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Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt het dekkingsplan ingeleid met de factoren van invloed en de fundamenten van het
dekkingsplan. Daarna worden in hoofdstuk 2 de verschillende uitgangspunten: wettelijk, bestuurlijk, de
gebiedsgerichte opkomsttijden en kaders genoemd. Vervolgens in hoofdstuk 3 worden de verschillende
landelijke ontwikkelingen en hun invloed geduid. In Hoofdstuk 4 en 5 zijn vervolgens de ontwikkelingen in de
regio en het brandrisicoprofiel, die invloed hebben op het dekkingsplan te lezen. Hoofdstuk 6 gaat in op de
regionale dekking en de wijze van totstandkoming. Hoofdstuk 7 gaat in op incidenttypen anders dan brand en
hoofdstuk 8 over grootschalig brandweeroptreden en samenwerking met andere veiligheidsregio’s. Hoofdstuk
9 gaat in op bestuurlijk gemotiveerd afwijken en de motivatie die daarbij hoort. Tenslotte staat in hoofdstuk 10
de wijze van verantwoorden van de kwaliteit van brandweerzorg.
In de bijlagen zijn een definitielijst, rekenmethode opkomsttijd, de maatregelen per gebied of risico-object bij
slechte dekking en een kaart met verzorgingsgebieden van de brandweerposten opgenomen.
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Managementsamenvatting
In 2019 is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de brandweerzorg in Flevoland. Daaruit is een aantal
knelpunten gebleken op het gebied van paraatheid en slagkracht. In de bestuursconferentie van augustus 2019
zijn de uitgangspunten voor dit dekkingsplan vastgesteld. Tijdens deze bestuursconferentie is ervoor gekozen
om de systematiek van de gebiedsgerichte opkomsttijden toe te passen. Ook is gekozen om de brandweerzorg
op het “niveau goed” te brengen. Dit dekkingsplan geeft uitwerking aan de bestuurlijk gekozen uitgangspunten
om de paraatheid en de slagkracht te versterken. Om te komen tot een dekkingsplan zijn een aantal elementen
grondig geanalyseerd en doorgerekend. Deze elementen zijn met onderstaande tekening verduidelijkt.

Naast de noodzaak om de organisatie te versterken, was er een reguliere noodzaak voor het actualiseren van
het dekkingsplan. Met dit dekkingsplan is ook invulling gegeven aan de wens om een actuele systematiek te
gebruiken, namelijk die van gebiedsgerichte opkomsttijden. Tot slot is dit dekkingsplan uitgebreid met
specialistische taken en grootschalig optreden. Met dit plan is, op een planmatige manier aangetoond dat de
brandweer tijdig en slagvaardig kan optreden bij diverse incidenten. Denk daarbij aan woningbranden,
hulpverlening bij brand of ongevallen, en het redden van drenkelingen. Op het gebied van de slagkracht is de
situatie verbeterd door de noodmaatregel van een 2e gekazerneerde TS in Lelystad, structureel te maken.
Daarnaast verbetert de slagkracht door de posten Dronten en Emmeloord en Zeewolde gefaseerd te versterken
met beroepsmedewerkers overdag bij paraatheidsproblemen en door het aanschaffen van een redvoertuig ten
behoeve van de inzet in het noordelijk deel van de polder.
Er blijven enkele gebieden en objecten waar het lastig is om tijdig op te treden. Daar waar preventieve
maatregelen ter voorkoming van brand, genomen of geëist kunnen worden, wordt dat gedaan. In enkele
gevallen wegen de kosten van preventieve of repressieve maatregelen niet op tegen het risico op brand. In die
gevallen wordt dat door het bestuur geaccepteerd. De bewoners en gebruikers van objecten met een
opkomsttijd van meer dan 18 minuten, worden ingelicht over de situatie en voorgelicht over hun
handelingsperspectief in het geval van brand.
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Inleiding
1.1 Context
Op grond van artikel 14 van de Wet op de veiligheidsregio’s (Wvr) moet iedere veiligheidsregio beschikken over
een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan. Het dekkingsplan vormt een onderdeel van het beleidsplan
veiligheidsregio’s en is mede gebaseerd op het (brand)risicoprofiel van de veiligheidsregio. Het dekkingsplan
geeft, in theoretische zin, inzicht in de mate waarin de brandweer kan voldoen aan de wettelijke opkomsttijden
zoals die zijn opgenomen in het Besluit veiligheidsregio’s. Dit dekkingsplan is een herziening van het
Dekkingsplan 2013–2017. Conform de wet dient het dekkingsplan tenminste eens in de vier jaar herzien te
worden. Het vorige plan is vastgesteld in 2014 en is daarom aan vernieuwing toe. Voorafgaand aan de
totstandkoming van dit dekkingsplan werd duidelijk dat de brandweerzorg in Flevoland onder het gewenste
niveau was geraakt. Om de brandweerzorg weer op niveau te brengen, is een aantal maatregelen genomen
met instemming van het Veiligheidsbestuur. Die maatregelen zijn van invloed op het dekkingsplan.
Naast de noodzaak voor reguliere actualisatie van het dekkingsplan is er ook een noodzaak tot versterking van
de brandweer. Daarnaast is het wenselijk om een actuele systematiek te gebruiken, die van de gebiedsgerichte
opkomsttijden. Deze systematiek brengt samenhang in de schakels van de veiligheidsketen. Tot slot wordt het
dekkingsplan uitgebreid met de specialistische taken en grootschalig optreden. Deze waren eerder niet
opgenomen in het dekkingsplan.

1.2 Opdracht
De opdracht voor het opstellen van het dekkingsplan is als volgt geformuleerd: Breng, met de genomen en de
te nemen acties, de brandweerdekking in Flevoland in beeld, voor alle incidenten. Breng ook de dekking voor
grootschalig en specialistisch brandweeroptreden in beeld.
Maak het dekkingsplan op basis van systematiek van ‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’ en het ‘Landelijk kader
Uitruk op maat’. Geef de nog te nemen maatregelen aan, om de zorg aan de burger in gebieden met minder
brandweerdekking, te verbeteren of te accepteren.
Een dekkingsplan opstellen is maatwerk. Aangezien het niet mogelijk is om in alle gevallen de wettelijke norm
te halen biedt het Besluit veiligheidsregio’s de mogelijkheid om af te wijken. Hierbij moeten keuzes en mate
van afwijking bestuurlijk gemotiveerd worden. Deze afwegingen zijn opgenomen en verantwoord in dit
dekkingsplan. De manier waarop we dat doen, staat beschreven in bijlage 4.
Het dekkingsplan is de best mogelijke – theoretische inschatting op basis van data. De werkelijkheid wijkt per
definitie af van deze theoretische benadering. Aangezien de dekkingsprestaties niet direct iets zeggen over de
kwaliteit van de geleverde brandweerzorg wordt in het dekkingsplan ook aangegeven op welke wijze dit proces
van verantwoorden van kwaliteit in relatie tot kwantiteit wordt opgenomen binnen het
verantwoordingssysteem van Planning & Control.

1.3 Factoren van invloed op dekkingsplan
1.3.1 Rapport Inspectie J&V
In mei 2018 publiceerde de Inspectie Justitie & Veiligheid het rapport ‘Inrichting repressieve brandweerzorg’,
waar de geplande inrichting van de repressieve brandweerzorg en de feitelijke uitwerking daarvan bij elke
veiligheidsregio is onderzocht.
De belangrijkste conclusies richting Brandweer Flevoland waren:
1.

Bij het geven van inzicht in de opkomsttijden hanteert Brandweer Flevoland, in afwijking van het
landelijk kader Uitruk op Maat, de ‘voorwielen van het eerst arriverend voertuig’ als maat voor de
opkomsttijd bij een maatgevend incident (binnenbrand woning) en niet de ‘achterwielen van het
tweede voertuig’, dat ter plaatse de slagkracht van een tankautospuit, bemand met zes personen
(hierna: TS6) completeert. Het bestuur heeft deze wijze van registeren vastgesteld. De regio geeft aan
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2.

dat het tweede voertuig in veel gevallen niet ter plaatse komt, omdat het eerste voertuig het incident
zelfstandig kan afhandelen.
De inspectie geeft aan dat de registratie en analyse van de opkomsttijden nog verbeterd moet worden
door, bij maatgevende incidenten (binnenbrand woning), de opkomsttijden van het voertuig dat de
slagkracht van een TS6 completeert te hanteren, tenzij het eerste voertuig het incident al heeft
afgehandeld voordat het tweede voertuig ter plaatse is.
Het brandrisicoprofiel gaat uitsluitend uit van woningbranden. De aanbeveling is deze ook uit te
werken voor andere incidenten dan woningbranden.

3. De werkzaamheden die uitgevoerd worden met variabele voertuigbezetting ontbreken in de RI&E.
4. Brandweer Flevoland moet het bestuur structureel informeren over de paraatheid van de brandweer
bijvoorbeeld in een jaarverslag. De regio stelt de individuele burgemeesters wel in kennis van de
paraatheid (of problemen daarmee) in de eigen gemeente.
In dit dekkingsplan zijn conclusie 1 en 2 van de Inspectie J&V integraal verwerkt. Punt 3 is opgenomen in de
huidige RI&E. De Inspectie J&V stelt in haar regiobeeld dat een tijdsnorm (voor maatgevende incidenten) pas
gehaald wordt, wanneer het volledige samenstel van voertuigen (TS6 of 2x TS4) ter plaatse is. Zo gaat
Brandweer Flevoland in de toekomst ook rapporteren naar het bestuur.
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2. Uitgangspunten en kaders dekkingsplan
Dit dekkingsplan is opgesteld aan de hand van een set van kaders en uitgangspunten. Door het bestuur van
Veiligheidsregio Flevoland zijn aanvullend aan de wettelijke uitgangspunten ook diverse bestuurlijke kaders
benoemd. In dit hoofdstuk wordt kort stilgestaan bij deze uitgangspunten en kaders.

2.1 Wettelijke uitgangspunten
De belangrijkste wettelijke uitgangspunten conform de Wet op de veiligheidsregio’s/Besluit veiligheidsregio’s
betreffen:





Wettelijke normopkomsttijden objecten (zie bijlage 2).
Standaardbezetting basisbrandweereenheid: minimale slagkracht van één bevelvoerder, één
voertuigbediener TS en vier manschappen voor een maatgevend incident. Onder een maatgevend
incident verstaat het Landelijk Kader Uitruk op Maat een melding van een brand in een woon- of
zorgomgeving en waarbij het leven van een of meer burgers bedreigd wordt of kan worden.
Het bestuur van Veiligheidsregio Flevoland heeft de ruimte om af te wijken van bovenstaande
wettelijke uitgangspunten, mits dit bestuurlijk kan worden gemotiveerd.

2.1.1 Gebiedsgerichte Opkomsttijden vs Opkomsttijden objecten
In januari 2019 heeft de Raad van Brandweercommandanten (RBC) ingestemd met het document ‘Rembrand
Gebiedsgerichte Opkomsttijden’ als het landelijk kader voor:
- de beleidscyclus voor het dekkingsplan;
- de indeling in risiconiveaus;
- de opkomsttijden;
- het vervolgproces.
In mei 2019 heeft het Veiligheidsberaad zich hiervoor uitgesproken. Voor de opkomsttijden is een nieuwe
methodiek ontwikkeld, die geldt als alternatief voor de huidige wettelijke opkomsttijden (objecten) van de
brandweer. Het Veiligheidsberaad heeft de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd het Besluit
veiligheidsregio’s te wijzigen om deze methode in de praktijk te kunnen brengen. De minister heeft
aangegeven onder een aantal randvoorwaarden gebiedsgerichte opkomsttijden op te gaan nemen in het
Besluit veiligheidsregio’s en een ministeriële regeling.
Dit dekkingsplan is op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden. Brandweer Flevoland doet mee aan een pilot
‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’, één van de randvoorwaarden die de minister heeft gesteld.
Kaders van de gebiedsgerichte opkomsttijden zijn opgenomen in bijlage 2.

2.2 Grootschalig en specialistisch brandweeroptreden
De ‘Doorontwikkeling Grootschalig Brandweeroptreden visie 2.0 – September 2018’ stelt eisen aan
operationele prestaties bij grootschalig brandweeroptreden (GBO).
Onder andere:






1e basisbrandweer peloton binnen 30 minuten in te zetten
2e peloton binnen 45 minuten
3e en 4e peloton binnen 60 minuten
Beschikbaar stellen van een peloton voor bijstand aan een andere regio binnen 60 minuten aan de
regiogrens
Het hebben van specialistische pelotons op basis van de risico’s in de regio en/of beschikbaar stellen
hiervan aan andere regio’s voor bijstand.
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2.3 Uitgangspunten prestaties en paraatheid
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Brandweer Flevoland staat 24/7 paraat.
Continuïteit van brandweerzorg – ook in de toekomst – is het primaire streven van Brandweer
Flevoland.
Opereren als netwerk voor benodigde slagkracht
Alle posten dragen bij aan elkaars kwaliteit van brandweerzorg; posten leveren samen brandweerzorg
en doen dat niet alleen.
Gebaseerd op vrijwilligheid en beroeps
De vrijwillige brandweerposten zijn paraat op basis van het vrije instroommodel;
beschikbaarheidssystemen dragen bij aan inzicht op beschikbaarheid en opkomst bij alarmering.
Vrijwilligers draaien mee met gekazerneerde diensten op beroepsposten.
Inzetten op balans tussen taakveld en repressie.
De beroepsmedewerkers met een repressieve neventaak zijn voldoende in staat om hun hoofdtaak uit
te voeren; alle (dagdienst)medewerkers krijgen de mogelijkheid om (bij geschiktheid) repressieve taken
uit te voeren.
Stimuleren van Uitruk op Maat.
Incident- en vraaggericht inzetten met variabele voertuigbezetting bij incidenten is uitgangspunt.
Specialistische eenheden worden slim gespreid over de posten.
Specialistische taken worden verspreid op basis van expertise en draaglast.
Ruimte voor innovatie maakt ons een lerende organisatie.
Incidentbestrijding is nooit uitgeleerd en nooit uitontwikkeld. Dit vraagt om voortdurende aanpassing
waar het gaat om organisatie-inrichting, inzet van vrijwilligers of het hanteren van informatiesystemen.
Faciliteren van repressie vanuit een centrale planning.
Continuïteit van brandweerzorg wordt bewaakt via een systeem van centrale planning waarbij de
mogelijkheid bestaat dat posten (tijdelijk) worden ondersteund door middel van dagdienstpersoneel
dat repressief inzetbaar is.

2.4 Naar een toekomstbestendige veiligheidsregio
Berenschot heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening o.a. op het terrein van de
brandweerzorg. Uit het onderzoek is gebleken dat er een aantal knelpunten zijn op het gebied van paraatheid
en slagkracht. Deze knelpunten zijn met mogelijke oplossingsrichtingen voorgelegd aan het bestuur. In haar
vergadering van 26-08-2019 heeft het bestuur besloten tot de gefaseerde invoer van de onderstaande
maatregelen. De resultaten van de maatregelen zijn verwerkt in dit dekkingsplan.






In 2018 is in de post Lelystad een noodmaatregel getroffen om de slagkracht op orde te brengen. Deze
slagkracht wordt ook voor de rest van Flevoland gebruikt en bij de herbezetting van Almere bij grote
incidenten. Deze noodmaatregel is structureel gemaakt.
Bij een maatgevend incident moeten er minimaal 6 personen binnen de normtijd aanwezig zijn op de
plaats incident. Het aantal woningbranden stijgt en door de afspraken op landelijk niveau is de
bestuurlijke gemotiveerde afwijking om de opkomsttijd te baseren op de inzet van één TS4, niet langer
houdbaar. Door 2 beroepsmedewerkers met een combifunctie overdag in te zetten op de posten
Zeewolde, Dronten en Emmeloord wordt het mogelijk daar met een TS6 uit te rukken.
Het noordelijk deel van Flevoland beschikt niet over een redvoertuig. Deze wordt aangeschaft om ook
daar de regionale norm van 30 minuten te halen.

In de gemeente Almere is een dekkingsprobleem in Almere Poort en op termijn Oosterwold. Verplaatsing van
de post Almere Stad naar Almere Poort wordt voorbereid (nog niet meegenomen in dit dekkingsplan) en op
termijn is besluitvorming nodig over de dekking in het gebied Oosterwold.
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Ondanks de versterkingsmaatregelen wordt, in een beperkt aantal gebieden, de vereiste opkomsttijd niet
gehaald.




Een aantal gebieden blijft na de te nemen maatregelen buiten de norm van de opkomsttijd. Dit zijn
allemaal gebieden of objecten ver van brandweerposten verwijderd. In het dekkingsplan zijn in bijlage
5 de te nemen maatregelen opgenomen of acceptatie in gebieden met onvoldoende dekking in relatie
tot het brandrisicoprofiel.
De capaciteit voor restdekking bij grote incidenten is kwetsbaar. De eerste twee genoemde
maatregelen helpen om dit knelpunt te verbeteren, al blijft de regio kwetsbaar. Het behoud van het
huidige aantal vrijwilligers en zo mogelijk uitbreiding daarvan is in dit kader een belangrijk thema.
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3. Landelijke ontwikkelingen
De afgelopen jaren hebben diverse grotere ontwikkelingen plaatsgevonden die in meer of mindere mate
verwerkt zijn in dit dekkingsplan.

3.1 Uitruk op maat
Naast het maatgevende incident (woningbrand) wordt de brandweer
vaak gealarmeerd om bij kleinere incidenten op te treden. Daarom is
binnen Brandweer Nederland de behoefte om het repressief
optreden af te stemmen op de aard van het incident. Het gaat hier
dus meer om incident- en vraaggericht inzetten van slagkracht.
De regelgeving (Besluit veiligheidsregio’s, art. 3.1.5) biedt de
mogelijkheid aan het bestuur van de veiligheidsregio om af te wijken
van de basisbrandweereenheid (slagkracht met zes personen). Ten
behoeve van het verkrijgen van landelijke uniformiteit heeft het
Veiligheidsberaad eind 2014 het Landelijk Kader Uitruk op Maat (UoM) vastgesteld. Hierin worden de TS6, TS4
en TS2, of een samenstel daarvan, als mogelijke uitrukeenheden genoemd en worden nadere richtlijnen voor
het toepassen van een gedifferentieerde uitruk gesteld.
Binnen dit dekkingsplan past Brandweer Flevoland Uitruk op Maat (UoM) toe conform het landelijk kader.
Uitzondering hierop vormt de opschaling met uitsluitend TS6. Simpelweg omdat dit veelal niet de snelste ter
plaatse komende eenheid is.

3.2 Project Rembrand
Enkele jaren geleden heeft Brandweer Nederland in opdracht van het
Veiligheidsberaad het project RemBrand opgestart. Eén van de
deelprojecten heeft betrekking op het vervangen van de objectgerichte
opkomsttijden door gebiedsgerichte opkomsttijden. Hierbij wordt een
verdeling gemaakt van het verzorgingsgebied in drie risicogebieden,
waarvoor een bepaalde range van opkomsttijden geldt. De
gebiedsgebonden opkomsttijden worden mogelijk wettelijk verankerd in
de Wet op de veiligheidsregio’s. De minister heeft in een schrijven
aangegeven positief tegenover de methodiek te staan. Tijdens de
bestuursconferentie van augustus 2019 is besloten de gebiedsgerichte
opkomsttijden te hanteren.

3.3 Brandveilig leven
De activiteiten op het gebied van Brandveilig Leven hebben niet direct betrekking op de repressie, maar zijn
voor het dekkingsplan zeker van belang. Voorkomen is immers beter dan genezen. Bovendien kan versterking
van de brandveiligheid zorgen voor het bereiken van een voldoende veiligheidsniveau als de
brandweereenheden onvoldoende snel ter plaatse kunnen zijn. Hiermee kan het bestuur tevens voldoen aan
de wettelijke verplichting (Besluit veiligheidsregio’s art. 3.2.1 lid 2) om afwijkingen van de normtijden te
motiveren.
Het stellen van aanvullende (bovenwettelijke) brandveiligheidseisen voor gebouwen is meestal niet mogelijk.
Vanuit Brandveilig Leven kan de brandweer echter wel allerlei maatregelen treffen om het risicobewustzijn van
mensen te verhogen en de zelfredzaamheid te versterken. Hiermee wordt de kans op brand verkleind en het
effect ervan gereduceerd. De brandweer heeft de afgelopen jaren een aantal maatregelen uitgewerkt en
beproefd en kan deze de komende jaren gaan inzetten voor individuele gebouwen of voor een wijk/gebiedsgerichte aanpak, waar dat nodig is. Verderop in het dekkingsplan wordt nader uitgewerkt, hoe de
brandweer bij overschrijdingen van de normtijden, Brandveilig Leven inzet.
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4. Ontwikkelingen in de regio
4.1 Demografische en economische groei
Op 1 januari 2019 had de provincie Flevoland 416.546 inwoners. Op basis van de prognose van de provincie
Flevoland heeft de provincie in 2030 naar verwachting 477.900 en in 2040 545.900 inwoners. Sinds het
ontstaan van de provincie Flevoland heeft deze provincie een grote bevolkingsgroei doorgemaakt, maar de
prognoses voor de bevolkingsgroei in de provincie zijn steeds meer in lijn met ‘normaal landelijk gebied’ en
liggen dichtbij het percentage van de gemiddelde bevolkingsgroei op nationaal niveau. De huidige gemiddelde
leeftijd in Flevoland ligt lager dan de huidige gemiddelde leeftijd in Nederland, maar de komende jaren zal het
percentage ouderen toenemen, terwijl het percentage jongeren afneemt.
Sinds 2017 is de economische groei in de provincie Flevoland sterker geweest dan in de rest van Nederland.
Het werkloosheidspercentage ligt in Flevoland iets hoger dan het landelijke gemiddelde (4% ten opzichte van
3,7%). De demografische en economische groei zorgen voor een wijziging in en uitbreiding van het werkpakket
van de brandweer. Vergrijzing leidt bijvoorbeeld tot een stijging van het aantal verminderd zelfredzamen,
economische groei tot een stijging van het aantal adviesaanvragen in de bouw, etc.

4.2 Lelystad Airport
De ontwikkeling van het vliegveld Lelystad Airport voorziet in een gefaseerde bouw van de benodigde
infrastructuur en faciliteiten. Er is sprake van een gefaseerde groei in twee tranches, met een eerste tranche
naar 25.000 vliegbewegingen en in de eindfase circa 45.000 vliegtuigbewegingen met passagiersvliegtuigen.
Een vliegveld brengt extra risico’s op incidenten met zich mee. Meer bewegingen van personen, voertuigen,
logistiek, brandstof, etc. De opening van Lelystad Airport staat gepland in 2020 Dit kent nog enige onzekerheid
vanwege de stikstof- uitspraak van de Raad van State en de besluitvorming van de Europese Commissie. Een
vliegveld zorgt voor uitbreiding van het werkpakket van de brandweer. Dit is in dit dekkingsplan opgenomen als
grootschalig incident, inclusief de benodigde slagkracht die de brandweer kan leveren. De brandweer bereidt
zich verder voor op vliegtuig incidenten in de regio door specifieke oefeningen te doen op dit gebied, realistisch
te oefenen, en de planvorming rond dit aspect up-to-date te maken. Er wordt op voorhand niet geïnvesteerd in
extra repressief personeel of andersoortige voertuigen. De brandweer zal de noodzaak daarvan nader
onderzoeken en monitoren. Daar waar dit nodig is, wordt hiervoor een bijdrage vanuit het Rijk verwacht.
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5. Brandrisicoprofiel
Het dekkingsplan is mede gebaseerd op het Brandrisicoprofiel (2019). Het doel van het brand-risicoprofiel is
om inzichtelijk te maken, welke brandrisico’s binnen de regio bestaan. Op basis hiervan kunnen, bestuurlijke
keuzes gemaakt worden, in hoeverre preventieve en repressieve inzet van de brandweer wenselijk en
noodzakelijk is om aan de wettelijke normtijden te kunnen voldoen.
Om inzicht te verkrijgen in de omgeving waarin Brandweer Flevoland opereert, en de daarbij behorende
brandrisico’s, is een brandrisicoprofiel opgesteld. Dit brandrisicoprofiel geeft het risicobeeld in Flevoland weer
op basis van branden in/van gebouwen (objecten) door in te gaan op de gebruiksfuncties van gebouwen en
gebieden (CBS buurten). Er is gekozen voor een kwantitatieve benadering om verschillende objecten zo
onderbouwd mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Het brandrisico is opgebouwd uit de kans
(waarschijnlijkheid) van brand en het effect daarvan. In het algemeen wordt de kans op een gebouwbrand
bepaald door de bebouwingsdichtheid per gebied. Hoe meer gebouwen, hoe groter de kans op brand. Het
risicoprofiel hanteert een gemiddelde kans van een object met een bepaalde gebruiksfunctie.

Figuur 1 Heatmap gebouwbranden vanaf 2012

Het effect is gekwantificeerd door effecten met een lage impact, een lage score mee te geven en effecten met
een hoge impact (bijvoorbeeld meerdere slachtoffers) een hoge score te geven. De totale score leidt tot de
constatering dat onderwijs en bijeenkomstgebouwen het grote risico (kans x effect) op brand hebben. Een
nadere analyse op de relatie met het dekkingsplan is noodzakelijk, daar waar deze hogere risico objecten
buiten de opkomsttijden vallen. In dat geval moet een maatregelenpakket worden ontwikkeld waarbij de
gebruikers van het object ten minste geïnformeerd zijn over dit feit en een handelingsperspectief aangeboden
krijgen.
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6. Dekking
In dit hoofdstuk wordt door middel van verschillende figuren en tabellen weergegeven op welke wijze de
berekening van de opkomsttijden tot stand gekomen is.

6.1 Gebiedsgerichte opkomsttijd
De bron voor het bepalen van de gebieden is het CBS buurten bestand, uitgebreid met recreatiepark zuid-oost
Flevoland, evenemententerrein met campings, asielzoekerscentrum noord Flevoland, en recreatiepark oost
Flevoland. Per gebied wordt aan de hand van het karakter bepaald in welk risiconiveau het gebied valt.
In ieder gebied wordt de mediaan opkomsttijd (1e en 2e TS) bepaald van alle gebouwen die in dat gebied liggen.
De uitkomst wordt afgezet tegen de referentie en bandbreedte die per risicogebied geldt.

Risiconiveau

1

2
3

Karakter van het gebied

Bandbreedte
opkomsttijd
in minuten

Oude binnensteden,
Gebouwen voor slapende nietzelfredzame personen (gevangenissen
ziekenhuizen, verpleegtehuizen,
kinderdagverblijven).
Portiekwoningen
Woongebouwen hoger dan 20 meter
Woningen, gebouwen voor zelfredzame
personen, industrie.
Verspreid liggende woningen, gebouwen
voor zelfredzame personen, industrie.

4-10

Gemiddelde
opkomsttijd
in minuten
(referentie)
7

7-13

10

12 -18

15

Is de mediaan opkomsttijd kleiner dan de referentie van het risiconiveau, dan wordt dit als ‘Binnen de
opkomsttijd’ aangemerkt. Valt de tijd tussen de referentie en de hoogste waarde van de bandbreedte, dan
wordt dit ook als ‘Binnen de opkomsttijd’ aangemerkt. Komt de tijd boven de hoogste bandbreedte, dan wordt
dit als ‘Buiten de opkomsttijd’ aangemerkt.

Gebouwen met (slapende) niet-zelfredzame personen worden apart berekend. In Flevoland zijn dat er 576.
Flevoland kent één gebied met risiconiveau 1 (oude dorpskern Urk), 261 gebieden met niveau 2 en 69 gebieden
met niveau 3. In 12 CBS buurten staan geen gebouwen. Deze krijgen ook niveau 3. De buitendijkse
watergebieden komen niet voor in het CBS buurten bestand.
Omdat portiekwoningen met 1 vluchtweg en woongebouwen hoger dan 20 meter niet het karakter van een
gebied in Flevoland bepalen, worden op basis daarvan verder geen risiconiveau 1 gebieden aangemerkt.
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Figuur 2: Risiconiveaus CBS buurten en de risico objecten

6.2 Uitruksystematiek
Ten gevolge van het doorlopen ontwikkelings- en bestuurlijk traject is er gekomen tot een nieuwe
uitruksystematiek. Deze is tot stand gekomen na een afweging op basis van:






Wettelijke kaders.
Advies Inspectie J&V.
Rapport ‘Naar een toekomstbestendige veiligheidsregio – Berenschot
Kwaliteit van repressieve brandweerzorg.
Organisatorisch draagvlak.

De uitruksystematiek legt zich als volgt uit:
1.
2.

3.

Beroepsposten rukken altijd uit met TS4 en voor maatgevende incidenten (woningbrand en
vergelijkbaar) met 2x TS4.
Vrijwillige posten Dronten, Zeewolde, Emmeloord, Urk
a. Rondom en tijdens kantooruren wordt er uitgerukt met een TS-6. De TS-6 overdag wordt
indien nodig aangevuld met 1 of 2 dagdienstmedewerkers die op die post aanwezig zijn.
De aanvulling met dagdienstmedewerkers wordt gefaseerd ingevoerd, te beginnen per 1-12020 in Zeewolde en het jaar daarop in Dronten en Emmeloord.
b. Tijdens avond, nacht en weekend wordt er uitgerukt met een TS-flex. Bij een maatgevend
incident wordt er door de posten uitgerukt met een TS6.
Overige vrijwillige posten
a. Rondom en tijdens kantooruren wordt er uitgerukt met een TS-flex. Bij een maatgevend
incident wordt er een tweede TS gealarmeerd van een andere post.
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b. Tijdens avond, nacht en weekend wordt er uitgerukt met een TS-flex. Bij een maatgevend
incident wordt er een tweede TS gealarmeerd van een andere post.
Belangrijk bij het bovenstaande is dat het Landelijk kader Uitruk op Maat gehandhaafd blijft (en wordt), met
uitzondering van de niet samengestelde TS-6 bij opschaling.
De burger heeft recht op de snelste zorg. Daarom wordt de post met de snelste theoretische opkomsttijd in
volgorde gealarmeerd. Posten buiten Flevoland worden meegenomen in de berekening van de opkomsttijd. In
bijlage 7 zijn de primaire verzorgingsgebieden van de 1e TS van de posten weergegeven.

6.3 Analyse van de dekking
6.3.1 Opkomsttijd 18 minutengrens
Figuur 3 geeft een weergave van de dekking van de 18 minuten grens op gebieden en gebouwen. Ongeacht het
risiconiveau van het gebied moet de opkomsttijd van de TS bij alle incidenttypen altijd binnen de 18 minuten
zijn. Maatregelen voor gebieden of objecten boven de 18 minuten opkomsttijd worden beschreven in Bijlage 5
en 6.
Het betreft 1 gebied, het recreatiepark zuid-oost Flevoland en 206 gebouwen buiten dit gebied.

Figuur 3: Opkomsttijden buurten en objecten > 18 minuten voor de 1e tankautospuit. Dit is voor alle incidenttypen.

6.3.2 Opkomsttijd 1e TS
Voor ongeveer 90% van alle Prio 1 incidenten in Flevoland wordt de opkomsttijd van de eerst aankomende TS
gemeten. Het maakt niet uit of dit een TS4, TS6 of TS-flex is. Het zijn incidenten anders dan een gebouwbrand.
In figuur 4 zijn de opkomsttijden zichtbaar.
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Figuur 4: Opkomsttijd 1e TS

6.3.3 Opkomsttijd voor maatgevende incidenten, de TS6 of 2e TS4
De opkomsttijd bij een maatgevend incident (binnenbrand woning) wordt bepaald als een TS6 of
samengestelde TS6 ter plaatse is. Bij een samengestelde TS6 is dat de 2e TS die ter plaatse komt (zie paragraaf
1.3.1). In Flevoland staan op verschillende posten TS6, TS4 of TS-flex (zie figuur 8).
In figuur 2 is zichtbaar welke risico objecten en risicogebieden in Flevoland bestaan en welk risiconiveau deze
gebieden hebben gekregen. De opkomsttijden zijn alleen per risiconiveau voor maatgevende scenario’s. De
uitkomst van de berekening van de gebiedsgerichte opkomsttijden (van de 321 gebieden) worden in
onderstaande tabellen en kaart aangegeven.

DAG ( # Gebieden)

Risiconiveau 1
Risiconiveau 2
Risiconiveau 3

Binnen
< gemiddelde
bandbreedte
1
157
50

ANW ( # Gebieden)

Risiconiveau 1
Risiconiveau 2
Risiconiveau 3

Binnen
< gemiddelde
bandbreedte
0
144
48

Dekkingsplan Brandweer Flevoland

opkomsttijd
> gemiddelde
bandbreedte
0
59
8

opkomsttijd
> gemiddelde
bandbreedte
1
64
10
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Buiten opkomsttijd
0
45
1

Buiten opkomsttijd
0
53
1
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Figuur 5: Opkomsttijden TS6 of 2x TS4 bij maatgevende incidenten

Er blijven enkele gebieden en objecten waar de opkomstnorm niet gehaald wordt. Bij niet-risicovolle objecten
accepteren we de overschrijding. Bij risicovolle objecten waarbij de opkomsttijd wordt overschreden, worden
extra maatregelen genomen om de brandveiligheid te verhogen. Een nadere omschrijving van deze werkwijze
is opgenomen in hoofdstuk 9.
In onderstaande tabel wordt het percentage van alle gebouwen in Flevoland aangegeven die binnen de
risicogebiedsnormen vallen voor de 1e TS en de TS6 of samengestelde TS6 (2e TS).

Gebouwen
Binnen norm opkomsttijd Buiten norm opkomsttijd
e
1 TS DAG / ANW
96,5% / 96,5%
2,9% / 3,5%
TS6 of 2e TS DAG / ANW
85,9% / 84,3%
14,1% / 15,7%
In Flevoland zijn 576 risicogebouwen die in risiconiveau 1 vallen. In onderstaande tabel is de score
weergegeven. In de ANW zijn de kinderdagverblijven geen risicogebouw omdat verwacht wordt dat er geen
kinderen aanwezig zijn. De risico-objecten die buiten de opkomsttijd scoren vragen om maatregelen (zie bijlage
4,5 en 6)

Binnen norm opkomsttijd Buiten norm opkomsttijd Totaal
DAG
346 (60%)
230 (40%)
576
ANW
172 (54%)
149 (46%)
321
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7. Dekking incidenttypen anders dan gebouwbrand
Naast de inzet bij incidenten in objecten als omschreven in het Besluit veiligheidsregio’s, wordt ook kort
ingegaan op incidenttypen anders dan gebouwbrand.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:






Brand anders dan gebouwbrand
Blussen van brand anders dan een gebouwbrand van bijvoorbeeld een auto, container, bossage, etc.
Technische hulpverlening
Het bevrijden van personen bij verkeersongevallen, hulpverlening aan dieren, werken op hoogte, etc.
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)
Lekkages of vrijkomen van stoffen in vaste-, vloeibare- of gasvorm die gevaarlijk zijn voor gezondheid en
milieu.
Waterongevallen
Het redden en bergen van mensen en dieren uit het water.

Het totaal van deze incidenttypen en de incidenten uit het Besluit veiligheidsregio’s wordt basisbrandweerzorg
genoemd.

7.1 Richtlijn
In het Bvr worden geen tijdnormen voor opkomsttijden van specialistische voertuigen zoals een
hulpverleningsvoertuig (HV), Waterongevallenvoertuig (WO) of Redvoertuig (RV) of gesteld. Brandweer
Flevoland heeft geen specifieke gebouwen aangemerkt waarbij voor een redvoertuig dezelfde opkomsttijd
geldt als de TS.
Voor de eigen specialistische voertuigen beoogt Flevoland een opkomsttijdnorm van 30 minuten.
Voor Incident Bestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) houdt Brandweer Flevoland zich aan de Landelijke Visie
IBGS 1 waarbij:





IBGS organisatie is afgestemd op het regionaal risicobeeld;
Flevoland geen gaspakkenteam heeft;
Er gebruik gemaakt kan worden van landelijk IBGS teams voor gaspakteams en ontsmetting;
De bepakking van de TS is afgestemd op de taken redding en stabilisatie bij IBGS en dit onder de
basisbrandbestrijding valt.

1

Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen door de brandweer; Meerjarenvisie Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen:
eenvoudig en efficiënt. Brandweer Nederland, maart 2014.
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In onderstaande plaatjes wordt inzicht gegeven in de opkomsttijden.
Met de komst van een redvoertuig in het noordelijk deel van Flevoland wordt overal de norm van 30 minuten
gehaald.

Figuur 5: Opkomsttijden Redvoertuigen.

Figuur 6: Opkomsttijden Hulpverleningsvoertuigen
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Uit analyse blijkt dat in de rode gebieden in het verleden zelden een hulpverleningsvoertuig noodzakelijk is
geweest en worden hiervoor geen maatregelen getroffen.

Figuur 7: Opkomsttijden Waterongevallenvoertuigen

Uit analyse blijkt dat in de rode gebieden in het verleden zelden een waterongevallenvoertuig noodzakelijk is
geweest en worden hiervoor geen maatregelen getroffen.

7.2 Regio-specifieke incidenttypen
Binnen de regio Flevoland valt in het kader van basisbrandweerzorg op regionaal niveau een aantal specifieke
aandachtspunten en risico’s te onderkennen. In de alarmeringsregeling wordt hier een nadere uitwerking van
beschreven. Hierbij kan de inzet van redvoertuigen en middelbrandprocedure of verdere opschaling aan de
orde komen. Het gaat hier niet om inzetscenario’s die voortvloeien uit het (multidisciplinaire) regionaal
risicoprofiel.
Brandweer Flevoland maakt onderscheid tussen de volgende regio-specifieke incidenttypen:






Brand in historische kern Urk
Brand/ongeval treintunnel Drontermeer
Ongeval Lelystad Airport
Incident op het water
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8. Slagkracht en grootschalig brandweeroptreden
8.1 Basis brandweerzorg
Voor de dekking gaat het naast de snelheid van de eerste hulp ter plaatse ook om aanvullende slagkracht. Het
gaat dan om de basis brandweerzorg tot en met drie bemande tankautospuiten (basisbrandweereenheid).
Vanwege de TS4 – TS-flex zijn dat in Flevoland 4 TS-en. Dit is de eerste lijn alarmering. Voor meer slagkracht
komen we in het kader van Grootschalig brandweeroptreden (GBO), wat op een ander manier georganiseerd
wordt. Hier gaat het alleen over de basiszorg.
De brandweerposten in Flevoland liggen in vergelijking met de rest van het land relatief ver van elkaar af. Om
die reden hebben 4 brandweerposten twee of meer tankautospuiten ter beschikking. De overige 11 posten
hebben één tankautospuit. In totaal 20 tankautospuiten (overdag zijn er 18 paraat).

Figuur 8: Brandweerposten in Flevoland

Het komt in de praktijk niet vaak voor dat er drie tankautospuiten op hetzelfde tijdstip worden gealarmeerd.
Gebruikelijk is een meer stapsgewijze opschaling, voor het beschrijven van de slagkracht van basiszorg is dit
geen probleem. Het geeft een goed inzicht in de mate waarin er slagkracht geleverd kan worden. In de praktijk
verloopt dit trager.
Slagkracht van de basiszorg wordt niet genormeerd. Derhalve is een beschrijving ervan ook niet verplicht. Het is
natuurlijk wel waardevol om zelf inzicht te hebben in de slagkracht. Dit inzicht wordt gegeven in figuur 9.
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Figuur 9: Slagkracht basisbrandweerzorg

8.2 Grootschalig brandweeroptreden
In het landelijk kader Uitruk op Maat wordt bij opschaling één TS6 gevraagd. Omdat in Flevoland de 4
beroepsposten een TS4 hebben, de posten met 2 TS-en een TS6 en een TS-flex en de overige een TS-flex, is op
voorhand niet te voorspellen wat de exacte slagkracht bij alarmering en opschaling zal zijn. Bij opschaling wordt
vanaf ‘groot incident’ 1 TS extra gealarmeerd 2. Met deze inrichting van basisbrandweerzorg is de opschaling tot
en met 2 pelotons geborgd (10 tankautospuiten). Er blijven dan 8 tankautospuiten overdag over voor
restdekking en 10 in de avond/nacht/weekend.
Opschaling
Klein incident
Klein maatgevend incident
Middel incident
Groot incident
Zeer Groot (= 1e peloton) incident
2e peloton
3e peloton

Totaal aantal TS-en in Flevoland
1x TS
2x TS of 1x TS6
2x TS
4x TS
5x TS
10x TS
10x TS + peloton uit buurregio

Basisbrandweerzorg
Basisbrandweerzorg
Basisbrandweerzorg
Basisbrandweerzorg
Grootschalig brandweeroptreden
Grootschalig brandweeroptreden
Grootschalig brandweeroptreden

Bij opschaling is het uitgangspunt dat het eerste peloton (5 tankautospuiten) in 30 minuten ter plaatse moet
zijn, het tweede peloton in 45 minuten en een derde peloton binnen één uur. Om te voldoen aan de landelijke
uitgangspunten van Grootschalig Brandweeroptreden, het kunnen garanderen van restdekking bij
grootschalige incidenten en te kunnen voldoen aan de landelijke interregionale bijstandsverplichting is
bovenop de basisbrandweerzorg een bijkomende slagkracht van 50% noodzakelijk. Dit zijn in het geval van
2

In de loop van 2020 komt er een nieuwe functionaliteit beschikbaar in het meldkamersysteem. Opschaling kan dan op basis
van voertuigbezetting en niet zoals nu op basis van het aantal TS-en.
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Brandweer Flevoland 10 tankautospuiten, wat het totaal op twintig brengt (het huidige aantal
tankautospuiten).
Brandweer Flevoland zal volgens deze uitgangspunten 2 pelotons voor inzet in de eigen regio kunnen
samenstellen. In het vrije instroom peloton kunnen ook eenheden van buiten onze regio deelnemen. Het 2 e
peloton bestaat min of meer uit vast samengestelde éénheden waarbij rekening wordt gehouden met
restdekking in het gebied. Een derde peloton zal met een bijstandsaanvraag komen uit een naburige regio voor
verdere opschaling of aflossing. Inzicht in de slagkracht van het grootschalig brandweeroptreden wordt
gegeven in figuur 10.

Figuur 10: Slagkracht grootschalig brandweeroptreden

Voor de bijstandsaanvraag uit een andere regio zal Brandweer Flevoland één peloton basis brandweerzorg
leveren.
Een specialistisch peloton grootschalige watervoorziening kan voor bijstand worden samengesteld in
samenwerking met Brandweer Gooi en Vechtstreek en Utrecht.

8.3 Interregionale samenwerking
8.3.1 Samenwerking basisbrandweerzorg
Om de burger de snelst beschikbare zorg te geven worden voor de basisbrandweerzorg ook
brandweervoertuigen van buiten de regio rechtstreeks door onze meldkamer gealarmeerd. Zo grenzen er aan
Flevoland diverse brandweerposten die met een TS of specialistisch voertuig zelfs sneller ter plaatse zijn dan
eenheden uit Flevoland. Over de inzet van deze eenheden zijn afspraken gemaakt met de buurregio’s.
Andersom kunnen ook eenheden van Flevoland buiten de regio voor basisbrandweerzorg worden ingezet.
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Een overzicht van de verzorgingsgebieden van de 1e TS in Flevoland is te zien in bijlage 7.
Met de komst van Lelystad Airport en daarbij een luchthavenbrandweer zijn ook afspraken gemaakt om elkaar
te ondersteunen bij niet-luchtvaartincidenten.

8.3.2 Samenwerking grootschalig en specialistisch brandweeroptreden
De vervanging van Grootwatertransportsystemen is in samenwerking met de veiligheidsregio’s Gooi en
Vechtstreek en Utrecht tot stand gekomen. De systemen worden in de drie regio’s ingezet en samen vormen ze
een peloton Grootwatertransport voor interregionale bijstand.
Flevoland beschikt verder niet over specialistische brandweerpelotons, maar kan een beroep doen op regio’s
die deze wel hebben.
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9. Bestuurlijk gemotiveerd afwijken
Over het afwijken van normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s moet expliciet bestuurlijke besluitvorming
plaatsvinden. Het is niet realistisch de brandweerorganisatie in te richten waarbij alle gebieden en risicoobjecten ten alle tijden voldoende dekking hebben. In dat geval moeten er diverse brandweerposten bijkomen
omdat de oorzaak altijd de afstand tot een brandweerpost is. Deze kosten wegen niet op tegen de baten.
Daarom wordt er gebruik gemaakt van andere maatregelen. De wet staat dit ook toe.
In bijlage 5en 6 staat per gebied en risico-object beschreven welke maatregelen genomen worden.

9.1 Vaststellen van afwijkende normtijden
Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de bevoegdheid om af te wijken van de tijdsnormen, mits de locatie
en de mate van afwijking worden gemotiveerd (Besluit veiligheidsregio’s, art. 3.2.1 lid 2). Het vaststellen van
afwijkende normtijden kan wenselijk zijn uit het oogpunt van een kostenbatenanalyse, of op basis van een
nadere differentiatie van de brandrisico’s van verschillende gebruiksfuncties. Beide worden toegepast voor dit
dekkingsplan.
Met het toepassen van gebiedsgerichte opkomsttijden wordt tot de aanpassing van de wet feitelijk ook
afgeweken van wettelijke normtijden (zie bijlage 2).

9.2 Motivatie bij overschrijding normtijden
Bestuurlijke motivatie (zie bijlage 4) om in een aantal gevallen afwijkende normtijden vast te stellen kan alleen
plaatsvinden als wordt onderbouwd op welke wijze compensatiemaatregelen worden getroffen. Ook voor
gebouwen met niet zelfredzame personen die op grond van dit dekkingsplan niet binnen de normtijden bereikt
kunnen worden door de brandweer, zullen maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid van
gebruikers en bezoekers op een andere wijze te waarborgen. In het Dekkingsplan 2013-2016 werd bij
overschrijding de theoretisch berekende opkomsttijd door het bestuur geaccepteerd omdat gezien de
economische situatie de extra kosten niet opwegen tegen de baten. In dit dekkingsplan wordt een
overschrijding geaccepteerd bij niet-risicovolle objecten. Bij risicovolle objecten waarbij de opkomsttijd wordt
overschreden, worden extra maatregelen genomen om de brandveiligheid te verhogen.
Deze maatregelen kunnen bestaan uit:
a. Het inlichten van en het voorlichten over de mogelijke handelingsperspectieven voor de gebruikers van het
pand;
b. Het treffen van bovenwettelijke preventieve maatregelen en de controle daarop. Daarbij wordt in
samenspraak met de gebouweigenaar of gebruiker en het bevoegd gezag gezocht naar mogelijkheden om een
optimale situatie te creëren waarmee de zelfredzaamheid van personen wordt vergroot of waarmee de brand
ingeperkt kan worden.
c. het aanpassen van het (gebruiks-) vergunningenbeleid van de desbetreffende gemeente.
De bewoners en gebruikers van objecten met een opkomsttijd van meer dan 18 minuten, worden ingelicht
over de situatie en voorgelicht over hun handelingsperspectief in het geval van brand.
Voor alle gemeenten, die de taken voor risicobeheersing bij de brandweer hebben belegd, neemt de
brandweer het initiatief. Voor de gemeenten die de risicobeheersingstaak niet bij de brandweer hebben belegd
(Almere en Noordoostpolder) adviseren en ondersteunen we de ambtelijke organisatie in dit traject.
De manier waarop de afweging wordt gemaakt is beschreven in bijlage 4,5 en 6. In alle gevallen wordt de
betreffende gemeente hierover specifiek geïnformeerd. Daarbij zijn maatwerkoplossingen nodig waarbij de
gemeente, waarin de betreffende situatie zich voordoet, als gesprekspartner betrokken wordt, om tot een
gezamenlijke afweging te komen.
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10. Verantwoording kwaliteit van brandweerzorg
Het inzicht in de berekende dekking is een kwantitatieve meetlat voor de geleverde prestaties van de
brandweer. Om een completer beeld te krijgen van het optreden van de brandweer, is het van belang om ook
de kwalitatieve prestaties in beeld te brengen. Wanneer het eerste voertuig (TS4/TS flex) in staat is al dermate
handelend op te treden, dat inzet van het tweede voertuig niet (of beperkt) nodig is, kan de opkomsttijd van
het eerste voertuig als opkomsttijd worden genoteerd.
Met het inzichtelijk maken hiervan wordt aangetoond dat, ondanks dat de kwantitatieve prestatie (tijdsnorm)
niet altijd wordt behaald, er wel degelijk een kwalitatieve prestatie wordt geleverd door de brandweer.
Het dekkingsplan gaat expliciet van opkomstprestaties uit. Concreet betekent dit dat – conform de adviezen
van de Inspectie J&V :




Een berekening zal worden gemaakt van de aankomst van de basisbrandweereenheid bij een gebouw,
waar het maatgevend incident van toepassing is (eerste of eerste én tweede voertuig). De gebiedsopkomsttijd wordt bepaald uit de mediaantijd van allen gebouwen in het gebied (buurt);
Er daarnaast een berekening wordt gemaakt van niet-maatgevende scenario’s (eerste voertuig).

In de praktijk betekent dit dat de TS6 of samengestelde TS6 de prestatie bepaalt; pas dan is de
basisbrandweereenheid immers “compleet”. In de praktijk zal getoetst worden:
1.
2.
3.

Welke tijd(en) in de rapportage gehanteerd gaan worden aan de hand van het incidentrapport.
Het rendement van het optreden van de eerst aangekomen eenheid wordt vastgesteld
De optelsom van bovenstaande elementen de kwaliteit van het optreden bepaald.

De ‘prestatie-indicatoren’ gaan over de verantwoording van de prestaties van Brandweer Flevoland.
Ten aanzien van de te leveren prestaties is het van belang om inzicht te hebben in een samenspel van diverse
indicatoren.
De te verantwoorden indicatoren zijn:
1.

Planmatige dekking

De dekking is een kwantitatieve maatlat voor de geleverde prestaties van de brandweer. De dekking is
gebaseerd op het scenario brand in elk risico-object of gebied (CBS buurt). Bij alle objecttypen is gerekend met
het maatgevende scenario. Hierbij geldt dat zowel TS6 of samengestelde TS6 (in dit geval de 2e TS) binnen de
norm ter plaatse moet zijn.
2.

Rendement in de praktijk

Door de toepassing van het Landelijk kader Uitruk op Maat wordt het mogelijk om in veel situaties met een
kleinere eenheid dan de basisbrandweereenheid uit te rukken en in te zetten. Achteraf kan voor de
maatgevende incidenten worden bepaald of het eerst aankomende voertuig het incident zelfstandig heeft
kunnen afhandelen, waardoor inzet van het tweede voertuig niet meer noodzakelijk is. Er wordt onderzoek
gedaan hoe dit gerapporteerd gaat worden.
3.

Geleverde prestaties ten aanzien van de theorie

Voor de theoretische dekking is voor alle objecten berekend of zowel het eerst aankomende voertuig als het
tweede voertuig binnen de gestelde norm ter plaatse kunnen zijn.
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Bijlage 1: Definities
In dit document wordt herhaaldelijk gerefereerd aan een TS4, TS6 of TS-flex. Hieronder wordt uitgelegd welke
term wat inhoudt:
Basisbrandweereenheid
Tankautospuit-flex (TSflex)

Tankautospuit-4 (TS4)
Tankautospuit-6 (TS6)
Samengestelde TS6
TS
Variabele
voertuigbezetting
Opschaling
Grootschalig brandweeroptreden
Maatgevend objecten
Maatgevend incident
Slagkracht
Risiconiveau van een
gebied
Risico-object

CBS buurten

Dekkingsplan Brandweer Flevoland

Equivalent van zes personen, mag volgens regelgeving uit twee
samengestelde eenheden bestaan.
Tankautospuit flexibel bemenst (vier of zes personen). Benaming wordt
gebruikt om aan te geven dat zowel 4 als 6 personen kunnen uitrukken,
afhankelijk van de opkomst na een alarmering. Voor de berekening van een
basisbrandweereenheid worden 4 personen aangehouden.
Tankautospuit met 4 personen, wordt gebruikt voor theoretische
berekeningen als uitgangspunt voor de TS-flex.
Tankautospuit met zes personen (volledige basisbrandweereenheid).
Basisbrandweereenheid samengesteld uit 2 TS-en.
Tankautospuit waarbij de bezetting er niet toe doet
Normaal bestaat een TS altijd uit 6 personen. Met variabele voertuigbezetting
wordt daar van afgeweken en is er in de regio een mix. (TS4, TS-flex of TS6)
Toevoegen van TS-en aan de bestrijding van een incident.
Brandweeroptreden waarbij minimaal 4 TS-en worden ingezet.
Objecten die gelden als woon- of zorgomgeving en waarbij in het geval van
brand het leven van een of meer burgers bedreigd wordt of kan worden.
Een incident bij een maatgevend object.
Het vermogen om meer capaciteit ter plaatse te krijgen.
Onderverdeling in risiconiveau 1,2 of 3 van een CBS buurt op basis van het
karakter van een gebied
Gebouwen voor slapende, niet-zelfredzame personen (gevangenissen,
ziekenhuizen, verpleegtehuizen, kinderdagverblijven) die onder risiconiveau 1
vallen.
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of
sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil
zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied),
werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied).
Deze buurten zijn voorzien van kerncijfers waar onder demografische
gegevens.
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Bijlage 2: Wettelijke opkomsttijden
In het Besluit veiligheidsregio’s zijn wettelijke normopkomsttijden voor de eerste basiseenheid vastgelegd.
Deze zijn vastgesteld per gebruiksfunctie en weergegeven in onderstaande tabel:
Tijdsnorm basiseenheid
5 min.

6 min.
8 min.

10 min.

Gebruiksfunctie Besluit veiligheidsregio’s
1. Winkelfunctie met gesloten constructie
2. Woonfunctie boven winkelfunctie
3. Celfunctie
4. Woonfunctie portiekwoningen/portiekflats
5. Woonfunctie verminderd zelfredzaam
6. Logiesfunctie
7. Onderwijsfunctie
8. Gezondheidszorgfunctie
9. Winkelfunctie
10. Overige woonfuncties
11. Kantoorfunctie
12. Industriefunctie
13. Sportfunctie
14. Bijeenkomstfunctie
15. Overige gebruiksfunctie

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de bevoegdheid om beargumenteerd af te wijken van de
normopkomsttijd tegen de achtergrond van de omvang en aard van de risico’s en op basis van een
kosten/baten afweging. In paragraaf 1.6 wordt hier verder op ingegaan. Daarbij geeft het besluit aan, dat het
bestuur van de veiligheidsregio geen opkomsttijd mag vaststellen die hoger is dan achttien minuten.
Bovenstaande wettelijke opkomsttijden per gebruiksfunctie worden bij de volgende tranche ‘Wet
veiligheidsregio’s aangepast in gebiedsgerichte opkomsttijden.
Voor de gebiedsgerichte opkomsttijden worden 3 soorten gebieden (risiconiveaus) gehanteerd.
In ieder gebied wordt de mediaan opkomsttijd (1e en 2e TS) bepaald van alle gebouwen die in dat gebied liggen.
De uitkomst wordt afgezet tegen de referentie en bandbreedte die per risicogebied geldt.

Risiconiveau

1

2
3

Karakter van het gebied

Bandbreedte
opkomsttijd
in minuten

Oude binnensteden
Gebouwen voor slapende nietzelfredzame personen (gevangenissen,
ziekenhuizen, verpleegtehuizen,
kinderdagverblijven).
Portiekwoningen
Woongebouwen hoger dan 20 meter
Woningen, gebouwen voor zelfredzame
personen, industrie.
Verspreid liggende woningen, gebouwen
voor zelfredzame personen, industrie.

4-10

Gemiddelde
opkomsttijd
in minuten
(referentie)
7

7-13

10

12 -18

15

Is de mediaan opkomsttijd de referentie of kleiner van het risiconiveau, dan wordt dit als ‘Binnen de norm’
aangemerkt. Valt de tijd tussen de referentie en hoogste waarde van de bandbreedte, dan wordt dit ook als
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‘Binnen de norm’ aangemerkt. Komt de tijd boven de hoogste bandbreedte, dan wordt dit als ‘Buiten de norm’
aangemerkt.
Het bestuur blijft de bevoegdheid houden af te wijken van de normopkomsttijden.
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Bijlage 3: Berekeningsmethodiek opkomsttijden
De opkomsttijd is samengesteld uit de verwerkingstijd van de meldkamer, de uitruktijd en de rijtijd, zie
onderstaande figuur.

Figuur 11: Grafische weergave opkomsttijd brandweer (Bron: Inspectie V&J, Rapport Ter Plaatse!)

De opkomsttijd is in de theoretische dekking als volgt meegenomen:





De verwerkingstijd van de meldkamer is gemeten op 0:59 minuut. Dit is de mediaantijd3 van alle prio 1
gebouwbrand meldingen.
De uitruktijd is gebaseerd op het meerjarig mediaantijd van daadwerkelijk gerealiseerde prio 1
uitruktijden van alle posten in de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2019. Deze tijden gelden voor de
uitruk met een brandweereenheid van minimaal vier personen. De uitruktijd van de 2 e TS of
specialistisch voertuig bij een vrijwillige post is gelijk aan de mediaan uitruktijd van de 1e TS van die
post. Het toepassen van de mediaantijd in plaats van bijvoorbeeld gemiddelde tijd, is beschreven in de
uitwerking van gebiedsgerichte opkomsttijden (Rembrand).
De rijtijden zijn bepaald op basis van een route-navigatierekenprogramma (CARE).

Voor de theoretische opkomsttijd wordt gekeken naar zowel het behalen van de tijd voor het eerst
aankomende voertuig als het tweede aankomende voertuig. Het is van belang om beide prestaties inzichtelijk
te maken, omdat hiermee ook het rendement bepaald kan worden.
In de weergave van de theoretische dekking is een onderscheid gemaakt tussen de DAG-situatie (07:00 – 18:00
uur, maandag t/m vrijdag) en de ANW-situatie (avond, nacht en weekend).
De theoretische opkomsttijd is slechts een prognose.

3

Mediaan is de middelste waarde van een gegevensverzameling
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Bijlage 4: Maatregelen bij gemotiveerd afwijken
In deze bijlage wordt beschreven op welke wijze de keuzes gemaakt worden om het dekkingspercentage op
een gewenst niveau te brengen. Het dekkingspercentage is afhankelijk van een viertal factoren: voertuiglocatie,
uitruktijd personeel, normtijd en maatregelen Risicobeheersing en Brandveilig Leven (RB/BVL). De keuzes
worden gemaakt aan de hand van onderstaand schema.

Start
Van alle objecten in de gebieden (CBS buurten) wordt de opkomsttijd berekend. De mediaan van al deze
opkomsttijden in een gebied wordt gezien als de opkomsttijd van dat gebied. Alleen risico-objecttypen (met
niet zelfredzamen personen) worden apart benoemd.
Bepaalde objecttypen hebben op de dag een andere situatie dan in de avond, nacht of weekend (bijvoorbeeld
kinderdagverblijven). Hierdoor kan er voor deze objecten op de dag een andere uitruksterkte (voertuig of
personeel) en/of normtijd gelden dan in de avond, nacht en weekend. Omdat er een verschil zit in de DAG en
avond/nacht/weekend (ANW) situatie, wordt het model per tijdvak apart doorlopen.
Voor het dekkingsplan wordt uitgegaan van het totale regionale beeld. Er wordt dus bij alle maatregelen
gekeken naar het hoogste niveau, zodat de regionale dekking optimaal is.
Afwegingen
Per risico-object en gebied met bepaald risiconiveau worden de resultaten uit het brandrisicoprofiel
meegenomen. Hierbij is een brandrisicobeoordeling gemaakt per gebruiksfunctie op basis van brandfrequentie,
locatie, object gerelateerde brandrisico’s en impact.
Vervolgens wordt gekeken naar de mate van overschrijding van de gestelde normtijd. Bij de generieke
beoordeling wordt gekeken naar het berekende dekking per gebied , bij de specifieke beoordeling wordt per
risico-object gekeken naar de mate van overschrijding in minuten. Er wordt gekeken naar de opkomsttijd van
TS6, 1e en 2e voertuig van samengestelde TS6.
Geografische ligging en prioritering
Nadat er een generiek beeld is gevormd ten aanzien van de objecttypen, wordt gekeken naar risico’s op basis
van geografische ligging. Door de brandfrequenties en het al dan niet behalen van de norm geografisch te
vergelijken, kan gezien worden in welke specifieke gebieden maatregelen getroffen moeten worden. Hierbij
kan een onderscheid worden gemaakt in een 4-tal categorieën:
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Brandfrequentie

Aantal overschrijdingen
hoog

laag

hoog

1

2

laag

3

4

Hierbij worden de maatregelen eerst gericht op de gebieden in categorie 1, dan in 2, en tot slot in 3. In de
vierde categorie worden geen maatregelen getroffen.

Maatregelen
De mogelijke maatregelen zijn als volgt geformuleerd:
1.

Voertuigtype en locatie

Het dekkingspercentage kan beïnvloed worden door een ander voertuigtype in te zetten, bijvoorbeeld een TS6
in plaats van 2x TS4 (Uitruk op Maat), of door een kazerne te verplaatsen.
2.

Uitruktijd

Door het anders inzetten van personeel, kan de uitruktijd, en daarmee het dekkingspercentage verhoogd
worden. Hierbij kan naast het inzetten van vrijwilligers, extra beroepspersoneel of dagdienstpersoneel ingezet
worden, of gekozen worden voor kazernering van vrijwilligers.
3.

Normtijd

De normtijd kan aangepast worden door deze te verhogen dan wel te verlagen (de berekende opkomsttijd
wordt geaccepteerd). Het bestuur motiveert waarom er wordt afgeweken van de normtijd. Een onderbouwing
kan zijn dat er voorzieningen en maatregelen getroffen zijn/worden, waardoor een eventuele brand eerder
ontdekt wordt en eventueel aanwezige personen eerder het pand kunnen verlaten. Hierdoor kan zowel vanuit
professioneel als bestuurlijk oogpunt gemotiveerd worden waarom het verantwoord is dat de brandweer niet
binnen de gestelde normtijd ter plaatse komt.
Op basis van onderstaande indicatoren is het verhogen van de normtijd verantwoord:







Risicobeheersmaatregelen: zijn er voldoende maatregelen getroffen? Hierbij wordt gekeken naar
ontvluchting, aanwezigheid rookmelders en dergelijke.
Bouwbesluit: in het bouwbesluit uit 2003 heeft brandveiligheid een prominente positie verworven.
Objecten die na 2003 zijn gebouwd, worden als veiliger beschouwd dan objecten die voor 2003 zijn
gebouwd.
Aanwezigheid personen: met name in de ANW situatie kunnen objecten niet in gebruik zijn. De
afwezigheid van mensen kan daarmee een onderbouwing zijn om voor dat specifieke tijdvak de
normtijd op te rekken.
Brandfrequentie: voorwaarde voor de keuze om de normtijd aan te passen, is dat het betreffende
objecttype of gebied een lage brandfrequentie en een laag brandrisicoprofiel heeft.

Per risico-object of gebied worden de benoemde indicatoren doorlopen en vanuit professioneel oogpunt
beoordeeld of gemotiveerd afwijken van de normtijd verantwoord is.
Tenslotte kan de berekende opkomsttijd als normtijd worden geaccepteerd omdat de te maken kosten om aan
de norm te voldoen (bijvoorbeeld een extra brandweerpost) niet opwegen tegen de baten.
4.

Maatregelen Risicobeheersing/BVL

Als laatste middel kunnen maatregelen worden ingezet in het kader van brandveilig leven en risicobeheersing.
Hiermee wordt het dekkingspercentage niet verhoogd, maar wordt wel het risicobewustzijn en
handelingsperspectief van de burgers verhoogd.
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Er zijn twee typen voorzieningen en maatregelen die binnen
Brandweer Flevoland worden toegepast:


Voorzieningen en maatregelen van Risicobeheersing: denk
hierbij aan bijvoorbeeld rookmelders en
vluchtwegaanduiding.

Voorzieningen en maatregelen van Brandveilig Leven: denk
hierbij aan voorlichting op scholen en bijvoorbeeld de inzet
van de wijkbrandweerman.
In het instrumentenkader risicobeheersing zijn diverse
maatregelen beschreven voor zowel maatregelen van
risicobeheersing als Brandveilig Leven. De wijze waarop, in welke
volgorde en wanneer de verschillende risicobeheersingsmaatregelen worden uitgevoerd, wordt in een meerjarenplan uitgewerkt.
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Bijlage 5: Maatregelen of acceptatie per gebied
In onderstaande tabellen de gebieden (CBS buurten) met een ‘Buiten de opkomsttijd’ dekking. Dit is in de
tabellen de dekking voor maatgevend scenario waarbij de opkomsttijd van de TS6 of 2 e TS4 geldt.

Gebieden
Gemeente

Plaats

Buurtnaam

Opkomsttijd
1e TS (min.)

Opkomsttijd
TS6 / 2e TS4

Aantal
gebouwen

Almere
Almere
Almere

Almere
Almere
Almere

De Meenten
De Velden
Overgooi

9,9
10,6
9,8

13,4
13,1
14,8

1086
590
171

Gebouwbranden
na 2012
3
4
1

Almere

Almere

Stripheldenbuurt

6,8

13,5

2498

17

Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere

Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere

6,2
12,7
12,9
12,4
12,1
12,1
10,7
11,4

14,1
14,8
13,9
13,6
14,6
13,8
14,8
13,0

387
2225
1260
2899
1058
7
523
706

2
9
9
10
3
0
4
4

Dronten

Biddinghuizen

8,3

18,3

151

1

Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)

Dronten
Dronten

Biddinghuizen
Biddinghuizen

7,8
8,2

17,8
18,1

744
171

9
0

Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)

Dronten

Biddinghuizen

7,1

17,1

62

0

Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)

Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten

Biddinghuizen
Biddinghuizen
Biddinghuizen
Biddinghuizen
Biddinghuizen

Sieradenbuurt
Europakwartier
Columbuskwartier
Homeruskwartier
Duin
Lagekant
Vogelhorst
Overig Almere Hout
Oud-Biddinghuizen
Buiten
Oud-Biddinghuizen
De Kaai
Centrum
Biddinghuizen
De Baan
Bremerpark
De Graafschap
Noorderbaan
Oldebroekerweg

Op termijn extra kazerne Oosterwold
Verplaatsing kazerne Stad naar Poort
Op termijn extra kazerne Oosterwold
Brandrisicoprofiel is aanleiding
maatregel. Opnemen in meerjarenplan
risicobeheersing
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Verplaatsing kazerne Stad naar Poort
Verplaatsing kazerne Stad naar Poort
Verplaatsing kazerne Stad naar Poort
Verplaatsing kazerne Stad naar Poort
Verplaatsing kazerne Stad naar Poort
Op termijn extra kazerne Oosterwold
Op termijn extra kazerne Oosterwold

7,0
8,2
8,3
6,5
5,9

17,5
18,6
19,4
18,1
18,6

688
433
91
113
65

1
1
0
3
2

Dronten

Biddinghuizen

Recreatie Harderdijk

16,3

17,5

500

1

Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. Laag BRP en opnemen
in meerjarenplan risicobeheersing

Dronten

Biddinghuizen

Evenemententerrein
en campings oost
Flevoland

13,6

20,2

631

2

Dronten

Dronten

Golfresidentie

14,6

16,4

464

2

Dronten

Dronten

AZC

14,6

15,0

153

7

Dronten

Dronten

Ketelhaven

15,4

15,4

354

3

Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten

Swifterbant
Swifterbant
Swifterbant
Swifterbant
Swifterbant
Swifterbant
Swifterbant

7,3
7,9
7,2
8,4
8,6
8,7
9,2

14,7
14,2
15,0
14,8
15,4
14,5
13,2

314
109
641
592
922
73
90

0
2
4
1
8
0
2

Dronten

Swifterbant

Kampbuurt
Centrum Swifterbant
Oud-Swifterbant
Spelbuurt
Bloemenbuurt
De Kolk
Tarpan
Bedrijventerrein
Spelwijk

Geaccepteerd. Laag BRP en opnemen
in meerjarenplan risicobeheersing
Intensieve samenwerking BHV
Geaccepteerd. Laag BRP en opnemen
in meerjarenplan risicobeheersing
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)

8,9

14,2

42

0

Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)

Lelystad

Lelystad

Houtribhoogte Noord

13,9

13,9

253

1

Lelystad

Lelystad

Golfresort

13,5

13,5

474

2

Lelystad

Lelystad

Markerwaarddijk

18,2

18,2

2

0

Noordoostpolder

Bant

Bant-woonkern

11,9

13,1

360

0

Noordoostpolder

Bant

Bant-bedrijventerrein

13,0

13,6

29

1

13,6

13,6

211

2

6,3
7,0

14,8
14,6

983
63

4
0

10,1

14,6
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1

10,3

13,5

30

2

11,5

13,4

396

2

9,5
11,8
6,2

13,3
13,2
15,4

425
434
1412

0
5
6

Geaccepteerd. Laag BRP en opnemen
in meerjarenplan risicobeheersing
Geaccepteerd. Laag BRP en opnemen
in meerjarenplan risicobeheersing
Geen maatregel (geen
woongebouwen)
Geaccepteerd. Laag BRP en opnemen
in meerjarenplan risicobeheersing
Geaccepteerd. Laag BRP en opnemen
in meerjarenplan risicobeheersing
Geaccepteerd. Laag BRP en opnemen
in meerjarenplan risicobeheersing
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. Laag BRP en opnemen
in meerjarenplan risicobeheersing
Geaccepteerd. Laag BRP en opnemen
in meerjarenplan risicobeheersing
Geaccepteerd. Laag BRP en opnemen
in meerjarenplan risicobeheersing
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Intensieve samenwerking BHV
Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)

6,6

15,0

146

2

Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)

8,2

13,7

558

6

Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)

Noordoostpolder

Emmeloord

Noordoostpolder
Noordoostpolder

Ens
Ens

EmmeloordBedrijventerrein A6
Ens-woonkern
Ens-bedrijventerrein

Noordoostpolder

Espel

Espel-woonkern

Noordoostpolder

Espel

Noordoostpolder

Kraggenburg

Noordoostpolder
Noordoostpolder
Noordoostpolder

Luttelgeest
Luttelgeest
Marknesse

Noordoostpolder

Marknesse

Noordoostpolder

Nagele

Espelbedrijventerrein
Kraggenburgwoonkern
Luttelgeest-woonkern
Luttelgeest AZC
Marknesse-woonkern
Marknessebedrijventerrein
Nagele-woonkern
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Intensieve samenwerking met
organisatie/BHV.
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Noordoostpolder

Nagele

Nagelebedrijventerrein

7,1

13,3

56

0

Noordoostpolder

Tollebeek

Tollebeek-woonkern

12,3

13,7

672

6

Noordoostpolder

Tollebeek

11,5

13,2

19

1

Zeewolde

Zeewolde

20,7

24,4

917

4

Tollebeekbedrijventerrein
Recreatiepark zuidoost Flevoland
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Geaccepteerd. (1e TS < 10 minuten)
Geaccepteerd. Laag BRP en opnemen
in meerjarenplan risicobeheersing
Geaccepteerd. Laag BRP en opnemen
in meerjarenplan risicobeheersing
Intensieve samenwerking BHV
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Bijlage 6: Maatregelen of acceptatie per risico-object
Voor het opstellen van de maatregelen voor objecten waar de brandweer mogelijk niet tijdig is én voor het
opstellen van een toezichtstrategie, is een nadere analyse nodig. Deze wordt ambtelijk afgestemd met de
betrokken gemeenten. Prioritering van maatregelen worden per object bepaald en opgenomen in een
meerjarenplan.
De lijst met risico-objecten is vertrouwelijk en wordt als apart document aangeboden.
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Bijlage 7: Primaire verzorgingsgebied 1e TS

Figuur 6: Primaire verzorgingsgebieden van de 1e tankautospuit van een post
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