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Onderwerp
Dit voorstel gaat over de voorgenomen invoering van een nieuwe bluswatervoorziening door middel 
van (de aanschaf van) watertankwagens.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019

b e s I m i ţ:

1. kennis te hebben genomen van het voorgenomen besluit van het college om in te stemmen 
met de uitvoering en organisatie van de bluswatervoorziening door de VRK voor alle 
aangesloten gemeenten en het voorgenomen besluit van het college tot de realisatie van 
"de repressieve oplossing" als manier om te voorzien in toereikende bluswatervoorziening 
inclusief de periodieke controle van de (resterende) waterwinpunten (ten aanzien van 
bereikbaarheid en bruikbaarheid) en de VRK met de implementatie en uitvoering daarvan 
te belasten;

2. de financiële consequenties als mutatie te verwerken in de nog op te stellen MJB 2020- 
2023 van de gemeente Bloemendaal, zodat deze aansluit metTJe meerjarenbegroting van 
de VRK.

voorzitti

fesluit raad: aangenomen
Voor: 18 
Tegen: 0 
Afwezig: 1

Aldus besloten in de openbare ve 
van de raad der gemeente Bloem 
gehouden op 4 juli 2019

de griffier,



-2-

Voorgesteld besluit
Wij stellen u voor het volgende besluit te nemen:

1. kennis te hebben genomen van het voorgenomen besluit van het college om in te stemmen 
met de uitvoering en organisatie van de bluswatervoorziening door de VRK voor alle 
aangesloten gemeenten en het voorgenomen besluit van ons college tot de realisatie van 
"de repressieve oplossing" als manier om te voorzien in toereikende bluswatervoorziening 
inclusief de periodieke controle van de (resterende) waterwinpunten (ten aanzien van 
bereikbaarheid en bruikbaarheid) en de VRK met de implementatie en uitvoering daarvan 
te belasten;

2. de financiële consequenties als mutatie te verwerken in de MJB 2020-2023 van de 
gemeente Bloemendaal, zodat deze aansluit met de meerjarenbegroting van de VRK.

Aanleiding en beoogd effect
De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een toereikende bluswatervoorziening is gebaseerd op 
de Wet Veiligheidsregio's. Volgens de Wet veiligheidsregio's zijn burgemeester en wethouders 
belast met de organisatie van de brandweerzorg (art 2). Dit betekent ook dat zij/wij de zorg 
hebben voor de voorwaarden om een brand te kunnen bestrijden (art 3). Hierbij hoort ook de zorg 
voor bereikbaarheid en bluswatervoorziening. Voorde eisen t.a.v. bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid is het Bouwbesluit 2012 het uitgangspunt. De Brandweer werkt met de 'Handreiking 
bluswatervoorziening en bereikbaarheid' omdat deze voorziet in een praktische uitwerking van de 
regelgeving.

De drinkwaterbedrijven PWN en Waternet (Heemstede) leveren het bluswater via de brandkranen, 
waar de brandweer Kennemerland gebruik van maakt bij de brandbestrijding. Gemeenten voorzien 
op dit moment in primair bluswater1 via brandkranen die op het drinkwater-leidingnet zijn 
aangesloten De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) verzorgt in opdracht van de gemeenten de 
regionale brandweerzorg.

Naar aanleiding van enkele grote branden in de regio, waarbij de bluswatervoorziening mede een 
probleem vormde en die tot de nodige media-aandacht en raadsvragen hebben geleid, heeft het 
bestuur van de VRK -bestaand uit de burgemeesters van de gemeenten- de opdracht gegeven om 
hen te adviseren over een adequate oplossing betreffende het bluswater.

In 2015 is deze opdracht uitgewerkt in een businesscase met twee mogelijke scenario's om de 
knelpunten in de bluswater-voorziening in de gehele regio op te lossen. De VRK heeft in dit kader 
een analyse gedaan, waaruit is gebleken dat er weliswaar verschillen zijn tussen gemeenten, maar

1 Primaire bluswatervoorziening kan binnen 4 minuten worden opgebouwd en operationeel zijn. De brandweer 
beschikt over materieel en middelen om de bluswatervoorziening in stand te houden, zodat continuïteit van 
blussing gegarandeerd is voor tenminste 1 uur. Bluswater wordt geleverd door brandkranen of alternatieve 
voorzieningen. In deze filosofie kan een watertankwagen (WTW) of tankautospuit (TA) ook als primaire 
bluswatervoorziening beschouwd worden. Een TA heeft gemiddeld 15001iter water beschikbaar om de eerste 
fase (-17-10 minuten) inzet te kunnen plegen. Een WTW biedt met een capaciteit van 5-15.000 liter voldoende 
gelegenheid om gedurende 30 minuten te blussen..
Secundaire bluswatervoorziening kan binnen een half uur worden opgebouwd en operationeel zijn. De 
brandweer beschikt over materieel en middelen om de bluswatervoorziening in stand te houden, zodat 
continuïteit van blussing gegarandeerd is voor tenminste 4 uur. De minimale bluswatercapaciteit die uit de 
bluswatervoorziening te onttrekken is, bedraagt 90 kubieke meter per uur, oftewel 1500 liter per minuut. 
Tertiaire bluswatervoorziening kan binnen een uur worden opgebouwd en operationeel zijn. De brandweer 
beschikt over materieel en middelen (zoals bijvoorbeeld grootschalige watertransportsystemen) om de 
bluswatervoorziening in stand te houden, zodat continuïteit van blussing gegarandeerd is voor onbepaalde tijd. 
De te onttrekken bluswatercapaciteit bedraagt minimaal 120 kubieke meter per uur, oftewel 2000 liter per 
minuut, en het bluswater is onbeperkt leverbaar.



dat in alle gemeenten knelpunten ten aanzien van de bluswatervoorziening (primair en secundair) 
spelen.

Er is sprake van een regionaal probleem. Dit heeft bij de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid 
(BCOV) van de VRK in 2016 ook geleid tot een intentiebesluit voor de oplossing met watertank- 
wagens (repressieve oplossing). Om de knelpunten in de periode tot aan de definitieve 
besluitvorming het hoofd te bieden zijn op basis van incidentele financiering twee extra 
(tweedehands) watertankwagens aangeschaft. Waarbij de watertankwagens niet alleen worden 
gebruikt voor inzetten in het stedelijk gebied maar ook voor de natuurbrandbestrijding in het 
duingebied.

Op de eerste businesscase zijn daarna verschillende verdiepingen en aanvullingen uitgevoerd.
Deze hebben inzichtelijk gemaakt dat de er sprake is van verschillende knelpunten: 

onvoldoende nabijheid van een brandkraan, 
onvoldoende watercapaciteit via de brandkraan, 
onvoldoende beschikbaarheid/bereikbaarheid secundair bluswater, 
onvindbare en onbruikbare brandkranen.

Met name de afname van de beschikbare watercapaciteit van de brandkranen doordat het leiding- 
netwerk gedimensioneerd wordt ten behoeve van de drinkwaterkwaliteit, kan alleen toekomst- 
bestendig ondervangen worden met "de repressieve oplossing".

Het beoogd resultaat is om een toekomstbestendige, doeltreffende en doelmatige regionale 
bluswatervoorziening te realiseren voor alle gemeenten die deel uitmaken van de Veiligheidsregio 
Kennemerland.

Politieke keuzeruimte
De realisatie van de repressieve oplossing voor de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland 
vraagt om een gezamenlijke solidaire keuze van alle negen raden van de gemeenten in de regio.

Kernboodschap
Een toekomstbestendige bluswatervoorziening is noodzakelijk om de verschillende soorten knel
punten in de huidige bluswatervoorziening duurzaam te ondervangen en risico's adequaat af te 
dekken. De repressieve oplossing geeft met onder andere de inzet van watertankwagens invulling 
aan deze toekomstbestendige bluswatervoorziening. Een keuze voor watertankwagens geeft op 
lange termijn zekerheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en doelmatigheid van de regionale 
bluswatervoorziening.

Gedachtegang
Argumenten
Er is momenteel in Kennemerland sprake van een aantal zorgwekkende ontwikkelingen en feítelijke 
knelpunten ten aanzien van de bluswatervoorziening. Het betreft de volgende punten:

a. Te grote afstand tussen objecten en de een brandkraan (primair bluswater)
In het bouwbesluit wordt een afstand van 40 meter tussen een object en een brandkraan als norm 
gehanteerd. In de praktijk wordt deze norm niet gerealiseerd. In de analyse voor de businesscase 
is een ruimere afstand gehanteerd, namelijk een maximale straal van 75 meter, deze afstand is 
een
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afgeleide van de in de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid opgenomen eis. Dit is 
het beleidsstuk dat Brandweer Nederland hanteert voor het geven van specificaties voor 
bluswatervoorziening en bereikbaarheid bij vergunning- en adviesaanvragen. In de regio bevinden
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zich tussen de 15.000 en 20.000 duizend objecten die zich op grotere afstand van 75 meter van 
een brandkraan bevinden. Deze grotere afstand, stelt de brandweer voor een opgave om tijdig, 
voldoende primair bluswater bij grotere branden beschikbaar te hebben.

b. onvoldoende watercapaciteit via de brandkraan
De drinkwatermaatschappijen leveren via waterleidingen en brandkranen al jarenlang het 
bluswater. De benodigde bluswatercapaciteit voor de brandweer bedraagt 30 m3 per uur (500 liter 
per minuut). Bij de vernieuwing van het drinkwaternetwerk wordt omwille van de kwaliteit van het 
drinkwater gebruik gemaakt van kleinere (zelfreinigende) leidingen. Deze waterleidingen hebben 
een kleinere diameter en leveren minder watercapaciteit. Hierdoor is de bluswatercapaciteit in 
diverse gebieden in de regio te klein geworden voor een effectieve brandbestrijding. Dit betreft - 
volgens Waternet- niet het gebied waar zij drink- en bluswater leveren.

De effecten van deze 'dimensionering' van het leidingnetwerk zijn verschillend voor gemeenten en 
wijken in de regio. Met name aan de randen van het netwerk neemt de watercapaciteit af en dit 
verschijnsel neemt toe naarmate meer oude leidingen vervangen worden door de nieuwe 
zelfreinigende leidingen. Dit knelpunt is niet op te lossen met het bijplaatsen van extra 
brandkranen.
Ook oude leidingen leveren nu soms te weinig bluswater, omdat deze leidingen in de loop der járen 
zijn 'dichtgeslibd'. Het is onbekend hoeveel dichtgeslibde leidingen er zijn, in welke mate ze zijn en 
dichtgeslibd en waar deze gelegen zijn. Doordat dit knelpunt niet precies inzichtelijk is, kan het de 
brandbestrijding bemoeilijken.

c. onvoldoende beschikbaarheid secundair bluswater
Secundair bluswater wordt ingezet bij grotere branden, waarbij het primaire bluswater (via de 
brandkranen) niet voldoet. De secundaire bluswatervoorziening kan binnen een half uur worden 
opgebouwd en operationeel zijn en voorziet in de continuïteit van blussing voor ten minste 4 uur. 
De minimale bluswatercapaciteit die uit de bluswatervoorziening te onttrekken is, bedraagt 90 m3 
per uur. Nabijheid en bereikbaarheid van oppervlaktewater is noodzakelijk om in deze secundaire 
bluswaterbehoefte te voldoen. Niet al het oppervlaktewater is hiervoor bruikbaar. Op diverse 
plekken in de regio is dit niet of onvoldoende voorhanden, of niet bereikbaar met zware voertuigen.

d. Onvindbare en onbruikbare brandkranen
Omdat lang niet alle brandkranen regelmatig gebruikt of gecontroleerd worden, kunnen ze door 
werkzaamheden of begroeiing uit het zicht raken. Dit leidt ertoe dat de brandweer ten tijde van 
een brand tijd verliest met het zoeken naar een beschikbare brandkraan. Dit kan een effectief 
optreden van de brandweer belemmeren. Dit knelpunt komt mede voort uit het feit dat er 
verschillende onderhouds- en controleregimes gehanteerd worden in de regio.

e. Duinbranden/natuurbranden
Brandkranen leveren niet op alle plaatsen bluswater. In natuurgebied zijn niet of nauwelijks 
brandkranen aanwezig als primair bluswater. Hierdoor is de beschikbaarheid van primair bluswater 
in het duin8t natuurgebied beperkt.

Voor deze verschillende typen knelpunten dient een toekomstbestendige oplossing gerealiseerd te 
worden.



-5-

Naar een toekomstbestendige bluswatervoorziening
De opgave om een doeltreffende, doelmatige, betrouwbare en toekomstbestendige bluswater
voorziening te realiseren staat centraal. In opdracht van de BCOV is in 2015 een business case met 
een tweetal oplossingsrichtingen nader uitgewerkt. Deze zijn uitgewerkt op basis van het 
uitgangspunt dat alle geconstateerde (potentiële) knelpunten opgelost zouden worden. Tevens is 
gekeken naar een gecombineerde oplossing (watertankwagens en brandkranen). In de huidige fase 
tot definitieve besluitvorming wordt wel gewerkt met deze gecombineerde inzet als 
'tussenoplossing'. De structurele gecombineerde oplossing is echter afgevallen vanwege 
zwaarwegende operationele en financiële argumenten. Het in gebruik houden van twee 
bluswatervoorzieningsconcepten brengt in veel opzichten dubbele kosten en dus inefficiëntie met 
zich mee.

Vanuit het streven om naast een toekomstbestendige ook een efficiënte bluswatervoorziening te 
realiseren zijn in de business case twee scenario's uitgewerkt:.

Scenario 1: gemeentelijke oplossing (door het plaatsen extra brandkranen en slaan van extra
putten)
Scenario 2: repressieve regionale oplossing (door de inzet van acht watertankwagens en twee
grootwatertransportsystemen door VRK) en het afschaffen van de brandkranen

Scenario 1. Gemeentelijke oplossing
In dit scenario verbetert iedere gemeente zelf de bluswatervoorziening en brengt deze op het 
minimale toereikende niveau. In de praktijk zal dit betekenen dat elke gemeente een verbeterplan 
opstelt en uitvoert. Ten behoeve van de businesscase is in 2015 een analyse op hoofdlijnen 
uitgevoerd van de knelpuntgebieden. Hierbij zijn de objecten (gebouwen) in kaart gebracht die zich 
op meer dan 75 meter van een brandkraan bevinden. Deze analyse is in 2018 aangevuld en 
aangescherpt. Diverse vermeende knelpunten op basis van de modelmatige aanpak uit 2015 
bleken bij nader inzien geen echt probleem. Maar er zijn ook nieuwe knelpunten in beeld gekomen 
ten opzichte van de eerdere analyse. Door deze aanvullende analyse is duidelijk geworden dat 
diverse knelpunten niet opgelost kunnen worden door het bijplaatsen van brandkranen of het slaan 
van geboorde putten, bijvoorbeeld omdat hier praktisch niet de mogelijkheid toe bestaat2. Dit heeft 
per saldo geleid tot een bijstelling van de kosten met 200Zo ten opzichte van de berekening in 2015. 
Binnen dit scenario worden niet alle knelpunten verholpen. Dit geldt met name voor het knelpunt 
van de afgenomen watercapaciteit uit bepaalde brandkranen. Dit betekent ook dat in bepaalde 
gebieden een hoger risico geaccepteerd moet worden in dit scenario.

De kosten prognose voor de gezamenlijke gemeenten van dit scenario zijn als volgt:
Kosten (inC)
Structureel
Huidige kosten PWN/waternet 430.000
Prognose extra maatregelen 343.000
Extra kosten PWN/waternet en putten 236.000
Totaal gemeentelijke oplossing 1.009.000
Kosten Groot watertransport (niet eerder 
opgenomen noodzakelijke vervanging)

152.000

Totaal 1.161.000

Incidenteel
Onderzoek 100.000

2 Zo is niet op alle plaatsen een geschikte drinkwaterleiding beschikbaar en niet alle locaties lenen zich voor het 
slaan van een put vanwege bodemgesteldheid.
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Tabel 1: overzicht kosten gemeentelijke oplossing (pagina 5)

Naast de acceptatie van het risico gaat gaan de jaarlijkse structurele kosten voor de regio
Cl.161.000 bedragen. Van dit bedrag is C 430.000,— reeds begroot voor de bluswatervoorziening
in de vorm van servicecontracten met PWN en Waternet.
Per gemeente zou een nadere berekening moeten plaatsvinden om een betrouwbare indicatie van 
de incidentele kosten te kunnen geven. Binnen dit scenario blijft overigens de inzet van 4 
watertankwagens ten behoeve van de natuurbrandbestrijding noodzakelijk.
Scenario 2. Repressieve oplossing
In dit scenario wordt de bluswatervoorziening gerealiseerd met behulp van 8 watertankwagens en 
2 grootwatertransportsystemen. De locatie van dit materieel zal in het implementatieplan worden 
uitgewerkt met als belang een optimale dekking te realiseren in de regio. Dit scenario vraagt om 
een uitbreiding van voertuigen, standplaatsen maar ook personeel en opleidingen. Dit brengt op al 
deze aspecten ook nieuwe kosten met zich mee.

Onder de eenmalige incidentele kosten wordt verstaan;
afkoop servicecontracten PWN en Waternet (Deze kosten zijn opgegeven door de 
drinkwaterbedrijven en worden bepaald door enerzijds het aantal brandkranen en 
anderzijds de leeftijd (mate van afschrijving die al heeft plaatsgevonden) 
de werving en opleidingskosten van nieuw personeel 
de verbouwingskosten voor de standplaatsen van watertankwagens

De structurele kosten bestaan uit:
kapitaallasten ten aanzien van materieel, - loon 
opleidingskosten personeel.

Een aantal structurele en incidentele kostenposten komt ook te vervallen. Dit betreft: 
servicecontractkosten aan PWN/Waternet 
gemeentelijke onderhouds- en controlekosten brandkranen 
aanlegkosten voor van nieuwe brandkranen /putten

De prognose van de kosten van dit scenario zijn als volgt:
Tabel 2:

Kosten (inC)
Structureel Repressieve oplossing
Structureel jaar 1 58.000
Structureel jaar 2 390.827
Structureel vanaf jaar 3 760.000 (afgerond)

Huidige kosten PWN/waternet vervalt vanaf 3e jaar (2022)3
Kosten Groot watertransport 152.000 (afgerond)
Totaal structureel vanaf jaar 3 912.000 ŕafaerondl

Kosten incidenteel jaar 1 en 2
Incidentele kosten jaar 1 en jaar 2 812.255,(jaar 1 6109.255, jaar 2 

6703.000)
Afkoopsom PWN/Waternet 663.216
Totaal incidenteel jaar 1 ŭ 2 1.475.471

overzicht kosten repressieve oplossing

3 Nu jaarlijks 6430.000
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Relevante overwegingen
Groot watertransport
Momenteel werkt de brandweer met oud en afgeschreven materieel (Groot Watertransport- 
systeem) dat verkregen is vanuit het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De vervanging van dit systeem is niet eerder meegenomen in het meerjareninvesteringsplan 
omdat besluiten van de gemeenten in het dossier bluswater zijn afgewacht. Dit watertransport 
bestaat uit groot watertansportsystemen, groot vermogen pompen die water via grote slangen 
kunnen verpompen over lange afstanden. Dit wordt ingezet bij grote of escalerende branden en 
dienen als secundair dan wel tertiair bluswater.

Dit materieel is inmiddels technisch al zo lang afgeschreven dat de bedrijfszekerheid niet 
gegarandeerd kan worden. De structurele kapitaallast per 2021 voor 2 systemen bedraagt C 
152.000. Bij de repressieve oplossing zijn 2 extra grootwatertransportsystemen noodzakelijk, deze 
zijn in uitvoering identiek, echter bij de gemeentelijke oplossing niet noodzakelijk daarom staan zij 
apart begroot bij de repressieve oplossing.

Duurzaamheid
Om de milieubelasting te beperken en aan verbetering van een duurzame bedrijfsvoering te 
werken, biedt de inzet van de watertankwagen de mogelijkheid om niet met drinkwater, maar met 
oppervlaktewater te blussen.

Gemeentelijk, regionaal en bovenregionaal perspectief
Gemeenten vertonen verschillen in hun brandrisicoprofiel. Zo heeft een oude binnenstad een ander 
risico dan een nieuwbouwwijk die aan de nieuwste voorschriften voldoet. Burgers en ondernemers 
verwachten echter in iedere gemeente adequate brandweerzorg en bijbehorende adequate 
bluswatervoorziening. De brandweerzorg is regionaal belegd bij de Veiligheidsregio. Natuurbranden 
houden zich niet aan gemeente- of regiogrenzen. Een adequate brandweerzorg vraagt om 
bluswatervoorziening die zowel op de schaal van een individuele gemeente, regionale, als op 
bovenregionale schaal toereikend is.

Bij andere veiligheidsregio's spelen dezelfde vraagstukken. De Veiligheidsregio's Drenthe, Brabant- 
Noord, Brabant-Zuidoost en Midden- en West-Brabant, Noord- en Oost Gelderland en Zuid-Limburg 
hebben recent hun bluswaterbeleid radicaal vernieuwd. Ze zijn hierbij geheel of gedeeltelijk 
overgegaan op watertankwagens. De Veiligheidsregio's Hollands Midden, Haaglanden en Utrecht 
bevinden zich momenteel in een proces van herbezinning op het bluswaterbeleid.

Risico's en kanttekeningen
Aan de systeemwijziging van brandkranen naar watertankwagens zitten een aantal technische-, 
operationele- en organisatorische, risico's. Bij deze risico's zijn of worden de noodzakelijke 
beheersmaatregelen getroffen. De wijze waarop de risico's geduid en ondervangen worden staat 
uitgewerkt in de Q&A en de businesscase. Implementatierisico's en beheersmaatregelen zullen 
worden uitgewerkt in het implementatieplan.
De implementatie van de repressieve oplossing vraagt om een gezamenlijke overstap van alle 
gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland. Vanwege de onderlinge afhankelijkheid van 
gemeenten om de 'repressieve oplossing' te kunnen realiseren, vraagt dit van alle gemeenten om 
een bepaalde solidariteit.

Overwegingen van het college
Binnen het scenario 'repressieve oplossing' kunnen de genoemde knelpunten adequaat onder
vangen worden. De watertankwagens kunnen op toereikende afstand van alle objecten in de regio 
geplaatst worden, de watercapaciteit die geleverd wordt, is voldoende en ook de knelpunten ten
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aanzien van secundair bluswater kunnen met behulp van de watertankwagens bestreden worden. 
Deze belangrijke inhoudelijke argumenten zijn in het voordeel van scenario 2.

Een voordeel van dit scenario is bovendien dat de watertankwagens die noodzakelijk zijn voor de 
natuurbrandbestrijding en bredere en daarmee doelmatiger inzet krijgen dan in scenario 1. De VRK 
heeft in november 2018 aangegeven dat de risico's4 op het gebruik van watertankwagens 
aanvaardbaar zijn en ondervangen zullen worden door passende maatregelen.

Lokale inzicht
In de periode sept-nov'18 hebben enkele gemeenten en VRK de (potentiële) knelpunten uit de 
business case uit 2015 nader geanalyseerd. Hierbij is waar mogelijk gebruik gemaakt van 
gegevens uit 2018.

In onze gemeente is gebleken dat er 29 knelpunten zijn m.b.t. primair bluswater en 6 m.b.t. 
secundair bluswater. Deze inventarisatie en analyse is in 2015 al tot stand gekomen. U bent 
hierover per collegebrief d.d. 8-6—2016 onder ons kenmerk: 2016019673 (TCM68) geïnformeerd.

Hieronder treft u nog een samenvatting van deze analyse aan, onder A, B en C.

A. Analyse op hoofdlijnen
Deze knelpuntenanalyse op hoofdlijnen was de eerste stap naar een risicogerichte benadering van 
bluswater per gemeente. Per gemeente is onderzocht waar er dekking is van primaire, secundaire 
en tertiaire bluswatervoorziening. De gegevens van de locaties van de bluswatervoorzieningen zijn 
bekend. De gegevens van brandkranen (regionaal 14.261) worden aangeleverd door de water
leidingbedrijven. De andere bluswatervoorzieningen zoals open water wat bereikbaar is en waar 
een geschikte opstelplaats is, en geboorde putten (regionaal 3.061) zijn het afgelopen voorjaar 
door brandweer Kennemerland geïnventariseerd. Hiermee beschikt de brandweer over een actueel 
en compleet databestand m.b.t. bluswater. Aan de hand van deze gegevens is/was het mogelijk te 
bepalen hoe ver een bluswatervoorziening zich van de brandweeringang5 van elk object (260.408 
in Kennemerland) bevindt.

Rond de locaties van de bluswatervoorzieningen zijn cirkels getrokken met een vooraf vastgestelde 
straal. Vervolgens is bepaald bij welke objecten geen bluswatervoorziening binnen deze cirkel 
aanwezig is. Deze methode geeft een beeld op hoofdlijnen. In een later stadium is het -met behulp 
van speciale rekenprogramma's- mogelijk dit beeld verder te verfijnen. Hieronder is beschreven 
welke uitgangspunten bij de verschillende typen bluswatervoorzieningen zijn gehanteerd en voor 
welke straal is gekozen.

B. Primaire bluswatervoorziening
Een belangrijke eis aan een primaire bluswatervoorziening is dat deze zich ten minste binnen 100 
meter van de brandweeringang van een pand bevindt. Iedere tankautospuit (TS) van brandweer 
Kennemerland beschikt over een watertank die ten minste voldoende water heeft voor de eerste 4 
minuten van de inzet. Binnen deze 4 minuten moet er dus een verbinding tot stand zijn gebracht 
met de bluswatervoorziening. Wanneer de primaire bluswatervoorziening zich -zonder obstakels- 
binnen 100 meter van de brandweeringang bevindt, is de brandweer in staat deze binnen 4 
minuten op te bouwen.

4 Denk hierbij bijvoorbeeld aan een moeilijke bereikbaarheid van de brand door een watertankwagen vanwege 
verkeersproblemen.
5 De brandweeringang is die ingang die de brandweer logischerwijze gebruikt om een pand tc betreden, of de ingang die specifiek als zodanig is aangewezen.
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Deze tijd voldoende is om slangen met een totale lengte van 100 meter uit te rollen. Omdat er 
altijd obstakels kunnen zijn, is er voor gekozen om rond iedere primaire bluswatervoorziening een 
cirkel van 75 meter te trekken.

C. Secundaire bluswatervoorziening
Het opbouwen van een secundaire bluswatervoorziening kost meer tijd dan het opbouwen van een 
primaire. Bij een secundaire bluswatervoorziening gebruikt de brandweer een watertransport- 
systeem dat in staat is het bluswater over grote(re) afstanden te transporteren. Hierbij wordt 
gewerkt met de dompelpompunit (DPU) welke het water over een afstand van 1.000 meter kan 
transporteren, of met meerdere TS'en (tankautospuiten) die het water aan elkaar doorgeven.

Wanneer de secundaire bluswatervoorziening zich op maximaal 1.000 meter -zonder obstakels- 
van het object bevindt, en deze goed bereikbaar is, is de brandweer in staat deze binnen een Vi 
uur tot stand te brengen. Ook hier kunnen altijd obstakels zijn. Daarom is de dekking hier bepaald 
met behulp van cirkels met een straal van 750 meter.

Middelen
In de bestuurlijke overleggen van 13 februari en 20 maart 2019 overeenstemming over de 
kostenverdeling voor de bluswatervoorziening bereikt. De uitkomst hiervan was dat:

» de implementatiekosten van de eerste twee járen (incidenteel C817.255 en structureel 
C448.827 maakt samen Cl.266.082) en structurele kosten vanaf jaar 3 (C912.279) 
worden verdeeld op basis van inwoneraantal 2018 

« de kosten van de afkoop van de servicecontracten met de waterleidingbedrijven PWN en 
Waternet (C663.216) voor 500Zo toebedeeld worden op basis van de gemeentelijke kosten 
conform opgave van de waterleidingbedrijven en voor 50oZo op basis van inwoneraantal 
2018.

Tot deze keuze is gekomen omdat het enerzijds gemeentespecifieke kosten zijn en anderzijds 
solidariteit geboden is om tot een regionale toekomstbestendige oplossing te komen. Nieuw beleid 
wordt conform de bestuurlijk afspraken 2016 op basis van inwoneraantal verdeeld.

Incidentele kosten repressieve oplossing

Gemeenten Beverwijk Bloemendal Haarlem

1, Heemskerk Heemstede Utfccs Vetten Zandvoort totaal
aantal inwoners (2018) 41077 23.208 159 709 153.158 39 146 27.080 13.520 67 831 16 970 541899

kosten VRK jaar 1:2020
incidentele kosten represieve opossng 
2020, C 8 285 C 4.681 C 32.212 C 30.890 c 7.895 C 5 462 C 2.727 C 13.661 ť 3.423 C 109.255

ť c ť 30.890 4 7.895 C 5 462 c 109.255

kosten VRK jaar 2:2021
incidentele kosten repress
2021,

■veoptossrţ
C 53308 C 30.119 C 207.265 c 198.764 C 50.802 c 35 144 « 17546 C 88.029 C 22.023 C 703.000
C 53.308 c 30.119 c 207.265 c 198.764 c 50J02 c 35 144 ( 6

kosten alkoop waterleidingbedrijven: jaar 1-1-2022
PWN en Waternet; afkoop contracten, 
conform opgave waterie«ín|bednjven. 
wcfil(50X C 70.062 c •24.946 c •114.430 c 270.660 c 45.341 c 112.715 C 23 489 ( •45.282 C -6.002 C 331.608
PWN en Waternet; afkoop contracten, 
conform opga* waterteKftngbednŕve. 
weging 509b C 25.146 c 14.207 c 97 768 c 93.758 c 23.964 c 16.577 C 8.276 C 41.524 c 10.388 c 331.608

t 95.208 ť 10.73* c -16.662 c 364.418 c 69.304 c c c t

Uittel eencmeewe |« 156-801 l« 24,061 14 222*15 It 594.0721 4 12*j002 |4 169J90İ4 MOM It 97.M2İ4 29J35İ4 1475.471 1

Tabel 3: overzicht incidentele kosten per gemeente repressieve oplossing
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De structurele kosten voor de "repressieve oplossing" worden als nieuw regionaal beleid verrekend 
op basis van inwoneraantal 2018.

Structur'd# koat«n rtpftsM tve opl owing

Gemeentel Beven wijk StuerncrmJcfol Hű aí lei M
Haaflemmer-
ueei tteetioketk Heemstede Uilgcol Ve sen Zsidvujil tut aal

aantal inwjrti (2011) 41.C77 23.201 155709 153 158 39 146 27.03C 13 520 67 831 16.970 54 1 695

aar 1: 2020
Structurele kosten earr sieve oplossi if
2020; C 4 328 C 2 485 C 17 100 C 16 399 C 4.191 C 2J99 C 1 448 C 7.263 C 1.817 C 58000

C 4 398 C 2 485 C 17 100 t 16.394 Č 4.191 C 2399 C 1.448 C 7.263 C L817 C 58.000

aar 2: 2021
*itnrti rdie Irnetnn Pir^ri^vd r*pi-**ţing

źiUl; t í'dbib t Jb /44 t 1-3 Ż.U i iiL.an t Ŭ3M-S l 19İ3» * 9/54 l 48.943 İ 12.244
t 20636 t 16 744 C 11S-2Z7 i ïic.so: C 282*3 C 10538 C 9.754 C 48.933 t 12-244 C J10JÏ27

laar 3 (2022) *n var der
Structurele kosten eorefleve oploĩsng 

2022 «o v#-d»r; C 57 623 C 32 556 C 224 012 C 211.852 C 54.914 C 37988 C 18956 C 95.151 ( 23806 « 759.902
Structurele kosten /ervaneine van bet 
OruulMtalid npwl, C 11553 C ö 328 6 44 923 C 43 C8J C 11.012 C 7917 C 3.9C3 6 19.087 C 4.774 C 132J77

C 69178 C »Ï5 t «8 957 t 257.334 C 65 916 t M2J79

Tabel 4: overzicht structurele kosten per gemeente repressieve oplossing

« de budgetten voor wegvallende gemeentelijke Bloemendaalse kosten voor brandkranen 
(vastrecht brandkranen PWN, materialen en gemeentelijke oefeningen) bieden dekking voor 
de verhoging van de structurele lasten (vanaf 2022). Voor 2021 is een incidenteel budget 
van C 36.179,- nodig in verband met de implementatiekosten, zoals opleidingen en 
trainingen van personeel m.b.t. het gebruik van de watertankwagens. Deze financiële conse
quentie zal als mutatie worden verwerkt in de nog op te stellen MJB 2020-2023, zodat deze 
aansluit met de meerjarenbegroting van de VRK.

De financiële consequenties voor de gemeente zullen worden verwerkt in begroting van 2020- 
2023. Na gemeentelijke besluitvorming en besluitvorming in het AB, zal ook de (meerjaren) 
begroting van de VRK hier op worden aangepast.

Participatie
n.v.t.

Communicatie
Drie raadsinformatieavonden zijn georganiseerd om alle raadsleden in de gelegenheid te stellen 
inhoudelijke en technische vragen te stellen over de bluswatervoorziening.

Samenwerking (Heemstede)
De gemeente Heemstede maakt eveneens deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. In de 
voorbereiding naar dit voorstel is zowel bestuurlijk als ambtelijk zeer nauw samengewerkt.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
Indien uw raad instemt met het voorgestelde besluit dan zal ons college in een eerstvolgende 
vergadering het volgende vervolg besluit nemen:

1. in te stemmen met de uitvoering van de organisatie van de bluswatervoorziening door 
de VRK voor alle regiogemeenten gezamenlijk;

2. in te stemmen met de "repressieve oplossing" als manier om te voorzien in toereikende 
bluswatervoorziening, inclusief de periodieke controle van de (resterende) 
waterwinpunten (ten aanzien van bereikbaarheid en bruikbaarheid) en de VRK met de 
implementatie en uitvoering daarvan te belasten;
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3. de VRK de opdracht te geven een implementatieplan op te stellen voor de invoering 
van de repressieve oplossing;

4. collectief met alle aan de VRK deelnemende gemeenten een afkoopovereenkomst af te 
sluiten met PWN/Waternet;

5. het realiseren, onderhouden en beheren van waterwinpunten voor de watertankwagens 
in verband met gemeentelijke infrastructurele omstandigheden door de gemeente te 
blijven uitvoeren en de periodieke controle van deze punten (ten aanzien van bereik
baarheid en bruikbaarheid) door de VRK te laten verrichten.

Bijlagen
» 2019004214 (Q&A overzicht)
« 2019004215 (businesscase)

Achterliggende documenten
Geen

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


