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Figuur 1: Plaats van dit product in het gehele programma
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Managementsamenvatting 

Inleiding 

Binnen brandweer Gooi en Vechtstreek vindt momenteel een strategische doorontwikkeling 

plaats, gevat in het programma BrandVeiligheidsZorg op Maat (BVZOM). BVZOM beslaat de 

totale brandweerorganisatie, waarbij diverse interne en externe (landelijke) ontwikkelingen 

vertaald worden in nieuwe structuren, denkwijzen, taken en activiteiten.  

Deze ontwikkelingen hebben ook betrekking op risicobeheersing. De afgelopen jaren zijn binnen 

de BGV dan ook  verschillende projecten en activiteiten gestart. Het ontbrak hierbij echter aan 

een overkoepelende strategische visie op het gebied van risicobeheersing. Voorliggend 

Beleidsplan Risicobeheersing beschrijft deze strategische visie op risicobeheersing op langere 

termijn, waarbinnen activiteiten ten aanzien van risicobeheersing geplaatst worden. Alle 

activiteiten op het gebied van risicobeheersing zijn gericht op de realisatie van: minder branden, 

minder slachtoffers en minder schade.  

 

Externe ontwikkelingen 

Tot de traditionele taken binnen Risicobeheersing behoren de wettelijke adviestaken bij 

vergunningverlening en het uitvoeren van toezicht op brandveiligheid. Enkele ontwikkelingen 

maken dat de uitvoering van deze taken in de komende jaren zal veranderen. De volgende 

ontwikkelingen zijn hierbij relevant: 

� Ontwikkelingen in wet- en regelgeving: de Rijksoverheid zet consequent in op het 

vereenvoudigen van de vergunningverlening voor burgers en het verminderen van wetgeving 

voor de ruimtelijke omgeving (deregulering). Dit heeft gevolgen voor de activiteiten van de 

brandweer. De meest invloedrijke veranderingen in wet- en regelgeving zijn de invoering van 

de Omgevingswet, de invoering van nieuwe kwaliteitscriteria voor advisering en toezicht en de 

introductie van private partijen bij de advisering over omgevingsvergunningen.  

� Samenwerking tussen regio’s: brandweer Gooi en Vechtstreek werkt op het gebied van 

risicobeheersing steeds meer samen met andere veiligheidsregio’s (Flevoland, Utrecht en 

Amsterdam-Amstelland) om de uitdagingen waarvoor zij staat aan te kunnen gaan en 

voldoende specialistische slagkracht te realiseren.   

� De vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten: vanaf 2013 bestaan de Regionale 

Uitvoeringsdiensten (RUD’s), belast met de afhandeling van milieutaken voor de 

deelnemende gemeenten. De komende jaren gaan waarschijnlijk ook meer omgevingstaken 

van de gemeenten en provincies over naar de RUD’s. Hiermee vormt de RUD een belangrijke 

samenwerkingspartner van de brandweer.  
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Interne ontwikkelingen: Brandweer over Morgen 

De brandweer heeft in de toekomstverkenning ‘De brandweer over morgen, strategische reis voor 

vernieuwingen’ op landelijk niveau de contouren geschetst voor de toekomst van de brandweer. 

Een van de belangrijkste doelen van de strategie, is de verschuiving van repressie naar 

risicobeheersing (van bestrijden naar voorkomen). Dit wordt bereikt door de maatschappij bewust 

te maken van de gevaren en de zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid te 

bevorderen. Deze nieuwe visie heeft grote gevolgen voor het beleid en de activiteiten ten aanzien 

van risicobeheersing. De belangrijkste speerpunten, voortkomend uit ‘Brandweer over Morgen’ 

voor BGV zijn:  

� Focus op specifieke risico’s:  

BGV focust zich in al haar activiteiten met betrekking tot risicobeheersing op de belangrijkste 

risico’s en knelpunten in de regio (onder andere op basis van de uitkomsten van het 

dekkingsplan, het regionaal risicoprofiel, het brandrisicoprofiel en de belangrijkste 

risicogroepen). Daarnaast is er ruimte voor een aanpak ten aanzien van de zogenaamde 

restrisico’s. Dit biedt de mogelijkheid om lokale prioriteiten mee te nemen. 

Een focus op bovengenoemde risico’s impliceert dat er geen ruimte is voor andere 

activiteiten.  

� Het vergroten van het bewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven:  

BGV spant zich in om de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven te vergroten en hen te 

stimuleren om (meer) eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen van brand 

te nemen. Vanuit de BGV wordt actief ingezet op de bewustwording door gerichte voorlichting 

en het versterken van de samenwerking met externe partners in de regio. Niet-repressieve 

vrijwilligers worden hiervoor tevens ingezet. 

� Landelijke samenwerking op specialistische taken:  

er wordt daarom actief gebruik gemaakt van en bijgedragen aan bovenregionale en landelijke 

samenwerkingsverbanden. Dit mede omdat we als kleine regio zelf onvoldoende capaciteit 

hebben voor het zelfstandig opstarten van nieuwe ontwikkelingen. 

� Gebruik maken van innovatie (R&D):  

bij het voorkomen van incidenten speelt innovatie een belangrijke rol, bijvoorbeeld op basis 

van brandonderzoek.  

 

Strategie: beleidskeuzes 

De hierboven genoemde externe en interne ontwikkelingen leiden tot de volgende beleidskeuzes 

van BGV ten aanzien van risicobeheersing: 

� Voor de traditionele risicobeheersingstaken (ondersteuning van het bevoegd gezag bij 

vergunningverlening, toezicht en handhaving) zal de brandweer zich vanuit de focus op 

risico’s met name toeleggen op complexe en risicovolle objecten. Voor deze taken zal op 

termijn minder, maar hoogwaardiger personeel nodig zijn.  

� Specialistische taken op het gebied van risicobeheersing, zoals proactie, externe veiligheid en 

complexe milieuadvisering, worden bij voorkeur in interregionale samenwerkingsverbanden 

uitgevoerd. Zo kan worden voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen en de noodzakelijke 

efficiëntie.  
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� Een focusverschuiving van regelgericht werken naar actieve voorlichting en advisering over 

risico’s is noodzakelijk. Dit vraagt andere competenties van medewerkers, waarvoor training 

en selectie worden ingezet.  

� De nieuwe balans tussen bestrijden en voorkomen, die de komende jaren inhoud zal krijgen, 

wordt ondersteund door organisatiebrede voorlichting en bewustwording. De verbreding van 

risicobeheersing binnen de organisatie krijgt vorm door inzet van bijvoorbeeld de TS-2 

bezetting voor activiteiten op het gebied van Brandveilig Leven en het aantrekken van niet-

repressieve vrijwilligers.  

 

Doelstellingen: instrumenten 

Ten behoeve van de implementatie van concrete risicobeheersingsmaatregelen, is het regionale 

instrumentenkader risicobeheersing ontwikkeld. Dit biedt een toolbox met mogelijk te nemen 

maatregelen, die zijn geclassificeerd op zwaarte en op verwacht effect: 

  

Categorie maatregelen Maatregelen richten zich op 

• Objectgerichte maatregelen 

• Doelgroepgerichte maatregelen 

• Gebiedsgerichte maatregelen 

• De (basis)brandweerzorg 

• Het veilig ontvluchten en toetreden 

• De beheersbaarheid van brand 

• De bestrijdbaarheid van het incident 

• Gedrag en houding 

 

� Objectgerichte maatregelen: vanuit het dekkingsplan komen drie soorten objecten naar voren 

waarbij objectgerichte benadering vereist is. Het gaat om een groot aantal portiekflats, 

winkelfuncties met een gesloten constructie, ‘overige risicogroepen’ (o.a. celfuncties, 

gezondheidszorgfuncties en woonfuncties voor verminderd zelfredzamen) en hotels/pensions.  

� Doelgroepgerichte maatregelen: uit de inventarisatie van risicogroepen binnen de regio, komt 

een aantal groepen als risicovol naar voren. Per risicogroep wordt bepaald hoe benadering en 

voorlichting zal plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan het benutten van bestaande 

netwerken, wijk- en buurtverenigingen, scholen, samenwerkingen met ketenpartners en social 

media. Samenwerking met gemeenten is hierbij noodzakelijk.  

� Gebiedsgerichte maatregelen: vanuit o.a. het risicoprofiel komt een aantal specifieke 

gebiedsgebonden risico’s naar voren. Hierop worden actief maatregelen genomen, zoals 

advisering bij ruimtelijke ordening, het geven van voorlichting, bluswatervoorzieningen en het 

organiseren van zelfhulp van burgers ter ondersteuning van hulpdiensten. 

� Overige risicobeheersingsactiviteiten: de brandweer zal zich in de toekomst toeleggen op 

hoogwaardige advisering en de meer ‘standaard’ zaken overlaten aan andere overheids-

organisaties of private partijen. Ook wordt meer risicogericht gewerkt: inzetten op situaties 

waar een meerwaarde behaald kan worden.  

� Brandonderzoek: BGV werkt momenteel met twee andere regio’s aan het opzetten van een 

gezamenlijk team brandonderzoek. Uitkomsten van brandonderzoek worden meegenomen in 

het de activiteiten ter bewustwording van risicogroepen.  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De afgelopen jaren zijn binnen de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verschillende projecten en 

activiteiten op het gebied van risicobeheersing gestart, in het verlengde van landelijke ontwikkelingen binnen 

de brandweer (zoals Brandweer over Morgen en ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en 

Milieu). Het ontbrak hierbij echter aan een overkoepelende (vastgestelde) strategische visie op 

risicobeheersing van Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV).  

Nu BGV aan de vooravond van een reorganisatie staat, is er dringend behoefte aan een visie op 

risicobeheersing op langere termijn, waarbij lopende en toekomstige ontwikkelingen met elkaar in verband 

worden gebracht. Deze ontwikkelingen kunnen hierdoor geplaatst worden in een richtinggevend kader en dit 

kan helpen bij het bestuurbaar maken van de vele initiatieven en ontwikkelingen op dit gebied. 

Naast de behoefte aan een strategische visie, is er tevens behoefte aan een nadere uitwerking op tactisch 

en operationeel niveau. Het Beleidsplan Risicobeheersing beschrijft het strategisch en tactisch kader, in het 

Meerjarenplan Brandveilig Leven zal het operationele kader beschreven worden.  

Het Beleidsplan Risicobeheersing staat niet op zichzelf, het komt voort uit andere regionale plannen en 

wordt beïnvloed door en heeft invloed op andere activiteiten en documenten. In onderstaand figuur wordt de 

samenhang van het Beleidsplan Risicobeheersing met andere van belang zijnde documenten van de 

veiligheidsregio en de BGV beschreven. 

 

 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt geschetst welke landelijke ontwikkelingen spelen, onder andere op het gebied van wet- 

en regelgeving, en wat de effecten zijn op de activiteiten ten aanzien van risicobeheersing. In hoofdstuk 3 

wordt dieper ingegaan op de strategische toekomstvisie van de brandweer (Brandweer over Morgen), de 

wijze waarop deze visie binnen BGV vorm krijgt en de impact op risicobeheersing. In hoofdstuk 4 worden de 

ontwikkelingen concreet vertaald naar beleidskeuzes en instrumenten. In hoofdstuk 5 tenslotte worden de 

organisatorische randvoorwaarden beschreven om voorliggend beleidsplan te kunnen realiseren.  
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2 Landelijke en regionale ontwikkelingen 

Tot de reguliere taken binnen Risicobeheersing behoren de wettelijke adviestaken bij vergunningverlening 

en het uitvoeren van toezicht op brandveiligheid, al dan niet gezamenlijk met andere toezichthouders en het 

bevoegd gezag. Deze taak is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s. De verwachting is dat de uitvoering 

van deze traditionele risicobeheersingstaken in de komende jaren zal veranderen. De betrokkenheid van de 

brandweer bij vergunningverlening zal in de toekomst meer gericht zijn op risicovolle en complexe projecten 

en minder op reguliere bouwactiviteiten. De volgende ontwikkelingen zijn hierbij relevant: 

 

2.1 Ontwikkelingen wet- en regelgeving 

De ontwikkeling die de afgelopen jaren in gang is gezet door de Rijksoverheid, om vergunningverlening voor 

de burger te vereenvoudigen en de wetgeving voor de ruimtelijke omgeving te dereguleren, wordt de 

komende jaren verder doorgezet. De stelselwijziging Omgevingsrecht omvat een aantal ontwikkelingen, 

waaronder het voorstel voor een nieuwe Omgevingswet, die vanaf 2015 van kracht moet worden. Alhoewel 

deze wet onder andere een veilige en gezonde fysieke leefomgeving als doel heeft, is in de conceptversie 

nauwelijks invulling aan het onderdeel veiligheid gegeven. Het ontbreken van een goede juridische borging 

kan het vervullen van adviestaken met betrekking tot de fysieke veiligheid door de brandweer belemmeren. 

 

Om de kwaliteit van advisering en toezicht door het bevoegd gezag eenduidig vast te leggen, zijn de 

afgelopen jaren kwaliteitscriteria ontwikkeld. Medio 2012 zijn de kwaliteitscriteria 2.1 definitief vastgesteld. 

Momenteel wordt een wettelijke verankering van deze criteria voorbereid in een nieuwe wet, die parallel aan 

de Omgevingswet zal worden ingevoerd. Ook voor het onderdeel brandveiligheid zullen specifieke 

kwaliteitseisen gaan gelden. Vanuit het project “Uitvoeren met ambitie” (PUMA) wordt een implementatie van 

de kwaliteitscriteria momenteel voorbereid door de VNG en het IPO. Vanaf begin 2015 moeten alle 

onderdelen van de taken Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) wettelijk voldoen aan de 

vastgestelde kwaliteitscriteria. 

 

Een andere relevante ontwikkeling is het plan om private kwaliteitsborging te introduceren. De Rijksoverheid 

is momenteel bezig om de adviezen van de Commissie Dekker (2008) te implementeren, gericht op een 

fundamentele herziening van de bouwregelgeving. Beoogd wordt om een duaal stelsel in te voeren waarbij, 

naast een preventieve toets van omgevingsvergunningen door het bevoegd gezag, ook advisering en 

toezicht door private partijen mogelijk wordt gemaakt. Onduidelijk is nog hoe de borging van veiligheid in de 

nieuwe situatie precies wordt vormgegeven en wat de betrokkenheid van de brandweer blijft. Wel is duidelijk 

dat private kwaliteitsborging in 2014 wettelijk wordt vastgelegd en vanaf 2015 wordt geïntroduceerd. Over de 

exacte invulling hiervan bestaan nog verschillende beelden bij betrokken partijen, zoals Vereniging Bouw en 

Woningtoezicht Nederland, de VNG en Brandweer Nederland.  

 

De laatstgenoemde ontwikkeling heeft financiële gevolgen voor het bevoegd gezag en daarmee ook voor de 

regionale brandweer. Het overhevelen van (huidige) publieke taken naar de private sector zal leiden tot 

dalende legesinkomsten voor de gemeenten. Dit zal ook consequenties hebben voor de regionale 

brandweer, die ondersteuning biedt bij deze taken.    
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2.2 Samenwerking regio’s 

Ter voorbereiding op de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en de oprichting van de 

omgevingsdiensten (zie §2.3), is op landelijk niveau door Brandweer Nederland geformuleerd wat de 

speerpunten voor Risicobeheersing in de komende jaren moeten zijn. In het “Basistakenpakket Brandweer” 

wordt de focus voor het taakveld gelegd op de complexe en/of risicovolle bouwwerken. Het adviseren over 

standaardbouwplannen biedt slechts een beperkte meerwaarde en zou, in overleg met het bevoegd gezag, 

ook door andere partijen uitgevoerd kunnen worden. Deze prioriteitverschuiving verlangt wel, dat de 

brandweer over goed gekwalificeerd (hoger opgeleid) preventiepersoneel beschikt. Hierbij valt te denken 

aan specialisten Fire Safety Engineering voor complexe bouwplannen met niet-standaard 

veiligheidsoplossingen. 

De toekomstige ontwikkelingen dragen er toe bij dat de noodzaak voor samenwerking met omliggende 

regio’s telkens belangrijker wordt. Nu al vindt er op verschillende terreinen samenwerking plaats. Voor 

verschillende projecten Brandveilig leven, het opstarten en implementeren van brandonderzoek en de 

multidisciplinaire samenwerking op het gebied van risicobeheersing werkt de BGV samen met Brandweer 

Flevoland. De toekomstige schaalvergroting tot regio Midden Nederland (congruent aan de politie eenheid) 

zal op termijn ook tot meer samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht leiden. Deze ontwikkelingen 

bieden mogelijkheden voor efficiency, verdergaande specialisatie en meer kritieke massa. 

Verder bestaat er een samenwerking met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor de ondersteuning 

van advies- en toezichtstaken bij risicovolle bedrijven, die vallen onder het Besluit Risico´s Zware 

Ongevallen (BRZO). Vanwege het specialistische karakter van deze werkzaamheden is Amsterdam-

Amstelland als zogenaamde maatlatregio aangewezen. Amsterdam-Amstelland is verantwoordelijk voor de 

coördinatie en uitvoering van BRZO taken in drie Provincies in Noord-West Nederland. 

Ook voor de 3 BRZO bedrijven in Gooi en Vechtstreek worden collega´s vanuit Amsterdam ingezet.  

 

 

2.3 Regionale uitvoeringsdiensten 

Tot voor kort waren de gemeenten en de provincie de belangrijkste partners van de regionale brandweer 

voor advisering en toezicht. Sinds begin 2013 zijn daar de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) of 

omgevingsdiensten bijgekomen. Voor Gooi & Vechtstreek en Flevoland is dat de Omgevingsdienst 

Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) in Lelystad. In eerste instantie verzorgt de omgevingsdienst de 

afhandeling van milieutaken voor de gemeenten. De komende jaren zullen, naast milieutaken, waarschijnlijk 

meer omgevingstaken van de gemeenten en de provincie overgaan naar de omgevingsdienst, waarmee dit 

een belangrijke partner voor de brandweer wordt. 

Voor de BRZO bedrijven zijn landelijk 6 gespecialiseerde RUD´s aangewezen (de BRZO-RUD´s). Dit houdt 

in dat de BGV (in samenwerking met maatlatregio Amsterdam Amstelland) voor deze objecten is 

aangewezen op de RUD Noordzeekanaalgebied. 

 

Uit de bovengenoemde ontwikkelingen kan geconcludeerd worden, dat: 
- bestaande dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten, waar nodig, herzien moeten worden 

en dat met de nieuwe externe partners een duidelijke taakverdeling moet worden afgesproken 

- de landelijke visie ten aanzien van het “basistakenpakket brandweer” daarbij uitgangspunt is (focus 

op complexe en risicovolle objecten, waar de brandweer meerwaarde kan bieden) 

- extra aandacht nodig is voor scholing van preventiemedewerkers, om aan de wettelijke 

kwaliteitseisen te voldoen en om toegerust te zijn voor complexe taken 

- het voor (bijzondere) specialismen wenselijk is dat de interregionale samenwerking wordt versterkt 

 

 

 
 



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

3 Strategische richting  

De brandweer heeft in de toekomstverkenning ‘De brandweer over morgen, strategische reis voor 

vernieuwingen’ de contouren geschetst voor de toekomst van de brandweer. Het belangrijkste doel dat de 

brandweer wil bereiken met een nieuwe strategie, is het vergroten van het maatschappelijk rendement. De 

brandweer van morgen is een netwerkorganisatie die er anders uit ziet dan de huidige brandweer en draagt 

bij aan het realiseren van continuïteit. Hierbij is de brandweer een partner in de samenleving. Vier aspecten 

die als bepalend zijn aangemerkt voor het nieuwe bedrijfsmodel van de brandweer zijn: 

� De stip aan de horizon is ‘de brandweer als continuïteitsborger’: de ontwikkeling naar een organisatie 

die vooral in proactieve en preventieve zin zorg draagt voor het borgen van de continuïteit van het 

maatschappelijk leven; 

� Aan de voorkant van de veiligheidsketen neemt het veiligheidsdenken en continuïteitsdenken (het 

voorkomen van een verstoring van de continuïteit) aan belang toe; 

� Versmalling van de conventionele brandweertaken door het toepassen van nieuwe technologieën en de 

nadruk op de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven; 

� Verbreding van de conventionele (fysieke) hulpverleningstaken in de richting van zorgtaken en een veel 

grotere inzet van de burger in het veiligheidsdomein.  

 

Het nieuwe bedrijfsmodel draagt bij aan het veiliger maken van de maatschappij, leidt tot een financieel 

beheersbare brandweerorganisatie en zal sturen op risico’s. Het doel is dat in 2040 het continuïteitsconcept 

volledig gerealiseerd en geïmplementeerd is. De weg ernaartoe verloopt gefaseerd via ‘Brandveilig leven’ en 

‘Veilig leven’:  

 
Figuur 1. Fasering Brandweer over Morgen 

 

 

Ten aanzien van de eerste stap, Brandveilig Leven, zijn in de landelijke visie de volgende gewenste 

bewegingen benoemd: 

1. Van bestrijden naar voorkomen: activiteiten die samenhangen met het verhogen van het bewustzijn van 

burgers en bedrijven en het voorkomen dat brand ontstaat en, als er toch brand ontstaat, het vergroten 

van de vluchtkans. 

2. Innovatie van repressieve diensten.  

3. Het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. 

4. Het onderbrengen van specialistische taken in interregionale samenwerkingsverbanden en/of publiek-

private samenwerking. 

5. Het intensiveren van research and development (R&D). 



 

 

 

  

 

Binnen BGV wordt Brandweer over

belangrijk thema binnen de organisatie en zal, o.a. middels het programma Brandveiligheidszorg op Maat 

(BVZOM), structureel in de organisatie verankerd worden. Ten aanzien van de transiti

over Morgen heeft BGV vier pijlers benoemd, op basis waarvan alle activiteiten vormgegeven en beoordeeld 

worden: 

� Een nieuwe  balans tussen preventie en repressie

� Klant- en vraaggericht 

� Lokale identiteit en het vermogen tot bewegen

� Doelmatig en efficiënt 

 

Hieronder wordt per ‘beweging’ aangegeven voor welke focus in Gooi en Vechtstreek wordt gekozen. 

 

3.1 Nieuwe balans tussen bestrijden en voorkomen

Een van de belangrijkste pijlers van de toekomstvisie, die ook op kortere termijn effect zal

impact heeft op de brandweerorganisatie, is een verschuiving van repressie en effectbeperking naar 

risicobeheersing. Deze verschuiving is in figuur 2 en figuur 3 weergegeven.

 
Figuur 2. Huidige situatie, focus op repressie en effectbeperkin

 

Figuur 3. Toekomstige situatie, focus op risicobeheersing en het voorkomen van incidenten
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Het is van belang dat de rol van de brandweer bij het voorkomen van branden en de bewustwording van de 

gevaren van brand vooral die van adviseur en regisseur is en dat burgers en bedrijfsleven nadrukkelijk hun 

eigen verantwoordelijkheid nemen. BGV kiest er bewust voor om niet geheel naar risicobeheersing 

(waaronder preventie) ‘over te hellen’, maar een andere balans te zoeken tussen preventie en repressie. De 

focus van BGV binnen dit speerpunt ligt op: 

Focus op specifieke risico’s 

BGV gaat zich specifiek focussen op de belangrijkste risico’s en knelpunten in de regio. Dat wil zeggen dat 

activiteiten m.b.t.  risicobeheersing gericht worden op de specifieke risico’s en risicogroepen die kenmerkend 

zijn voor de regio. Deze risicofocus kent verschillende invalshoeken: 

� Objecten:  

Op basis van het regionale brandrisicoprofiel zijn objecten met verschillende gebruiksfunctie 

geprioriteerd. Dat betekent dat bepaalde objecten meer risico’s met zich mee brengen, onder andere 

vanwege de impact bij een daadwerkelijk incident, dan andere objecten. Er wordt gefocust op de 

objecten met het hoogste risico. Verder is van belang of het Regionaal Dekkingsplan aangeeft, of een 

overschrijding van de normtijden aan de orde is. Voor objecten met een overschrijding wordt, afhankelijk 

van het risico, op objectniveau of op gebiedsniveau gemotiveerd waarom wordt afgeweken. In bijlage 1 

is een overzicht opgenomen van de geprioriteerde objecten die uit het brandrisicoprofiel naar voren 

komen.  

� Inwoners:  

Vanuit de focus op specifieke risico’s en het feit dat bijna alle doden (80%) en gewonden door brand 

afkomstig zijn uit de ‘woonomgeving’, gaat BGV zich meer richten op het bevorderen van de 

brandveiligheid in woonfunctie (en de zelfredzaamheid en bewustwording van bewoners). Hiertoe is 

door Experian onderzoek uitgevoerd (voor de regio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland gezamenlijk) om 

de risico’s m.b.t. inwoners in beeld te brengen. Door het opstellen van een risico-index (de kans op 

brand voor de betreffende risicogroep ten opzichte van de gehele regio) wordt duidelijk waar de grootste 

risico’s zich bevinden. Hiermee vormt dit onderzoek een uitstekende basis voor het aanbrengen van 

focus op specifieke risico’s; bij deze groepen inwoners  komt immers naar verhouding vaker brand voor 

dan op basis van hun aandeel in het totaal zou worden verwacht. In bijlage 1 is het overzicht van de 

belangrijkste risicogroepen opgenomen.  

� Risico’s o.b.v. het Regionaal Risicoprofiel:  

In het Regionaal Risicoprofiel zijn de grootste veiligheidsrisico’s voor de veiligheidsregio gedefinieerd. 

Een belangrijk deel van deze risico’s is multidisciplinair en is vanuit de Veiligheidsdirectie bij de 

multidisciplinaire expertisegroepen belegd. Enkele thema’s hebben vrijwel uitsluitend betrekking op de 

brandweer, zoals natuurbranden en ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het voorkomen en bestrijden 

van deze incidenten heeft nadrukkelijk de aandacht van de brandweer en hoort daarom in de prioritering 

van risico’s en het Beleidsplan Risicobeheersing meegenomen te worden. In bijlage 1 zijn de 

maatgevende risico’s uit het Regionaal risicoprofiel opgenomen.  

� Restrisico’s:  

Een belangrijk gevolg van de focus op risico’s, is het onderkennen van een bepaald restrisico (alle 

risico’s waarvan men op voorhand weet dat deze niet primair zijn opgenomen in het dekkingsplan e.d.). 

Deze risico’s dienen bestuurlijk afgedekt te worden. Met andere woorden: het bestuur van de 

veiligheidsregio besluit deze risico’s te accepteren en hierop niet primair in te zetten.  
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Tegelijkertijd kan niet verwacht worden dat restrisico’s zich niet voor zullen doen. Er zullen zich altijd 

incidenten en/of situaties voordoen waarvoor geen structurele capaciteit wordt ingebouwd en waarop de 

organisatie niet optimaal is voorbereid. Dit maakt het noodzakelijk om in de capaciteit (mensen en 

middelen) ruimte vrij te houden om op dergelijke situaties in te kunnen spelen. 

 

Concreet focust BGV zich op: 

� De grootste knelpunten uit het dekkingsplan (oplossingen voor overschrijdingen op object- en 

gebiedsniveau). 

� De risicogroepen (inwoners) op basis van het Experian-onderzoek, m.b.t. bewustwording en het 

vergroten van de zelfredzaamheid. 

� Risico’s die voortvloeien uit het Regionaal Risicoprofiel (zoals natuurbranden en OGS).  

� Daarnaast wordt voldoende flexibiliteit in de organisatie ingebouwd om adequaat te kunnen reageren op 

onverwachte situaties (bijv. op basis van de restrisico’s) die zich manifesteren. 

 

3.2 Innovatie van repressieve diensten  

Het vergroten van de veiligheid van brandweerpersoneel en het anders inzetten van eenheden (Uitruk op 

Maat, niet elk incident vraagt eenzelfde inzet) zijn ontwikkelingen die mogelijk worden door de nieuwe visie 

van de brandweer. BGV heeft innovatie van de repressie, als logische invulling van de visie Brandweer over 

Morgen, verankerd in het nieuwe Repressief Dekkingsplan, waarbij de combinatie van TS2 en TS4 als 

standaardeenheid is opgenomen.  

Hoewel de repressieve inzet buiten de scope van dit beleidsplan risicobeheersing valt, is het wel van belang 

deze ontwikkeling te noemen. De repressieve kant van de brandweerorganisatie schept immers kaders voor 

risicobeheersing (waar op in te zetten). Daarbij is er een direct raakvlak tussen risicobeheersing en de 

invoering van de TS2: de TS2 zal ook activiteiten op het gebied van Brandveilig Leven gaan verrichten, 

gecombineerd met een uitrukfunctie. 
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3.3 Vergroten zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid 

Om de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven te vergroten en hen te stimuleren om (meer) eigen 

verantwoordelijkheid t.a.v. brand te nemen, wordt vanuit BGV actief ingezet op de bewustwording en het 

versterken van de samenwerking met externe partners in de regio, opdat maximaal effect gegenereerd 

wordt.  

Bewustwording burgers en bedrijven 

Vanuit Brandveilig Leven is één centrale boodschap geformuleerd die ook bij BGV in alle externe uitingen bij 

herhaling terug zal komen: “wij vinden het belangrijk om maatschappelijke doelgroepen bewust te maken 

van brand en brandgevaar en de manier waarop zij zelf invulling kunnen geven aan hun eigen 

verantwoordelijkheid om brand te voorkomen”. Door middel van gerichte en zichtbare acties wil de 

brandweerorganisatie de komende jaren nog meer positie nemen en haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid oppakken. De intentie hierbij is om alle bewoners van jong (basisscholen) tot oud 

(bejaarden- en verzorgingstehuizen) bewust te maken van de gevaren van brand, hoe brand te voorkomen 

en hoe te handelen in geval van brand.  

In algemeen opzicht kan hierbij worden gedacht aan: 

� Gestructureerde en gerichte voorlichting op basisscholen (bewustwording jonge kinderen) 

� Voorlichting na brand (bewustwording directe omgeving) 

� Voorlichting aan thuiszorgorganisaties (bewustwording bij personeel en verminderd zelfredzame 

cliënten) 

Alle onderdelen van de organisatie BGV dragen de bovenstaande boodschap uit en doen mee om deze te 

verwezenlijken. De activiteiten worden onderling afgestemd en uitgewisseld, opdat er een samenhangend 

pakket aan activiteiten ontstaat. Bewustwording van de boodschap en draagvlak voor veranderingen bij het 

eigen personeel van BGV is evident. 

Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen passie en kracht; brandweermensen zijn deskundig, 

hebben passie voor hun vak en kunnen er met enthousiasme over vertellen. Dit wordt maximaal benut door 

het om te buigen naar een meer faciliterende rol richting burgers en bedrijven. Tot slot wordt in de nabije 

toekomst nadrukkelijk ruimte gemaakt voor het inzetten van de niet-repressieve vrijwilliger. 

 

Samenwerking met externe partners 

BGV behoudt en versterkt de regierol richting de bestaande ketenpartners. Daarnaast zal, met name in het 

belang van de hierboven genoemde risicogroepen, zoveel mogelijk worden samengewerkt met nieuwe 

partners. Door samen te werken en partners in te zetten voor het gemeenschappelijke doel (meer veiligheid 

voor de samenleving), wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht en mogelijkheden van elke organisatie 

en kan, indien van toepassing, aangesloten worden bij relevante ontwikkelingen (zoals de WMO en vorming 

van RUD’s, eerder benoemd in hoofdstuk 2). Bij de externe partners binnen de veiligheidsregio valt te 

denken aan: 

� Wijk- en buurtverenigingen 

� Woningbouwcorporaties en VVE’s 

� Scholen (basis en voortgezet onderwijs) 
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� Thuiszorgorganisaties 

� Natuurbeheerders 

� De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 

� (Brand-)verzekeraars. 

 

3.4 Landelijke samenwerking 

Het is niet mogelijk om als korps alles alleen te willen doen. Het is daarom nodig om kennis en expertise 

effectief en efficiënt te organiseren en de krachten te bundelen, zowel op inter- of bovenregionaal niveau als 

op landelijk niveau. Op die manier kan een uniform en hoog kwaliteitsniveau bevorderd worden en kan van 

elkaar geleerd worden. De landelijke ontwikkeling om te komen tot expertregio’s sluit hierbij aan. 

Vanuit de BGV wordt deelgenomen aan landelijke en interregionale overlegstructuren. Gezien de beperkte 

omvang van de regio Gooi en Vechtstreek is de eigen ontwikkelcapaciteit beperkt. Daarom zullen relevante 

landelijke ontwikkelingen worden overgenomen en op maat worden geïmplementeerd. Concrete projecten 

zullen in gezamenlijkheid met andere regio’s worden opgepakt (vergelijkbaar met het meetproject dat samen 

met Flevoland in de groepen 4 van basisscholen is uitgevoerd). De samenwerking met buurregio’s Utrecht 

en Flevoland wordt geïntensiveerd, in het bijzonder op specialistische taken. 
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3.5 Research & Development 

Er wordt niet langer gekozen voor het voorop stellen van de repressieve hulporganisatie, maar er wordt 

vooral ingezet op het voorkomen van incidenten. Research & Development en het inzetten van 

technologische innovaties vormen hierbinnen een belangrijk thema. BGV is echter een kleine 

brandweerorganisatie, zonder capaciteit om een leidende rol te pakken m.b.t. R&D. Wel wordt zoveel 

mogelijk aangehaakt bij landelijke initiatieven en gebruik gemaakt van de resultaten. Twee specifieke 

aandachtspunten vanuit BGV t.a.v. R&D zijn: 

 

Brandonderzoek 

Brandonderzoek is een belangrijk onderdeel van Brandveilig Leven / Brandweer over Morgen. 

Brandonderzoek vormt een zeer belangrijke tak om voorlichtingsactiviteiten te ondersteunen met 

feitenmateriaal. Ook kunnen de primaire processen risicobeheersing en incidentbestrijding kwalitatief 

versterkt worden door goede evaluatie van eerdere incidenten. In meerdere regio’s en op landelijk niveau 

worden op het gebied van brandonderzoek verschillende initiatieven ontplooid. BGV is momenteel met twee 

andere regio’s bezig met het opzetten van een gezamenlijk team brandonderzoek. 

 

Kwaliteitsonderzoek 

Naast brandonderzoek zal ook ingestoken gaan worden op het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van 

de organisatie. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het verbeteren en bijhouden van 

competenties en kwaliteit van producten.  
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4 Beleidskeuzes en instrumenten  

4.1 Algemeen 

De brandweer Gooi en Vechtstreek staat aan de vooravond van een nieuwe organisatie. Nieuwe 

ontwikkelingen, strategische speerpunten en effectieve voordelen dienen hierin zo goed mogelijk te worden 

geborgd. 

Met de concrete uitkomsten van het dekkingsplan, het Experian onderzoek (2011) en een aantal elementen 

vanuit het regionaal risicoprofiel, kan gestart worden met een risicogerichte benadering. Deze benadering 

wordt geëffectueerd door een regiobrede implementatie van brandveilig leven. 

Alle brandveilig leven activiteiten zijn gericht op de realisatie van: 

“Minder branden, minder slachtoffers en minder schade” 

 

Brandveilig leven legt bij het beperken van risico’s meer de nadruk op het reduceren van de kans op 

incidenten en slachtoffers. Voor brandveiligheid ligt het accent op het voorkomen van branden, het verkorten 

van de ontdekkingstijd van brand en het verbeteren van vluchtmogelijkheden. Door een snellere ontdekking 

is vluchten mogelijk en kan de brandweer sneller ter plaatse zijn, zodat het aantal slachtoffers op termijn zal 

verminderen. De nadruk zal hierbij worden gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en 

bedrijven. 

 

Voor de: 

• risico objecten (voortkomende uit het dekkingsplan);  

• de risicogroepen (voortkomende uit het Experian onderzoek) en; 

• de risicogebieden (voortkomende uit  het dekkingsplan, Experian onderzoek en het regionaal 

risicoprofiel) 

worden tal van maatregelen voorgesteld om de kans op een incident te verkleinen of de gevolgen van een 

incident te beperken. Er zal hierbij zoveel mogelijk de samenwerking worden gezocht met externe partijen 

ten einde zo effectief mogelijk bezig te zijn en een win-win situatie te creëren. De uitvoering van activiteiten 

wordt daarbij methodisch begeleid zodat de werkwijze steeds wordt verbeterd. Er zal hierbij veel aandacht 

zijn voor het meten van de effectiviteit van activiteiten. 

In het in latere instantie op te stellen Meerjarenplan brandveilig leven wordt aangeven welke concrete 

risicobeheersingsmaatregelen wanneer geëffectueerd worden. De doorlooptijd van het Meerjarenplan komt 

overeen met de doorlooptijd van de landelijke strategische visie brandveilig leven. Dit plan wordt om de 5 

jaar herzien (komende periode: 2015 – 2020). 

 

 

4.2 Regionale en lokale beleidskeuzes 

De eerder genoemde ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving (hoofdstuk 2) en de strategische 

richting voor de richting van de brandweer (hoofdstuk 3) leiden tot een aantal beleidskeuzes, die deze 

beweging mogelijk moeten maken. Deze gelden vooral op regionaal niveau, maar er zal ook aandacht 

blijven voor het stellen van lokale prioriteiten. De gemaakte beleidskeuzes zijn: 

 
� Voor de traditionele risicobeheersingstaken (ondersteuning van het bevoegd gezag bij 

vergunningverlening, toezicht en handhaving) zal de brandweer zich vanuit de risicobenadering met 

name toeleggen op complexe en risicovolle objecten. Voor deze taken zal op termijn minder, maar 

wel hoogwaardiger, personeel noodzakelijk zijn. 



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

� De gespecialiseerde taken op het gebied van risicobeheersing, zoals proactie, externe veiligheid en 

complexe milieu-advisering, zullen bij voorkeur in interregionale samenwerking worden uitgevoerd, 

om te kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en de noodzakelijke efficiency. 

� Binnen risicobeheersing, maar ook organisatiebreed, is een focusverschuiving noodzakelijk van 

regelgericht werken naar actieve voorlichting en advisering over risico´s. Dit vraagt andere 

competenties van medewerkers, waarvoor training en selectie zullen worden ingezet. 

� De nieuwe balans tussen bestrijden en voorkomen, die de komende jaren inhoud moet krijgen, 

wordt ondersteund door organisatiebrede voorlichting en bewustwording. De verbreding van 

risicobeheersing binnen de organisatie krijgt vorm door de inzet van bijvoorbeeld de TS2 bezetting 

voor Brandveilig Leven activiteiten en het aantrekken van niet-repressieve vrijwilligers. 

De bovengenoemde keuzes leiden tot een gefaseerde verschuiving van de capaciteit binnen het taakveld 

risicobeheersing. De komende jaren zal de capaciteit voor de traditionele taken (advisering/toezicht) 

teruglopen, terwijl de capaciteitsbehoefte voor Brandveilig leven activiteiten juist zal toenemen. 

 

 
De brandweer kiest voor een risicogerichte effectieve aanpak. Hiertoe zijn een aantal regionale strategische 

speerpunten benoemd (zie hiervoor ook het strategisch beleidskader/hoofdstuk 3). De hieruit voortkomende 

activiteiten worden bij voorkeur verweven in bestaande structuren en projecten, waarbij de aansluiting zal 

worden gezocht met het integrale veiligheidsbeleid van de gemeenten. De bestaande dienstverlenings-

overeenkomsten (DVO’s) worden in goed overleg aan de nieuwe situatie aangepast. Daarnaast dienen de 

gemeenten zelf ook invloed uit te kunnen oefenen op het gevoerde beleid en dient er ruimte te zijn voor 

lokaal maatwerk. Ten einde deze lokale wensen te implementeren, zal jaarlijks structureel capaciteit  worden 

vrijgemaakt (zie ook het strategisch kader). Lokale wensen kunnen via reguliere overlegvormen worden 

ingebracht en worden vervolgens zo goed mogelijk in het regionale beleid  opgenomen. 

 

Ten behoeve van de implementatie van concrete risicobeheersingsmaatregelen is het regionale 

instrumentenkader risicobeheersing ontwikkeld. Dit instrument biedt een toolbox met mogelijk te nemen 

maatregelen. 

Deze maatregelen zijn onderverdeeld in een 3-tal categorien te weten: 

• Objectgerichte maatregelen 

• Doelgroepgerichte maatregelen 

• Gebiedsgerichte maatregelen 

Binnen deze 3 categorieën zijn maatregelen benoemd, die zich richten op: 

• de (basis)brandweerzorg 

• het veilig ontvluchten en de toetreden 

• de beheersbaarheid van brand 

• de bestrijdbaarheid van het incident 

• gedrag en houding 

Per maatregel is een classificatie aangegeven (licht/middel/zwaar/zeer zwaar), die een indicatie geeft van 

het mogelijk te verwachten effect van een maatregel. De indicaties zijn gebaseerd op een expert judgement 
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en dus (als eerder aangegeven) niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daar waar de wettelijke 

normtijden in het dekkingsplan worden overschreden, kan gekozen worden voor een passende oplossing in 

de vorm van een lichte, middel , zware of zelfs een zeer zware maatregel (of een combinatie van 

maatregelen). 

 

Om de benodigde risicobeheersingsmaatregelen uit te kunnen voeren, wordt capaciteit vanuit de afdeling 

risicobeheersing ingezet. Naast de inzet van brandveilig leven medewerkers, zal hierbij ook de inzet 

benodigd zijn van andere onderdelen vanuit de afdeling risicobeheersing.  

Dit zijn: 

• proactie en externe veiligheid 

• de advisering op vergunningaanvragen 

• het toezicht op de naleving van vergunningen en algemene voorschriften 

• operationele voorbereiding (planvorming, bluswatervoorzieningen) 

 

 

4.3 Objectgerichte activiteiten 

Het instrumentenkader risicobeheersing beschrijft 18 objectgerichte maatregelen welke op risico objecten 

kunnen worden toegepast. Op basis van de beoordeling per gebruiksfunctie/objecttype kan gezocht worden 

naar de best passende preventieve mogelijkheden om de veiligheidsituatie te verbeteren. 

Een aantal van deze maatregelen zijn gericht op het object zelf (het gebouw). 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• het creëren van extra vluchtwegen  

• de plaatsing van rookmelders of  

• het opwaarderen van een brandmeldinstallatie. 

 Indien er meer maatregelen worden gevraagd dan wettelijk vereist is dan zijn deze maatregelen in een groot 

aantal gevallen niet afdwingbaar. In specifieke gevallen zal dus gekeken moeten worden naar wat juridisch 

haalbaar is. 

Daarnaast zijn er ook maatregelen welke een gedragsverandering beoogen.  

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: 

• een versterking en uitbreiding van de BHV organisatie van een object,  

• het intensiveren van het toezicht of  

• het intensief begeleiden van ontruimingsoefeningen. 

Vanuit het dekkingsplan komt vanuit de risicogroepen een 3-tal categorieën objecten voort waarbij een 

objectgerichte benadering vereist is om eventuele gevaarzettingen te voorkomen.  

Dit zijn: 

• een groot aantal portiekflats 

hierbij kan gekozen worden voor maatregelen welke zijn gericht op de gebouwen zelf of op het 

gedrag van de inwoners van de flats (bijvoorbeeld door middel van voorlichting). 

  

• winkelfuncties met een gesloten constructie 

hierbij kan gekozen worden voor maatregelen welke zijn gericht op de gebouwen zelf, er kan 

worden gekozen voor een versterking en uitbreiding van de BHV organisatie of er kan worden 

geïnvesteerd in het geven van voorlichting. 

 

• overige risicogroepen 

binnen deze categorie bevindt zich een divers aantal risico objecten  

(een aantal celfuncties, gezondheidszorgfuncties en woonfuncties verminderd zelfredzaam). 

Bij de te nemen maatregelen kan gedacht worden aan maatregelen welke gericht zijn op de 

brandveiligheid van de gebouwen maar ook op gedragsgerichte maatregelen (bijvoorbeeld door het 

houden van ontruimingsoefeningen of het geven van voorlichting) 
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en vanuit de  vergunningplichtige markante objecten zijn dit de: 

• hotels/pensions 

Bij de te nemen maatregelen ten aanzien van hotels/pensions kan gedacht worden aan 

maatregelen welke gericht zijn op de brandveiligheid van de gebouwen maar ook op 

gedragsgerichte maatregelen (bijvoorbeeld door het geven van voorlichting) 

In het kader van de maatregel Bevorderen veiligheidsbewustzijn & vergroten handelingsperspectief speelt er 

momenteel een landelijk traject getiteld “Geen Nood bij Brand” (GNBB). GNBB is ook door onze regio 

geadopteerd en zal vanaf 2014 worden uitgerold.  

Doel van ‘Geen nood bij brand', dat in april 2010 de Innovatieprijs Brandveiligheid 2010 won, is 

samenwerken aan het verbeteren van de brandveiligheid in zorginstellingen door kennisuitwisseling met 

medewerkers én bewoners. GNBB is primair gericht op zorginstellingen en mogelijk in de toekomst ook op 

cellencomplexen. 

 

 

4.4 Doelgroepgerichte activiteiten 

De doelgroepgerichte maatregelen worden toegepast op de risicogroepen voortkomend uit het 

risicogroepenonderzoek (Experian, 2011).  

In bijlage 2 vindt u onder meer een omschrijving van deze risicogroepen en een regionale kaart met de 

plaatsen waar de risicogroepen zich (grofweg) in onze regio bevinden. 

 

De toolbox in het instrumentenkader bevat 4 doelgroepgerichte maatregelen. Het gaat hierbij in alle gevallen 

om het geven van voorlichting met als doel om het gedrag en de houding ten aanzien van brandveiligheid te 

verbeteren. Een 2-tal genoemde maatregelen vindt incidenteel of tijdelijk plaats. 

Dit zijn: 

• voorlichting na brand en  

• seizoensgebonden voorlichting 

De overige 2 maatregelen zijn van structurele aard: 

• voorlichting op de (basis)scholen 

• voorlichting kamerverhuur  

Per risicogroep zal gekeken worden naar een passende wijze van benadering en voorlichting over mogelijke 

gevaarzettingen in de privé, werk of recreatiesituatie. De zeer rijke burger kan via bestaande netwerken 

worden benaderd (bijvoorbeeld via Rotary). Andere doelgroepen kunnen via de buurt- of wijkverenigingen 

worden benaderd. Een samenwerking met de ketenpartners zal hierbij zoveel mogelijk worden nagestreefd 

(bijvoorbeeld met de politie in het kader van inbraakpreventie). 

De risicogroep gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar wordt bereikt door middel van 

brandveiligheidvoorlichting op de basisscholen. Het effect hiervan is inmiddels bewezen (Evaluatierapport 

brandveiligheidvoorlichting voor leerlingen in groep 4). Eind 2013 zal gestart worden met het geven van 

voorlichting aan de groepen 4 en voor 2018 is dit traject verder uitgebreid naar de groepen 6 en 8. 

 

Daarnaast zal er bij de benadering van risicogroepen stevig en actief worden ingezet  op de social media.   

 

Gezien de ontwikkelingen in de samenleving (vergrijzing) wordt geanticipeerd op een nieuw te verwachten 

risicogroep, te weten ‘Zelfstandig wonende verminderd zelfredzamen’. Om deze doelgroep te bereiken wordt 

onder meer ingezet op een samenwerking met de verschillende WMO loketten en thuiszorgorganisaties. 

 

Voorafgaand aan een traject met doelgroepgerichte activiteiten en maatregelen vindt afstemming plaats met 

de betreffende gemeente(n).  
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4.5 Gebiedsgerichte activiteiten 

In de toolbox van het instrumentenkader risicobeheersing zijn 4 maatregelen benoemd die bij het verbeteren 

van de brandveiligheidsituatie in een gebied kunnen worden ingezet.  

De resultaten vanuit het dekkingsplan, het Experian onderzoek en het regionaal risicoprofiel bieden hiertoe 

een basis.  

Uit het dekkingsplan komen een aantal gebieden voort waarbij vanuit het ministerie een beargumenteerde 

gebiedsgerichte afwijking is toegestaan (zie ook het dekkingsplan). 

De resultaten vanuit het Experian onderzoek geven aan dat veel burgers in risicogroepen zich in elkaars 

nabijheid bevinden (zie ook de kaart in bijlage 2). 

Uit  het regionaal risicoprofiel komen daarnaast 2 monodisciplinaire aandachtspunten voort die 

gebiedsgericht worden aangepakt.  

Het gaat hierbij om de onderdelen: 

• natuurbrandbestrijding en  

• ongevallen met gevaarlijke stoffen.  

 

De meest in het oog springende gebiedsgerichte maatregelen zijn: 

• aandacht voor ruimtelijke maatregelen bij de ontwikkeling van (nieuwe) gebieden 

(bestemmingsplannen). Mogelijke gevaarzettingen dienen hierbij zo goed mogelijk te worden 

voorkomen 

• het geven van voorlichting 

• het organiseren van zelfhulp van burgers ter ondersteuning van hulpdiensten en  

• er kunnen aanvullende eisen worden gesteld ten aanzien van de bereikbaarheid en de 

bluswatervoorziening in een gebied. 

 
4.6 Overige risicobeheersingsactiviteiten 

Hoe eerder brandveiligheidmaatregelen bij de ontwikkeling van gebieden en objecten worden toegepast, hoe 

beter. De activiteiten proactie, externe veiligheid en de advisering op vergunningaanvragen spelen hierbij 

een belangrijke rol.  
Zoals het er nu naar uitziet, zal de brandweer zich in de toekomst toeleggen op hoogwaardiger advisering en 

standaardzaken overlaten aan private partijen. Ook zal er meer risicogericht worden gewerkt: inzetten op 

situaties waar meerwaarde valt te behalen. Dit resulteert in een behoefte aan hoger gekwalificeerd 

personeel (o.a. Fire Safety Engineers/FSE). 

 

4.7 Brandonderzoek 

Een aspect dat versterking behoeft is het leren van incidenten, mede in relatie tot de preventie adviezen. Dit 

onder het motto “meten is weten”. Het brandonderzoek binnen de BGV is in opkomst. Door een intensieve 

samenwerking met brandonderzoekdeskundigen uit de regio’s Flevoland en Utrecht wordt in de toekomst 

gestructeerd vorm gegeven aan het brandonderzoek in de genoemde regio’s. 

Het brandonderzoek krijgt een duidelijke relatie met brandveilig leven. Bevindingen vanuit het onderzoek 

worden meegenomen in het bewustwordingstraject richting risicogroepen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

4.8 Capaciteit 

De invoering van brandveilig leven

Het is evident dat de beschikbare capaciteit de 

activiteiten zal bepalen. De wijze van aanpak brengt echter een 

 

Er kan immers gekozen worden voor:

• een aanpak waarbij er in beginsel een grote hoeveelheid capaciteit op brandveilig leven 

wordt ingezet. Nadat het merendeel van deze activiteiten is uitgevoerd, kan vervolgens de 

“boventallige” capaciteit worden afgebouwd 

of er kan gekozen worden voor:

 

• een aanpak waarbij een kernteam BVL gedurende een aantal jaren gestructureerd wordt 

opgebouwd conform een Meerjarenplan brandveilig leven 201

Deze laatste aanpak geniet intern de voorkeur. Een te forse capaciteitstoename van BVL

beginperiode immers kunnen leiden tot een onwenselijke ongestructureerdheid. 

Het genoemde kernteam zal verantwoordelijk zijn voor het beleid, de coördin

uitvoering. Brandveilig leven activiteiten worden straks niet alleen door het BVL team uitgevoerd. De 

uitvoering van BVL ligt bij de gehele

Voorgesteld wordt om in de toekomstige jaarplannen van 

nemen. Op basis van de beschikbare kennis en kunde, zullen deze collega’s op een gestructureerde wijze 

bij de uitvoering van activiteiten  worden ingezet.

 

Ten behoeve van het verkrijgen van voldoende personele 

tussen traditionele taken en BVL

gedoeld op adviserings- en toezichttaken. 

toezicht op de naleving van vergunningen, spelen momenteel immers landelijk een aantal ontwikkelingen die 

het in de toekomst waarschijnlijk mogelijk maken om met capaciteit te schuiven. 

zal plaatsvinden in overleg met de betrokken gemeenten. Afgesloten dienstverleningsovereenkomsten 

(DVO’s) dienen hierop te worden aangepast.

 

Figuur 2: Ontwikkeling activiteiten binnen risicobeheersing

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 
 

De invoering van brandveilig leven (BVL) binnen de organisatie zal op termijn steeds meer capaciteit vergen.

beschikbare capaciteit de jaarlijkse hoeveelheid en intensiteit aan brandveilig leven 

De wijze van aanpak brengt echter een dilemma met zich mee.  

Er kan immers gekozen worden voor: 

en aanpak waarbij er in beginsel een grote hoeveelheid capaciteit op brandveilig leven 

wordt ingezet. Nadat het merendeel van deze activiteiten is uitgevoerd, kan vervolgens de 

iteit worden afgebouwd  

er kan gekozen worden voor: 

een aanpak waarbij een kernteam BVL gedurende een aantal jaren gestructureerd wordt 

opgebouwd conform een Meerjarenplan brandveilig leven 2015 – 2020. 

Deze laatste aanpak geniet intern de voorkeur. Een te forse capaciteitstoename van BVL-

beginperiode immers kunnen leiden tot een onwenselijke ongestructureerdheid.  

Het genoemde kernteam zal verantwoordelijk zijn voor het beleid, de coördinatie en een deel van de 

uitvoering. Brandveilig leven activiteiten worden straks niet alleen door het BVL team uitgevoerd. De 

gehele BGV organisatie.  

Voorgesteld wordt om in de toekomstige jaarplannen van alle collega’s standaard BVL capaciteit op te 

nemen. Op basis van de beschikbare kennis en kunde, zullen deze collega’s op een gestructureerde wijze 

bij de uitvoering van activiteiten  worden ingezet. Dit vereist een zeer flexibele organisatie!

n van voldoende personele BVL capaciteit wordt een gefaseerde verschuiving 

BVL activiteiten beoogd. Met traditionele taken wordt in dit kader 

en toezichttaken. Ten aanzien van het adviseren op vergunningaanvragen en het 

toezicht op de naleving van vergunningen, spelen momenteel immers landelijk een aantal ontwikkelingen die 

het in de toekomst waarschijnlijk mogelijk maken om met capaciteit te schuiven. De beoogde

in overleg met de betrokken gemeenten. Afgesloten dienstverleningsovereenkomsten 

(DVO’s) dienen hierop te worden aangepast. 

 
: Ontwikkeling activiteiten binnen risicobeheersing 
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Dit vereist een zeer flexibele organisatie! 

wordt een gefaseerde verschuiving 
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Ten aanzien van het adviseren op vergunningaanvragen en het 

toezicht op de naleving van vergunningen, spelen momenteel immers landelijk een aantal ontwikkelingen die 
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5 Organisatorische randvoorwaarden 

In 2011 is er een project binnen de BGV uitgevoerd om een voorstel te doen ten aanzien van het 

optimaliseren van de organisatie. Hierin is gekeken hoe de taakvelden risicobeheersing, de technische 

dienst en opleiden & oefenen zo goed en effectief mogelijk konden worden georganiseerd.  

De hierin beoogde en door de (lokale en regionale) risicobeheersingmedewerkers gedragen 

risicobeheersingsorganisatie is nog steeds in basis gewenst.  

 

De belangrijkste speerpunten uit Optimalisatie Organisatie voor risicobeheersing zijn: 

• Preventie gaat voor repressie  

Veel medewerkers vanuit de afdeling Risicobeheersing hebben tevens een repressieve neventaak. 

Dit zal met het nieuwe dekkingsplan niet wijzigen. De verwachting is dat het aantal repressieve uren 

per medewerker zelfs toe zal nemen. Met deze capaciteit dient echter zeer zorgvuldig te worden 

omgegaan. Indien een medewerker repressieve dienst heeft, is hij beperkt in zijn 

risicobeheersingstaken. Hierover dienen dan ook vantevoren duidelijke afspraken te worden 

gemaakt.    

 

• Een centralisatie van preventiemedewerkers op 2 á 3 strategisch gekozen lokaties in de 

regio 

De preventiemedewerkers zijn momenteel verspreid door de gehele regio. Deze situatie sluit 

niet/slecht aan bij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Met name de 

functiescheiding tussen vergunningverlening en toezicht is vaak niet mogelijk. Wabo wetgeving 

schrijft  voor dat preventiemedewerkers niet voor één object zowel een adviesrol als toezichtrol 

mogen vervullen. Daarnaast is er sprake van een versnippering van kennis en capaciteit, 

kwetsbaarheid (afwezigheid), is er een grote diversiteit in werkmethodieken en is de situatie vanuit 

een regionaal perspectief verre van efficient en optimaal. 

 

• Een éénhoofdige vakinhoudelijke aansturing – ondersteund door lokale vakinhoudelijke 

coördinatoren.  

De huidige communicatie onderling is niet optimaal en er is sprake van zeer veel 

communicatielijnen. Daarnaast hebben zowel de postcommandanten, teamleider en coördinatoren 

bemoeienis met werkinhoudelijke zaken. Dit leidt regelmatig tot onduidelijkheden. 

 

• Het creëeren van formatie ten behoeve van brandveilig leven activiteiten. 
 

Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere organisatorische randvoorwaarden: 

• Intern trainingstraject 

Teneinde iedereen binnen de BGV te betrekken bij brandveilig leven, dient bij aanvang een intern 

trainingtraject te worden uitgerold. 

 

• Bijscholing 

Medewerkers dienen naar aanleiding van hun nieuwe functie te worden bijgeschoold. Huidige 

adviseurs dienen bijvoorbeeld een gespecialiseerde opleiding te volgen teneinde hun nieuwe 

gespecialiseerde rol beter in te vullen (zie ook hoofdstuk 4.2). 
 

• ICT 
Een belangrijke andere noodzakelijke randvoorwaarde om in de toekomst effectief te kunnen 
werken is een nieuw integraal ICT systeem. 

 



 

 

 

  

   

  

 

 

 Pagina 24 van 38 

 
 

 

Bijlage 1 Overzicht belangrijkste risico’s BGV 

In hoofdstuk 3 is het strategisch kader voor het Beleidsplan Risicobeheersing beschreven, gebaseerd op de 

landelijke brandweervisie ‘Brandweer over Morgen, strategische reis voor vernieuwingen’. Een belangrijk 

onderdeel van deze visie, zoals het ook in BGV toegepast gaat worden, is de focus op specifieke risico’s. In 

hoofdstuk 3 is de risicofocus op hoofdlijnen beschreven. In deze bijlage wordt de risicofocus verder 

toegelicht, als aanvulling op de beschrijvingen in hoofdstuk 3. BGV focust op vier risicogroepen: 

a. Objecten  

Op basis van het brandrisicoprofiel zijn objecten met de volgende gebruiksfunctie geprioriteerd: 

Risicogroep Gebruiksfunctie Impactscore 

Verminderd zelfredzaam Gezondheidszorgfunctie met bedgebied 11 

Celfunctie 10 

Woonfunctie verminderd zelfredzaam 9 

Bedrijf Industrie zwaar 10 

Winkelfunctie met een gesloten constructie 9 

Bijeenkomstfunctie: aanwezigheid > 1000 personen 8 

Kind en Jeugd Onderwijsfunctie < 12 jaar 10 

Bijeenkomstfunctie: kinderdagverblijf 10 

Onderwijsfunctie ≥ 12 jaar 9 

Burger Woonfunctie portiekwoningen/portiekflats 8 

Overige functies: vitale infrastructuur 8 

Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebied 8 

 

b. Inwoners 

Uit onderzoek van Experian blijkt dat in de gehele regio Gooi en Vechtstreek de volgende groepen inwoners 

de belangrijkste risicogroepen vormen: 

Risicogroep % brandmeldingen t.o.v. totaal % huishoudens t.o.v. totaal Risico-index 

Rijke elite 13,3 % 9,2 % 144 

Eigenzinnigen 13,0 % 10,0 % 131 

Gedreven doeners 7,2 % 5,9 % 122 

Familie dynamiek 6,3 % 6,2 % 102 

Moderne gezinnen 2,6 % 1,3 % 205 

 

In enkele gemeenten binnen de regio (Weesp/Hilversum) zijn daarnaast nog de volgende twee specifieke 

risicogroepen naar voren gekomen: 

Risicogroep % brandmeldingen t.o.v. totaal % huishoudens t.o.v. totaal Risico-index 

Jonge stellen 5,6 % 4,7 % 118 

Krappe kassen 2,0 % 1,1 % 191 

 

Vanuit het oogpunt van gezinsopbouw, is voor BGV ook de doelgroep ‘Gezinnen met kinderen tot en met 12 

jaar’ als belangrijke risicogroep naar voren gekomen. Gezien de ontwikkelingen in de samenleving 

(vergrijzing) zal ook worden geanticipeerd op een nieuw te verwachten risicogroep, te weten ‘Zelfstandig 

wonende verminderd zelfredzamen’. 
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c. Risico’s o.b.v. het Regionaal Risicoprofiel 

Uit de regionale inventarisatie van de grootschalige veiligheidsrisico’s komt het volgende beeld van 

veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek naar voren: 

Maatschappelijk thema Crisistype Incidenttype 

Natuurlijke omgeving Overstroming (landelijk)  

Natuurbranden Bosbrand & Heidebrand 

Gebouwde omgeving Branden in kwetsbare objecten  Brand in gebouwen met verminderd 

zelfredzame personen 

Brandgevaar in oude kernen 

Technologische omgeving Incident met brandbare / explosieve stof Ontploffing met brandbaar gas 

Incident met giftige stof Brand in opslag gevaarlijke stoffen 

Vitale infrastructuur en 

voorzieningen 

Verstoring energie en 

drinkwatervoorzieningen, 

telecommunicatie en ICT 

Uitval 

elektriciteit/gas/water/telecom/ICT 

Verkeer en vervoer Incident op water en spoor Recreatie- en beroepsvaart / 

goederen- en personenvervoer 

Verkeersincident op het land Incident wegverkeer 

Luchtvaartincident Incident bij start of landing van een 

vliegtuig in de aanvliegroute 

Gezondheid Ziektegolf (landelijk) Pandemie 

Handhaving rechtsorde Paniek in menigten Paniek tijdens een grote 

bijeenkomst/terrorisme/Mediapark 

Verstoring openbare orde Maatschappelijke onrust 

Strafrechtelijke 

handhaving rechtsorde 

Verstoring openbare orde Gijzeling en opzettelijk delict 

 

d. Restrisico’s 

Er zijn vooralsnog geen specifieke restrisico’s geïdentificeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

Bijlage 2 Experian doelgroep penetratie in regio Gooi en Vechtstreek &  
uitleg belangrijkste risicogroepen in Gooi en Vechtstreek 

 

 

 

 



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

 



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

 
  



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

 
  



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

  



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

 



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

  



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

 
  



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

  



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

 



 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

 
 
 


