locatie en de 
afwijking gemotiveerd worden.
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Politieke keuzeruimte
Uw raad heeft de mogelijkheid en bevoegdheid uw zienswijze kenbaar te maken.

Gedachtegang
Voor u ligt een concept van het dekkingsplan 2023-2026 dat door Brandweer Kennemerland is 
opgesteld op basis van de landelijke systematiek 'gebiedsgerichte opkomsttijden'. Minimaal eens 
per vier jaar stelt de brandweer dit plan op voor onze Veiligheidsregio.

Het plan beschrijft welke operationele prestaties Brandweer Kennemerland de komende járen gaat 
leveren met welke kazernes, met welke basisbrandweereenheden en in welke organisatievorm.

Dit dekkingsplan is anders dan de voorgaande dekkingsplannen die zijn opgesteld. Met dit nieuwe 
dekkingsplan worden de objectgerichte opkomsttijden die de brandweer voorheen gebruikte, 
losgelaten. Deze worden vervangen door gebiedsgerichte opkomsttijden. Dit gebeurt op basis van 
een landelijk opgestelde standaard voor het berekenen en opstellen van dekkingsplannen. Hiermee 
worden de regionale dekkingsplannen van de 25 afzonderlijke Veiligheidsregio's in de nabije 
toekomst eenduidig en met elkaar vergelijkbaar.

De belangrijkste zichtbare wijziging is dat er niet meer wordt gesproken over een dekkings
percentage. In dit dekkingsplan zult u zien dat in de basis eerst de verwachte prestaties 
beschreven worden die de brandweer kan presenteren op het gebied van snelheid, capaciteit, 
paraatheid en werkdruk. Op basis van deze verwachte prestaties wordt per gebied een waardering 
in de zin van goed/voldoende/onvoldoende gegeven.

Nieuw is dat voor zogenaamde aandachtobjecten specifiek onderzocht en beschreven is waar de 
opkomsttijd bij deze objecten meer dan 3 minuten boven de streeftijd is en welke maatregelen de 
brandweer neemt en/of adviseert voor deze objecten. Hiernaast wordt nu ook beschreven of er 
objecten zijn die buiten de maximale opkomsttijd van 18 minuten bereikt worden en welke 
maatregelen de brandweer neemt en/of adviseert voor deze objecten. In ieder geval dienen de 
eigenaren/bewoners van deze objecten hiervan geïnformeerd te worden.

Indeling gebieden in categorieën
In de handreiking wordt aangegeven dat de indeling van het verzorgingsgebied plaatsvindt op 
basis van de CBS-wijkindeling (CBS wijk en buurtindeling), waarbij wordt gekeken naar de 
adressendichtheid (het aantal adressen per km2) en naar het aantal objecten van het jaar 1900 of 
ouder. Het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio wordt daarmee in drie verschillende 
categorieën ingedeeld.

Categorie I Overheersend karakter van het gebied:
D Oude binnensteden (woningen, gebouwen voor zelfredzame personen zoals hotels, kantoren, 
winkels, publieksgebouwen, scholen en industriegebouwen) D Gebouwen voor slapende niet- 
zelfredzame personen (gevangenissen, ziekenhuizen en verpleegtehuizen) D Portiekwoningen 
D Woongebouwen hoger dan 20 meter.

Referentie-waarde in minuten 7; bandbreedte in minuten 4-10. Zie pagina 25, deel IA.

Categorie I objecten met overschrijdingstijd
In de Veiligheidsregio Kennemerland zijn 949 objecten uit categorie I die buiten de bandbreedte 
(dus met een opkomsttijd hoger dan tien minuten) worden bereikt. Deze objecten zijn te clusteren 
naar 40 straten in een plaats (zie bijlage 6 in het voorlopig dekkingsplan 2023-2025 Deel IA).
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Ver uit de meeste aandachtsobjecten bevinden zich in de plaats Zandvoort (715 stuks in 24 
straten). Dit komt doordat de brandweerkazernes in Zandvoort een specifieke uitrukwijze kennen. 
Hierbij wordt de ene week vanuit de ene locatie uitgerukt en de andere week vanuit de andere 
locatie. Het streven van brandweer Kennemerland is dat beide kazernes minimaal gelijktijdig als

TS4 kunnen uitrukken. Daarmee wordt in ieder geval de opkomst van een eerste eenheid in 50oZo 
van de gevallen verbeterd. Pas als beide kazernes in Zandvoort buiten kantooruren als TS6 kunnen 
uitrukken zal het aantal objecten met een overschrijding in Zandvoort substantieel afnemen.

Bennebroek
De overschrijdingen in Bennebroek (60 stuks in 3 straten) en Heemstede (121 stuks in 3 straten) 
zijn het gevolg van het niet operationeel zijn van kazerne Bennebroek tijdens kantooruren in 
combinatie van TS4 op kazerne Heemstede. Indien het lukt Bennebroek overdag operationeel te 
hebben met minimaal TS4 of Heemstede tijdens kantooruren naarTS6 op te waarderen, dan 
worden deze objecten binnen de bandbreedte bereikt.

Daar waar sprake is van objecten met minder/niet zelfredzame personen zijn de brandveiligheids
eisen conform de wettelijke regelgeving en wordt met betrekking tot de tijdsoverschrijding gewerkt 
aan compenserende maatregelen die mogelijk en effectief kunnen zijn. Daarna worden de 
financiële effecten onderzocht die dit met zich mee brengt. De keuzemogelijkheden die daaruit 
voortvloeien zullen middels een advies aan het bestuur voorgelegd worden.

De nieuwe methodiek van dekkingsplannen werkt niet alleen door In een nieuwe blik op het 
beoordelen van de brandweerprestaties. Door het toepassen ervan wordt de beoordeling bovendien 
een cyclisch proces, waarin de brandweer vaker dan de wettelijke vierjaarlijkse termijn kan 
analyseren of het wenselijk is om conclusies en maatregelen bij te stellen. De integratie tussen 
risicobeheersing en incidentbestrijding is expliciet onderdeel van de systematiek, waardoor het 
voorkomen en bestrijden van brand en incidenten nog meer in elkaar opgaan.

Met dit dekkingsplan beoogt Brandweer Kennemerland nog beter te kunnen afwegen en beoordelen 
of de brandweerzorg zoals die in onze Veiligheidsregio is ingericht voldoet aan wat van een 
professionele brandweerorganisatie verwacht mag worden.

Interne ontwikkelingen
In 2022 is brandweer Kennemerland gestopt met het gebruik van brandkranen. Vanaf nu zal 
gebruik gemaakt worden van watervoorziening door watertankwagens en bij grotere incidenten 
van oppervlaktewater door middel van nieuw aangeschafte pomp- en slangensystemen.
Met de implementatie van dit nieuwe bluswatersysteem binnen brandweer Kennemerland is ook 
een nieuw materieelspreidingsplan opgesteld. Daarin zal voor de plaatsing van tankautospuiten 
geen verandering optreden. Wel worden diverse specialismen op andere kazernes geplaatst.
Tevens zullen de beroepskazemes en combikazernes op gaan treden als TS4-kazernes, waarbij 
voor gebouwbranden gewerkt gaat worden met de combinatie van TS4 + WT2 = TS6.

Versterkte samenwerking district Noordwest 4 (NW4)
Hiernaast is afgelopen járen in het district Noordwest 4 (NW4), de vier veiligheidsregio's 
Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland de 
samenwerking versterkt door de verdere invoering van operationele grenzen.

Verder heeft binnen de regio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland een 
intensivering plaatsgevonden in de samenwerking door het samenvoegen van de meldkamers van 
deze regio's.
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Dit heeft er toe geleid dat deze regio's op het gebied van dekkingsplanberekeningen en het 
opstellen van de kazerne volgorde tabel voor de meldkamer de daardoor benodigde data 
geactualiseerd hebben. Een belangrijk onderdeel hierin is de actualisering van het wegenbestand 
binnen de regio's.

Hulpmiddelen op voertuigen
Alle eerstelijns voertuigen binnen brandweer Kennemerland zijn uitgerust met een navigatie
systeem, waarbij de incidentlocatie direct automatisch na een alarmering ingeschoten wordt. 
Omdat deze navigatie toegespitst is op de hulpdiensten en ook het wegenmateriaal in het systeem 
door de hulpdiensten aangepast kan worden, draagt dit bij aan een snellere opkomst.

Dit doordat dit systeem rekening houdt met calamiteitenroutes en andere routes die hulpdiensten 
ten opzichte van andere weggebruikers wel kunnen en mogen gebruiken.

Operationele grenzen en dynamisch alarmeren
Brandweer Kennemerland werkt met interregionale operationele grenzen, waarbij meldkamers 
eikaars eenheden direct kunnen alarmeren. Hierdoor ontstaat geen vertraging in opkomsttijden. 
Afspraken rondom het operationeel optreden met buurregio's zijn vastgelegd in convenanten. Dit 
geldt ook voor de buurregio Hollands-Midden aan de zuidzijde van Bloemendaal: Bennebroek en 
Vogelenzang. Door de interregionale inzet van eenheden krijgt de burger de meest snelle hulp die 
geboden kan worden.

Overwegingen van het college
Het college is in de voorbereiding van het plan al betrokken geweest via de diverse betrokken 
gremia en overleggen en stemt in met het concept plan dat aan de raad voor een zienswijze wordt 
aangeboden.

Middelen
De middelen en uitvoeringskosten zijn vermeld en opgenomen in de programmabegroting.

Participatie
n.v.t.

Communicatie
De raad is in het voortraject meegenomen door middel van informatiebrieven m.b.t. de verlenging 
van het oude/huidige dekkingsplan en door raadsinformatie bijeenkomsten die door de 
VRK/Brandweer Kennemerland zijn gehouden.

Samenwerking (Heemstede)
De gemeente Heemstede maakt eveneens deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland/ 
Brandweer Kennemerland. Dit conceptplan wordt ook aangeboden voor een zienswijze aan de raad 
van Heemstede. Brandweer Kennemerland heeft zowel een post in Heemstede als in Bennebroek.

Vervolgproces/evaluatie
Het concept-dekkingsplan zal worden besproken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur VRK 
van 26 juni 2023, waarna het in de bestuurscommissie BCOV met aansluiting van het Algemeen 
Bestuur VRK van 10 juli 2023 wordt vastgesteld.

Wij vragen u eventuele opmerkingen vanuit uw raad aan het Dagelijks Bestuur ter kennis te 
brengen, zodat bij de behandeling van het onderwerp in die vergaderingen het gevoelen van uw 
gemeenteraad (of commissie) mee genomen kan worden in de besluitvorming.



Bijlagen
» Brief aan het DB VRK van het besluit van de Raad.

Achterliggende documenten
» Voorlopig Dekkingsplan 2023-2026, deel 1 beknopte versie 
» Voorlopig Dekkingsplan 2023-2026, deel IA: basis brandweereenheid 
* Voorlopig Dekkingsplan 2023-2026, deel 1B: ondersteunende eenheden 
» Bijlage 6 - Locatieoverzicht overschrijdingen categorie I objecten (gecorrigeerde bijlage), 

uit deel IA
« Concept brief aan het DB VRK m.b.t. het besluit van de Raad.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


