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Inleiding
Voor u ligt het gemeentelijke deel van het repressief dekkingsplan 2017 opgesteld door Brandweer 
Kennemerland. Dit deelplan is in feite een foto van de huidige situatie in de gemeente 
Bloemendaal en is gebaseerd op de Wet veiligheidsregio's, welke op 1 oktober 2010 in werking is 
getreden, en de daaronder liggende relevante besluiten (normtijden).

Dit deelplan beschrijft de mate waarin de brandweer in de gemeente Bloemendaal kan voldoen aan 
de opkomsttijden voor de tankautospuit (TS). Het geeft weer of de TS binnen of buiten de norm 
aanwezig is. De norm is de in de wet vastgelegde opkomsttijd (5, 6, 8 of 10 minuten) en is de tijd 
tussen het moment dat iemand 112 belt en het moment dat de TS voor de deur staat. De 
opkomsttijd is daarmee slechts een indicatief getal. Het zegt niets over de tijd díe al verstreken is 
tussen het ontstaan van de brand en het moment dat deze ontdekt is en dat de melding is gedaan. 
Ook zegt het niets over de slagkracht van de brandweer en/of de effectiviteit van de brandbestrijding 
nadat de brandweer bij het brandadres is aangekomen. Dit plan staat verder los van recente 
onderzoeken naar bijvoorbeeld de bluswatervoorziening en rietendaken. Deze onderzoeken hebben 
geen raakvlak met de normtijden waar het dekkingsplan over gaat. Uiteraard hebben deze 
onderzoeken in de hele keten van brandweeroptreden wel invloed, zij het dan op de effectiviteit van 
de brandbestrijding.

Leeswijzer
In dit deelplan is in hoofdstuk 1 weergegeven waar objecten binnen of buiten de norm worden 
bereikt. Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de opkomsttijd die in de gemeente behaald wordt. In 
hoofdstuk 3 is de gemeentelijke dekking weergegeven, waarbij ook inzichtelijk is hoeveel objecten 
binnen en buiten de norm bereikt kunnen worden. Tot slot is in hoofdstuk 4 een beschouwing 
gegeven van de gemeentelijke dekking.

Het dekkingsplan houdt rekening met een DAG- en een ANW-situatie (avond/nacht/weekend). De 
DAG-situatie is van toepassing op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 07.30 uur tot 17.00 uur. Alle 
daarbuiten vallende dagen en tijden, inclusief nationaal erkende feestdagen, vallen in de ANW- 
situatie.
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1 Dekkingsplaat TS
Volgens het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) dient bij het bepalen of een object binnen de normtijd 
bereikt worden, gerekend te worden met een 6-persoons tankautospuit (TS6). In de onderstaande 
kaarten is hiertoe voor zowel de DAG- als de ANW-situatie met groene stippen weergegeven waar de 
objecten zich bevinden, waar een TS6 binnen de norm kan zijn. In dezelfde kaarten is met rode 
stippen weergegeven waar de objecten zich bevinden, waar de TS6 niet binnen de norm kan zijn.

Vanuit de post in Heemstede wordt echter in de DAG-situatie met een 4-persoons bezetting (TS4) 
uitgerukt. Door de inzet van de TS4 wordt zorg gedragen dat een eerste eenheid snel ter plaatse is, 
voordat de in het Bvr genoemde TS6 ter plaatse komt. De gele stippen in de kaart geven aan waar de 
TS4 binnen de norm van de TS6 kan zijn, maar waar de geëiste TS6 deze norm niet redt.

1.1 DAG-situatie
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2 Bereik tijdsnorm TS
In de onderstaande kaarten is weergegeven welke delen van de gemeente per tijdsnorm van het 
dekkingsplan bereikt kunnen worden met een TS6 voor zowel de DAG- als de ANW-situatie.

2.1 DAG-situatie
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3 Dekkingspercentage TS
In de onderstaande diagrammen is zowel voor de DAG- als de ANW-situatie weergegeven wat de 
opkomstpercentages zijn.

3.1 DAG-situatie

% objecten t.o.v. totaal objecten
m Binnen norm

7.841
TS6 buiten norm, TS4 in 
normtijd

M Buiten norm > 0 min

M Binnen norm TS4

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Aantal

Lu .336

Omschrijving Perc. Aantal objecten

Totaal objecten 10096 10.771

Binnen norm 60.496 6.505

TS6 buiten norm, TS4 in normtijd 12,496 1.336

Buiten norm »0 min 27,296 2.930

Binnen normTS4 72,896 7.841

Opkomst TS1

3.2 ANW-situatie

96 objecten t.o.v. totaal Aantal objecten
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4. Beschouwing dekking
Binnen de gemeente Bloemendaal ligt het dekkingspercentage in de in de ANW-situatie rond de 78Vo. 
In de DAG-situatie wordt vanuit de post Heemstede met een 4-persoons bezet voertuig (TS4) 
uitgerukt. Dekkingsplannen dienen conform het Besluit Veiligheidsregio's gemaakt worden op basis 
van een 6-persoons bezet voertuig (TS6). Omdat in het zuidelijke deel van de gemeente Bloemendaal 
(Bennebroek) post Heemstede als eerste uitrukt mag deze eenheid niet in de wettelijke norm 
worden meegerekend. Hierdoor neemt de dekking in de DAG-situatie wettelijk gezien af naar 60,4*^.

Brandweer Kennemerland kiest ervoor desondanks toch te werken met de TS4. Omdat deze eenheid 
gewoon bij elk incident gealarmeerd wordt, krijgt de burger snelle brandweerhulp. Bij de 
maatgevende incidenten waarop een TS6 uit moet rukken (branden in gebouwen), rukt naast de TS4 
van Heemstede altijd ook een TS6 vanuit een naastgelegen post uit.

Met de TS4 wordt 72,896 van alle objecten binnen de norm die voor de TS6 geldt bereikt. De burger 
krijgt hiermee in bijna alle gevallen snel de eerste basishulp. Vervolgens komt daarna een TS6 ter 
plaatse voor eventueel extra benodigde hulp. Ervaringen tot nu leren echter dat veel klussen met de 
TS4 afgehandeld kunnen worden en de extra TS6 niet nodig is.

In zowel de DAG als ANW valt op dat in Vogelenzang en directe omgeving objecten niet binnen de 
norm wordt bereikt kunnen worden. Het zijn hier voornamelijk gebouwen met een woonfunctie. Het 
grootste deel deze objecten heeft een normoverschrijding van maximaal 3 minuten. In Vogelenzang 
zelf valt op dat een deel van de objecten niet binnen een tijd van 10 minuten is te bereiken. Dit 
ondanks interregionale samenwerking met de buurkorpsen uit Hollands-Midden.

Hiernaast zijn er aan de noordzijde van de gemeente ook nog een aantal (726) objecten met een 
normtijd van 5 of 6 minuten, die niet binnen de norm bereikt kunnen worden. Dit ondanks het feit 
dat zij primair worden aangereden vanuit de beroepskazernes in Haarlem en/of Velsen. Het 
merendeel van deze objecten heeft een normoverschrijding van maximaal 2 minuten.
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Brandweer Kennemerland maakt deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland
De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en 
Zandvoort.
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