
REPRESSIEF DEKKINGSPLAN 2017 - 2018
Vragen en antwoorden (bijlage bij brief)

Belangrijkste informatie

Het dekkingsplan is een wettelijk verplicht plan dat aangeeft hoe snel de brandweer na de melding 
van een brand bij een object kan zijn.

Het bestuur van de VRK zet kanttekeningen bij het belang van dit plan. De opkomsttijd van de 
brandweer vormt maar een klein aspect van een brandveilige regio. Preventie, en indien die niet 
heeft gewerkt een snelle ontdekking en melding van een brand zijn minstens zo belangrijk.
Er zijn landelijk ook gesprekken gaande met het ministerie om tot andere manieren te komen om tot 
een indicatie te komen voor het niveau van de brandweerzorg in een regio.

Processen synchroniseren
Normaal heeft een dekkingsplan een looptijd van vier jaar en worden gemeenteraden betrokken bij 
de vernieuwing. Het dekkingsplan moest dit jaar formeel vernieuwd worden. Het beleidsplan 
crisisbeheersing heeft ook een looptijd van vier jaar en verschijnt in 2018. Het bestuur wil deze 
processen synchroniseren en beide plannen tegelijkertijd vernieuwen. Dit maakt de behandeling 
voor de gemeenteraden logischer en minder tijdrovend . Bovendien kunnen inzichten uit het 
integrale veiligheidsplan van de gemeenten worden gebruikt voor deze regionale plannen Daarom is 
het dekkingsplan geactualiseerd zonder vooraf de gemeenteraden te consulteren en heeft het een 
looptijd van twee jaar. Dit plan is op 13 februari jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Verbetering
In het geactualiseerde dekkingsplan zijn de objectenlijst en het normenkader uit 2013 gebruikt, maar 
gecombineerd met actuele informatie over kazernes, posten en wegen. Het huidige dekkingsplan laat 
zien dat de gemiddelde opkomsttijd duidelijk is verbeterd ten opzichte van 2013. Hierbij is de eerste 
tankautospuit leidend. Meldingen worden met ongeveer 30 seconden sneller verwerkt door de 
meldkamer en vrijwillige posten zijn 15 tot 30 seconden sneller gaan uitrukken.

Het bestuur 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.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

1. Wat is het wettelijk kader?

Artikel 14 Wet veiligheidsregio's bepaalt dat het bestuur van een veiligheidsregio ten minste 
eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de 
taken van de veiligheidsregio. Dit plan moet naast informatie in het kader van de rampenbestrijding 
en de crisisbeheersing; ook het dekkingsplan brandweer bevatten. Lid 2 van dit artikel heeft 
betrekking op de wijze van overleg met de gemeenteraad.
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1. Wat is het doel van een dekkingsplan?

Het belangrijkste doel van een dekkingsplan is het bestuur van de veiligheidsregio in staat te stellen 
besluiten te nemen over het niveau van de brandweerzorg in Kennemerland en daarover 
verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten, burgers en bedrijven in de regio.

Met een dekkingsplan stelt het bestuur vast welke brandweerzorg in de regio Kennemerland - per 
gemeente- verwacht kan worden. Hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van de afspraken 
uit het dekkingsplan is een verantwoordelijkheid van Brandweer Kennemerland.

2. Wat zijn de verschillen ten opzichte van het vorige dekkingsplan?

In dit nieuwe dekkingsplan zijn niet alleen de voertuigen van Brandweer Kennemerland 
meegenomen, maar ook de eenheden van de omliggende regio's, waarmee nu intensiever 
samengewerkt wordt. Hiernaast is gewerkt met de actuele tijden van de meldkamer en de 
uitrukkende eenheden.

Met deze aanpassingen zijn de nieuwe opkomsttijden berekend. Daaruit blijkt dat de verwachte 
dekking ten opzichte van het plan uit 2013 met ongeveer 10 tot ĨOaZo verbeterd is.

Verder is het dekkingsplan gelijk met de vorige versie en zijn geen wijzigingen doorgevoerd.

3. Waarom zijn de gemeenteraden niet betrokken bij het opstellen van dit plan?

Dit heeft te maken met het synchroniseren van processen. Wij willen de vernieuwing van het 
dekkingsplan gelijk laten lopen met de vernieuwing van het beleidsplan crisisbeheersing in 2018. dit 
is een logischer manier van werken, waardoor de gemeenteraden beter hun invloed kunnen 
uitoefenen. Daarom is nu gekozen voor een tussentijdse 'eenvoudige' actualisatie.

In 2018 zal een nieuw dekkingsplan worden opgesteld, waarbij de gemeenteraden betrokken zullen 
worden en waarbij een duidelijker verband zal worden gelegd met de integrale veiligheidsplannen.

4. Zijn de normtijden realistisch ?

Nee. Het voor 10C^ voldoen aan de wettelijke opkomsttijden vergt een grote uitbreiding van 
formatie bij de (beroeps)brandweer, en het in sommige gevallen bouwen van nieuwe kazernes. 
Kennemerland voldoet voor 88 0A aan de norm en dat is landelijk gezien een heel goede score. Het 
bestuur is van mening dat de afwijking ten opzichte van de norm acceptabel is. Daarbij wordt ook 
opgemerkt dat de opkomsttijd van de brandweer maar een klein aspect vormt van een brandveilige 
regio. Preventie, en indien die niet heeft gewerkt een snelle ontdekking en melding van een brand 
zijn minstens zo belangrijk.
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5. Welke relatie heeft de dekking met het voorstel voor de verbetering van de 
bluswatervoorziening in de regio?

Het dekkingsplan gaat, zoals de wet ook eist, over de opkomsttijd van specifieke voertuigen in de 
regio, vooral de eerste tankautospuit. Andere aspecten die te maken hebben met de kwaliteit van de 
brandweerzorg zijn in dit wettelijk verplichte plan niet aan de orde.

6. Welke relatie heeft de dekking met Uitruk op maat en de inzet van een tankautospuit met vier 
personen (TS4)?

De basis brandweerzorg is gebaseerd op een maatgevend incident (binnenbrand woning), met inzet 
van een tankautospuit met zes personen (TS6). Echter, het merendeel van de incidenten vergt een 
lichtere inzet. 'Uitruk op maat’ en variabele voortuigbezetting voorziet hierin.

Uitruk op maat is een landelijk kader en duidt op de gerichte inzet van mensen en middelen op basis 
van incidenttypen en risico's.

Regio's zijn vrij een eigen werkvorm te kiezen binnen de wettelijke kaders. In Kennemerland wordt 
op een aantal vrijwilligersposten uitgerukt met een tankautospuit met vier personen en standaard 
bepakking (TS4). Hierdoor kan de tankautospuit eerder uitrukken. De invoering is bij wijze van proef 
in 2012 begonnen in Heemstede. Inmiddels wordt de TS4 ingezet op brandweerposten met 
vrijwilligers in Rijsenhout, Lisserbroek, Badhoevedorp, Bennebroek, Heemstede, Spaarndam, 
Halfweg/Zwanenburg. Dit is mede op eigen verzoek van de betrokken vrijwilligers.

7. Welke relatie heeft de dekking met de wijzigingen in het piket van vrijwilligers op sommige 
posten?

Vanaf 1 januari 2017 is er een eenduidige piketregeling voor alle vrijwilligersposten in de regio. Het 
uitgangspunt is dat het middel van een piketregeling alleen wordt gebruikt in geval van schaarste. 
Dat is het geval als er sprake is van geringe bezetting van één of meerdere functies of wanneer er in 
een periode sprake is van weinig mensen (bijv. vakanties feestdagen, etc.). Hiermee wordt de 
dekking in de regio gegarandeerd.

8. Waarom wordt het dekkingsplan pas in 2018 vernieuwd, ofwel uitgebreid actualiseert?

In 2018 wordt ook het beleidsplan crisisbeheersing vernieuwd. Dit plan heeft ook een looptijd van 
vier jaar. De wet gaat ervan uit dat beide plannen worden gecombineerd. In de periode tot op heden 
kon daar nog geen invulling aan gegeven worden.. Omdat ook de behoefte bestaat de 
gemeenteraden beter te betrekken wordt 2018 als een essentieel moment gezien om de planning nu 
gelijk te schakelen.
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9. Waaruit bestaat de objectenlijst?

Een objectenlijst is een lijst met alle bouwwerken in de regiogemeenten, zoals woningen, 
flatgebouwen, bedrijfspaden, bruggen, tunnels, sluizen en stations.

10. Waaruit bestaat het normenkader?

Het normenkader staat in de Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg en bestaat uit normtijden 
voor de opkomst van brandweereenheden: een tankautospuit, een redvoertuig, een 
hulpverleningseenheid en de eenheid voor waterongevallen. De opkomsttijd is opgebouwd uit de 
verwerkingstijd van de meldkamer, de uitruktijd (na alarmering) en de aanrijdtijd (tot ter plaatste 
komen).
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