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Geactualiseerd Repressief Dekkingsplan 
Overzicht vragen en antwoorden bij dekkingsplan 
Dekkingsplan Brandweer Kennemerland

Aan de colleges van de regiogemeenten,

Graag sturen we u hierbij ter informatie ons Geactualiseerd Repressief Dekkingsplan 
2017-2018. Dit plan is op 13 februari 2017 vastgesteld door het Algemeen Bestuur 
van de Veiligheidsregio Kennemerland. In dit plan geven we inzicht in de 
opkomsttijden van de brandweer per gemeente in de regio.

Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft ervoor gekozen het 
geactualiseerde dekkingsplan vast te stellen zonder de gemeenteraden te betrekken. 
Dit heeft te maken met het synchroniseren van plannen.
In 2013 is het dekkingsplan brandweer voor het laatst vastgesteld. Aangezien dit plan 
wettelijk een looptijd heeft van vier jaar, moest het dit jaar dus formeel vernieuwd 
worden.
Een nieuw beleidsplan crisisbeheersing zal in 2018 verschijnen. Onze doelstelling is 
om een nieuw dekkingsplan brandweer en genoemd beleidsplan gecombineerd aan 
de gemeenteraden voor teleggen, zoals ook de intentie van de wetgever is.

Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland vindt de betrokkenheid van de 
gemeenteraden bij het onderwerp brandveiligheid van groot belang. Bij het opstellen 
van de plannen in 2018 worden de gemeenteraden aan de voorkant van het proces 
betrokken. Daarom wordt afstemming gezocht met de planning van de lokale 
integrale veiligheidsplannen die bij de start van een nieuwe raadsperiode worden 
opgesteld.

Voor nu betekent het dat het Dekkingsplan 2017-2018 ter informatie wordt 
aangeboden aan de colleges, met het verzoek aan de colleges om het dekkingsplan 
ook slechts ter informatie aan de gemeenteraden door te sturen.

Brandweer Kennemerland en GGD Kennemerland maken deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeen
ten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
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Actualisatie

De nu voorliggende versie van het dekkingsplan betreft een ‘eenvoudige’ 
actualisatie. Wij hebben de objectenlijst en het normenkader uit 2013 gebruikt. Deze 
gegevens zijn gecombineerd met actuele informatie over kazernes, posten en wegen, 
waarin onder andere de feitelijk gerealiseerde opkomsttijden doorgerekend zijn.
De verbetering hierin is opmerkelijk. De gebieden waarin de norm wordt gehaald is 
gestegen van 69Vo in 2013 tot 880Zo nu. Wij schrijven dit toe aan de snellere 
verwerking van meldingen op de meldkamer en sneller uitrukken vanaf de vrijwillige 
posten.

Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland is tevreden over deze prestatie, 
zeker gezien het feit dat Kennemerland in 2013 in een landelijke vergelijking al zeer 
goed scoorde op het gebied van opkomsttijden.

We hopen op uw medewerking om bij het opstellen van de integrale 
veiligheidsplannen het onderwerp brandveiligheid een grotere betekenis te geven en 
gaan hierover met uw college en gemeenteraad in 2018 graag het gesprek aan.
Wij stellen het op prijs als u uw raad wilt informeren over het bijgaand 
Geactualiseerd Repressief Dekkingsplan 2017-2018, en van de voorgestelde 
vernieuwing in 2018.

Voor de volledigheid: een parallelle ontwikkeling is de intentie om samen met de 
gemeente Zandvoort te kijken naar een andere locatie voor de huidige post aan de 
Duinstraat.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland, 
namens deze,

Drs.Tĥ.L.N. Weterings 
Voorzitter
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