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1 Inleiding 
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s  (WVR) en het onderliggende Besluit veiligheidsregio’s  

(BVR) in werking getreden. Deze wet en het besluit stellen eisen aan de (basis)brandweerzorg. De WVR 

bepaalt onder andere dat iedere veiligheidsregio een dekkingsplan voor de brandweer moet hebben 

opgesteld, welke is gebaseerd op het regionaal risicoprofiel en het brandrisicoprofiel. Het BVR stelt 

vervolgens expliciete normen met betrekking tot de opkomsttijden en de standaard bezetting van de 

basisbrandweereenheid, ondersteuningseenheden en ongevallen met gevaarlijke stoffen. De tijdnormen 

voor de opkomsttijden van de brandweer liggen daarmee (in beginsel) wettelijk vast. De wet biedt wel 

ruimte aan het bestuur van de veiligheidsregio om af te wijken van de tijdnormen, mits dit 

beargumenteerd is. 

Brandweer Gooi en Vechtstreek is per 1 januari 2009 geregionaliseerd. Vanaf het moment van 

regionalisering is het instellen en in stand houden van de brandweerorganisatie een verantwoordelijkheid 

van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Het bestuur bestaat uit de 

burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 

Tijdens de regionalisering is afgesproken dat alle deelnemende gemeenten een gelijk kwaliteitsniveau 

brandweerzorg inbrengen in de nieuwe organisatie. Het proces van harmoniseren is “het been bijtrekken” 

gaan heten. De gemeenten waarvan de brandweer in de periode 2006-2008 in minder dan 80% van de 

uitrukken binnen de gestelde norm ter plaatse was, dienden aanvullende maatregelen te treffen om aan 

het gestelde niveau te voldoen. Hierbij is het van belang om te beseffen dat de 80% norm gebaseerd is op 

de Handleiding Brandweerzorg, de voorloper van de Wet en het Besluit. In de Handleiding waren voor een 

groot scala incidenttypen opkomsttijden benoemd (bijvoorbeeld ook 15 minuten voor technische 

hulpverlening). Met de komst van de Wet en het Besluit is een wettelijke verankering gekomen voor een 

deel van de opkomsttijden van de brandweer. De wetgever heeft besloten om alleen de opkomsttijden 

voor brand in objecten te verankeren. Als gevolg hiervan kan het dekkingspercentage op basis van de 

huidige regelgeving niet vergeleken worden met het dekkingspercentage op basis van de Handleiding 

Brandweerzorg (en het been bijtrekken). 

Op basis van de nieuwe wetgeving heeft het bestuur van de veiligheidsregio in haar vergadering van 26 

september 2012 de huidige repressieve dekking vastgesteld (Dekkingsplan 1.0). Het bestuur heeft daarbij 

geconstateerd dat de huidige repressieve dekking lager is dan bestuurlijk wenselijk en heeft de regionaal 

commandant brandweer de opdracht gegeven scenario’s te ontwikkelen om de dekking te verbeteren.  

De scenario’s vinden hun grondslag in het bestuurlijk vastgestelde brandrisicoprofiel. Het doel van het 

brandrisicoprofiel is om inzichtelijk te maken, welke brandrisico’s binnen de regio bestaan, om vervolgens 

bestuurlijke keuzes te kunnen maken in hoeverre preventieve en repressieve inzet van de brandweer 

wenselijk en noodzakelijk zijn:  

 om aan de wettelijke normtijden te kunnen voldoen, of;  

 om bestuurlijk gemotiveerd afwijken mogelijk te maken.  

 

Het brandrisicoprofiel geeft een overzicht van de brandrisico’s op gebruiksfunctie-niveau binnen regio Gooi 

en Vechtstreek, waarbij een doorvertaling wordt gemaakt naar objectniveau. Bij het opstellen van het 

brandrisicoprofiel is gebruik gemaakt van het model van de veiligheidsregio Utrecht en van de landelijke 

handreiking van de NVBR. Op basis van een beoordeling van het brandrisico (conform de genoemde 
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modellen) en een (“expert-based”) beoordeling van de impact van een brand, is een classificatie voor de 

verschillende gebruiksfuncties opgesteld.  

Met het vaststellen van het brandrisicoprofiel Brandweer Gooi en Vechtstreek zijn tevens de impactscores 

vastgesteld, die een indicatie geven voor de gevolgen van een brand per gebruiksfunctie. Samen met het 

brandrisico vormt dit de totale risicoscore per gebruiksfunctie. 

Bij het opstellen van de scenario’s is ervoor gekozen een aantal groepen te vormen van gebruiksfuncties 

met een grote impact. Het gaat om de volgende risicogroepen, met de daarbij behorende gebruiksfuncties 

en impactscores op basis van het brandrisicoprofiel: 

 

Risicogroep Gebruiksfunctie Impact score 

Verminderd zelfredzaam Gezondheidszorgfunctie met bedgebied 11 

Celfunctie 10 

Woonfunctie verminderd zelfredzaam 9 

Bedrijf Industriefunctie 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 

 
Tabel 1:  Indeling risicogroepen op basis van impactscore brandrisicoprofiel 

 
In de bestuursconferentie van 23 januari 2013 zijn de verschillende scenario’s besproken en vergeleken op 

basis van de resultaten op risicogroep en totale dekking. Naar aanleiding van de bestuursvergadering van 

13 februari is besloten het scenario genaamd “Houtskoolschets” uit te werken in een dekkingsplan. De 

uitwerking bestaat uit twee fasen. De eerste fase (dekkingsplan 1.5) is aan het bestuur voorgelegd in haar 

vergadering van 27 maart 2013. De tweede fase is ter besluitvorming voorgelegd op 26 juni2013. Met de 

bestuurlijke vaststelling van fase 2 is tevens het voorliggende dekkingsplan 2.0 vastgesteld. In dekkingsplan 

2.0 zijn ten opzichte van dekkingsplan 1.5 geactualiseerde gegevens uit het brandrisicoprofiel opgenomen.  

 

1.1 Doelstelling 
Met de vaststelling van het dekkingsplan neemt het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio een besluit 

over het gewenste niveau van de brandweerzorg in de regio. Hiermee geeft het bestuur invulling aan de 

verplichting op grond van de Wet veiligheidsregio’s, om voor de brandweer vast te stellen welke 

opkomsttijden gelden en hoe de brandweerorganisatie wordt uitgerust om daaraan te voldoen. Verder 

wordt in het dekkingsplan gemotiveerd op welke wijze het bestuur omgaat met afwijkingen van de 

normtijden. Met het dekkingsplan kan het bestuur verantwoording afleggen aan de gemeentebesturen, 

burgers, het bedrijfsleven en de rijksoverheid. 

Om invulling aan deze doelstelling te geven treft u in dit document de weergave aan van de repressieve 

dekking van de basiseenheid (tankautospuit) in de regio Gooi en Vechtstreek, in relatie tot de wettelijke 
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normopkomsttijden van het Besluit veiligheidsregio’s . De opkomsttijden van de ondersteuningseenheden 

zijn in dit document eveneens beschreven. 

Dit document geeft inzicht in de berekende en gerealiseerde prestaties van de brandweer en de te 

verwachten toekomstige prestaties van de brandweer na implementatie van de voorgestelde maatregelen. 

De meest verregaande operationele maatregel die wordt ingevoerd, is het inrichten van de eerstelijns 

basisbrandweerzorg op basis van modulaire variabele voertuigbezetting. Deze maatregel wordt in dit 

document beschreven, aangezien de toekomstige dekking door de maatregel aanzienlijk verbetert. 

De huidige en te verwachten prestaties op het gebied van specialistische taken vallen buiten de scope van 

dit document. 

 

1.2 Wettelijke normopkomsttijden 
In het Besluit veiligheidsregio´s zijn wettelijke normopkomsttijden voor de eerste basiseenheid vastgelegd. 

Deze zijn vastgesteld per gebruiksfunctie en weergegeven in onderstaande tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 2:  Normopkomstijden voor gebruiksfuncties uit Besluit veiligheidsregio 

 

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 1.5 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. 

 

1.3 Uitleg opkomsttijd 
De Inspectie Veiligheid en Justitie hanteert onderstaande definitie van opkomsttijd (Ter Plaatse! Onderzoek 

naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer - 2012): 

De opkomsttijd is de tijd tussen de melding van een incident en het moment dat de basisbrandweereenheid 
van de brandweer ter plaatse is. Deze is opgebouwd uit drie elementen: de meldkamerverwerkingstijd, de 
uitruktijd en de rijtijd. De verwerkingstijd is de tijd tussen de melding aan de meldkamer en het alarmeren 
van de brandweer. De uitruktijd is de tijd tussen het alarmeren van de brandweer door de meldkamer en 

Tijdsnorm basiseenheid Gebruiksfuncties Besluit veiligheidsregio’s  

5 min. 1. Winkelfunctie met gesloten constructie 
2. Woonfunctie boven winkelfunctie 
3. Celfunctie 

6 min. 4. Woonfunctie portiekwoningen / portiekflats 
5. Woonfunctie verminderd zelfredzaam 

8 min. 6. Logiesfunctie 
7. Onderwijsfunctie 
8. Gezondheidszorgfunctie  
9. Winkelfunctie 
10. Overige woonfuncties 

10 min. 11. Kantoorfunctie 
12. Overige gebruiksfunctie 
13. Overige bijeenkomstfunctie 
14. Sportfunctie 
15. Industriefunctie 
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het tijdstip dat het eerste voertuig de post verlaat op weg naar de incidentlocatie. De rijtijd ten slotte is  de 
tijd die het eerste voertuig nodig heeft om van de post naar de plaats incident te gaan. 

 

Onderstaande figuur laat een grafische weergave zien van de opbouw van de opkomsttijd (Ter Plaatse! 

Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer” - 2012). In het nieuwe regionale 

uitrukconcept “modulair variabele voertuigbezetting” (zie hoofdstuk 2) wordt de opkomst van de eerste 

eenheid (een TS2 of TS4) maatgevend beschouwd voor de opkomsttijd van de basisbrandweereenheid. Om 

veilig en effectief te kunnen opereren geldt daarnaast als interne kwaliteitsnorm dat de tweede eenheid 

binnen 5 minuten na de eerste ter plaatse moet zijn.   

 
 
Figuur 1:  Grafische weergave opkomsttijd brandweer (Bron: Inspectie VenJ, Rapport Ter Plaatse!) 

 

1.4 Kanttekeningen 
De normopkomsttijd die van toepassing is op een object, is vastgesteld op basis van de gebruiksfunctie die 

het object in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) toegekend heeft gekregen. De 

verantwoordelijkheid voor het beheer van de BAG, ligt bij de gemeenten. Alle overheidsdiensten hebben 

een terugmeldplicht, indien zij fouten of gebreken in de BAG constateren.  

De gegevens in de BAG blijken in de praktijk niet altijd accuraat te zijn. Dit dient in ogenschouw te worden 

gehouden bij het analyseren en beoordelen van de gegevens. Door het terugkoppelen van geconstateerde 

fouten, zullen de gegevens op termijn een hogere nauwkeurigheid krijgen.   

Eveneens is geconstateerd, mede door de Inspectie Veiligheid en Justitie, dat de gebruiksfuncties die in de 

BAG worden onderkend niet één op één overeenkomen met de gebruiksfuncties die het Besluit 

veiligheidsregio’s  benoemt. Omdat deze categorieën (op onderdelen) van elkaar verschillen, heeft er een 

vertaalslag plaatsgevonden tussen de BAG en het BVR.  

 

1.5 Motivatie afwijken normtijden 

 
Zoals eerder aangegeven kan het bestuur van de veiligheidsregio alleen afwijken van de wettelijke 

normtijden, als per object wordt gemotiveerd waarom voor dat object wordt afgeweken en wat de mate 
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van afwijking is (BVR art. 3.2.1.). Aangezien dit voor de meeste veiligheidsregio´s een bijzonder 

bewerkelijke procedure zou worden, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie in zijn brief van 22 

november 2012 aan alle veiligheidsregio´s enige nuancering op deze vereiste aangebracht. 

Het uitgangspunt van de minister blijft, dat er geen sprake kan zijn van het generiek verhogen van de 

normtijden. Wel wordt enige souplesse betracht om het motiveren bij afwijkende normtijden op 

objectniveau te doen. Zelfs voor een kleine regio als Gooi en Vechtstreek zou dit namelijk betekenen dat er 

voor ruim 18.000 gebouwen met een overschrijding (ANW-situatie) een aparte motivering per object nodig 

zou zijn. Om de administratieve last voor de veiligheidsregio´s te beperken, is motivatie op objectniveau 

alleen vereist voor enkele belangrijke typen objecten, de zogenaamde “markante objecten”. Hieronder 

worden verstaan: 

 Bedrijven met gevaarlijke stoffen die vallen onder de BRZO-regelgeving 

 Gebouwen die gebruiksvergunningplichtig zijn (o.a. pensions, hotels, basisscholen, kinderdagverblijven 

en dagbesteding voor gehandicapten). 

Voor alle overige “niet-markante” objecten kunnen objecten met dezelfde gebruiksfunctie worden 

geclusterd en volstaat het motiveren van afwijkende normtijden per gemeente(deel), dat wil zeggen per 

wijk of per (kleine) dorpskern. 

In het brandrisicoprofiel voor Gooi en Vechtstreek zijn verschillende risicogroepen onderscheiden, waar 

het brandrisico aanmerkelijk hoger ligt dan in andere gebruiksfuncties. De risicogroepen komen 

grotendeels overeen met de door de minister aangegeven markante objecten, maar zijn niet helemaal 

hetzelfde. Zo vallen de BRZO-bedrijven onder de risicogroep “zware industrie” en vallen bijna alle 

gebruiksvergunningplichtige objecten in de overige risicogroepen. Omdat het brandrisicoprofiel als 

grondslag voor het dekkingsplan wordt gebruikt, zal de door de minister verlangde motivering op 

objectniveau in dit dekkingsplan voor de risicogroepen worden gedaan. 

Nadat in hoofdstuk 3 is beschreven hoe de dekking binnen de regio voor de basisbrandweerzorg is, worden 

de resultaten in hoofdstuk 7 geanalyseerd. In bijlage 21 en 22 zijn de geconstateerde afwijkingen van de 

normtijden gemotiveerd en worden op object- of gebiedsniveau maatregelen uitgewerkt.       

 

1.6 Mogelijke verbeteringsinstrumenten 

Als basis voor het gemotiveerd afwijken van de normtijden zijn instrumentenkaders ontwikkeld met zowel 

operationele als risicobeheersingmaatregelen. De instrumentenkaders zijn gestoeld op een sterke 

vakinhoudelijke en objectieve basis en zijn met name bedoeld om de juiste randvoorwaarden te creëren 

voor het dekkingsplan. Aan de hand van landelijke documentatie, wetgeving en wetenschappelijke 

inzichten (voor zover mogelijk) is getracht inzicht te geven in de mogelijkheden van de verschillende 

maatregelen als randvoorwaardelijke componenten voor het dekkingsplan. De vakinhoudelijke bijdrage 

van de instrumentenkaders herbergt een aantal subjectieve voorkeuren. Deze subjectieve voorkeuren zijn 

echter met goede argumenten onderbouwd, waardoor deze een concrete inhoudelijke bijdrage leveren. 

 

1.6.1  Operationele instrumenten 

De operationele instrumenten richten zich op de mogelijke maatregelen op het repressieve vlak, om de 

veiligheidssituatie op een gewenst niveau te krijgen. Deze operationele instrumenten zijn samengevoegd in 
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het Instrumentenkader Operatiën. In eerste instantie gaat het instrumenten-kader in op een aantal 

theoretische definities van opkomsttijden, de basisbrandweereenheid en wat verstaan wordt onder kosten 

en baten. Hierna wordt een beschrijving gegeven van een aantal maatregelen die de mogelijkheid bieden 

de opkomsttijden in potentie binnen de wettelijke norm te halen. Per potentiële maatregel is een indicatie 

gegeven van het te verwachten effect. 

In het instrumentenkader ‘Operatiën’ is een analyse gemaakt van de diverse maatregelen middels het 

principe 'boven-de-streep’ en ‘onder-de-streep'. Dit houdt in dat maatregelen die boven-de-streep worden 

ingeschaald bestaande maatregelen zijn, terwijl onder-de-streep nieuwe maatregelen zijn. Deze laatste 

maatregelen vraagt daarnaast ook een grote inzet van personeel of financiën en wordt daardoor minder 

voor de hand liggend geacht. Het instrumentenkader sluit af met een scoringstabel waarin de diverse 

maatregelen in termen van tijdswinst, opkomstzekerheid en organisatorische risico's zijn samengevat. De 

verschillende instrumenten uit het kader kunnen eveneens gecombineerd worden ingezet.  

 

1.6.2  Risicobeheersingsinstrumenten 

Vanuit verschillende betrokken partijen (Veiligheidsberaad, RRC) is richting Ministerie van Veiligheid en 

Justitie aangegeven, dat het criterium opkomsttijd een te enge maatstaf is voor het bepalen van de 

kwaliteit van de brandweerzorg. Hierbij speelt namelijk niet alleen de (snelheid van de) repressie een rol, 

maar ook de balans tussen risicobeheersing en incidentbestrijding. De minister erkent dit, maar houdt wel 

vast aan de naleving van de normtijden. Pas in het zogenaamde “lange termijnspoor” kan, na aanvullend 

onderzoek en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio´s, een andere normering voor de brandweerzorg 

worden vastgesteld. 

Voor de situaties waarbij niet wordt voldaan aan de normtijden, kunnen risicobeheersings-maatregelen 

worden ingezet om toch een acceptabel brandweerzorgniveau te bereiken. In het opgestelde 

Instrumentenkader Risicobeheersing is een groot aantal mogelijke maatregelen beschreven, dat los of 

gecombineerd ingezet kunnen worden voor objecten met een overschrijding van de normtijden. Hierbij 

kan het gaan om het adviseren over extra brandpreventieve voorzieningen in gebouwen of activiteiten in 

het kader van Brandveilig Leven, waarbij op grote schaal gewerkt wordt aan het vergroten van 

bewustwording bij gebruikers van objecten en het verhogen van de zelfredzaamheid. 

 

1.6.3  Interregionale samenwerking 

Naast het hiervoor beschreven traject om de prestaties van de brandweer te verbeteren, wordt parallel 

hieraan ook met de ons omringende regio’s gesproken, om met name de dekking in de grensgebieden te 

verbeteren. Het gaat daarbij om interregionaal de dekking door middel van operationele grenzen in te 

richten. De uitkomsten van dit traject worden in de tweede helft van 2013 verwacht. De afspraken met 

omliggende veiligheidsregio’s zullen na vaststelling van dit dekkingsplan (juni 2013) worden vastgelegd in 

overeenkomsten, die daarna integraal onderdeel zullen uitmaken van het regionale dekkingsplan.  
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2   Modulair variabele voertuigbezetting  

2.1 Context van variabele voertuigbezetting 
Brandweervoertuigen komen steeds minder vaak binnen de gestelde normtijden van de Wet 

veiligheidsregio’s  op tijd aan bij incidenten.  Brandweerkorpsen in Nederland komen hierdoor meer onder 

druk te staan als het de opkomsttijden betreft. Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft hiervoor het 

operationeel optreden gewijzigd door gebruik te maken van ‘modulaire’ variabele voertuigbezetting. Dit 

houdt in dat incidenten worden bestreden met een TS2 en TS4. Deze sluiten op elkaar aan, waardoor weer 

een ‘TS6’ ontstaat.  

Vanuit wetgeving wordt gesteld dat een basisbrandweereenheid dient te bestaan uit zes personen (Bvr: 

art. 3.1.2). Door gebruik te maken van ‘modulaire’ variabele voertuigbezetting wordt er in twee stappen 

voldaan aan geldende wetgeving. Hierbij is de TS2 een vooruitgeschoven eenheid en sluit de TS4 daarbij 

aan of is de TS2 de later arriverende waterploeg die aansluit op de ingezette TS4. Het belangrijke voordeel 

van deze wijze van repressief optreden is, dat er zonder aanpassing van de daadwerkelijke bezetting van de 

basisbrandweereenheid, een snellere opkomsttijd wordt gerealiseerd en er sprake is van een grotere 

slagkracht en versterking van het vakmanschap. Een dergelijke afwijking van de wetgeving wordt ook 

toegestaan in de wetgeving (Bvr: art. 3.1.5). Het Veiligheidsbestuur dient hiertoe wel een formeel besluit te 

nemen. Belangrijke voorwaarde is wel dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de gezondheid en veiligheid 

van het brandweerpersoneel.  

Voor de inzet van de TS2 is er sprake van een dag- of 24 uursbezetting. Op de posten Huizen en Weesp 

wordt de bezetting op de dag door gekazerneerd brandweerpersoneel verzorgd (dag) en in de ANW-

situatie door vrije instroom van vrijwilligers. Op de posten Bussum en Loosdrecht is de TS2-bezetting full-

time gekazerneerd. De werkwijze van de TS2/TS4 is anders dan de normale procedures, maar door de 

uiteindelijk ‘samensmelting’ naar TS6 zijn er geen aparte procedures beschreven. Uitgangspunt is TS2 + TS4 

of TS4 + TS2 = TS6. 

De TS2 wordt bemand door twee manschappen terwijl op de TS4 een bevelvoerder, chauffeur en twee 

manschappen zitten. Er is bewust gekozen voor het bemannen van de TS2 door manschappen omdat dit 

zorgt voor een meer flexibele inzet van de TS2. Daarbij is het ook zo dat bevelvoerders in een regio 

schaarser zijn dan manschappen. Manschappen krijgen een specifieke opleiding voor het bezetten van de 

TS2 en bevelvoerders van de TS4 krijgen eveneens een aanvullende opleiding, waardoor op een 

zorgvuldige wijze wordt omgegaan met de gezondheid en veiligheid van het brandweerpersoneel.   

De snellere opkomsttijd komt ten eerste tot stand doordat de TS2 een klein voertuig (formaat bestelbus) is 

dat gemakkelijker door het verkeer te manoeuvreren is. Het voertuig is maximaal beladen tot 3500kg, 

waardoor het rijbewijs B voldoende is. Aangezien het voertuig beperkt bepakt is, kan het de zogenaamde 

‘eerste klap’ uitdelen bij alle typen incidenten. Het voertuig, een snel interventie voertuig, is uitgerust met 

hulpverleningsgereedschap en het One-Seven schuimblussysteem, zodat alle faciliteiten aanwezig zijn om 

de eerste minuten zelfstandig met twee personen een inzet te doen. Indien de TS2 aansluit bij de TS4, kan 

gebruik worden gemaakt van de standaardbepakking van de TS4. De TS4 is een normaal 

brandweervoertuig. Ook de TS4 kent een snellere opkomsttijd, aangezien niet gewacht hoeft te worden op 

het vijfde en zesde ploeglid. 

De vergroting van de slagkracht ontstaat door het optreden met twee voertuigen. Hierdoor is direct meer 

materiaal ter plaatse en biedt het met name de bevelvoerder de mogelijkheid om bij aankomst een 
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splitsing aan te brengen, waardoor efficiënter en effectiever met materiaal en mensen kan worden 

omgegaan.  

Bij de manschappen is zichtbaar dat er sprake is van een versterking van het vakmanschap. Manschappen 

welke opgeleid zijn tot TS2-bemanning, volgen een aantal competenties van de opleiding bevelvoerder. 

Hierdoor worden manschappen meegenomen in de denkwereld van de bevelvoerder en kunnen hem 

daarin ondersteunen. Er wordt daarin een beroep gedaan op het zogenaamde ‘zelfstartend vermogen’ van 

een manschap. Aan de andere kant zal de bevelvoerder meer werken als een manschap, aangezien in de 

beginfase van de inzet de vijfde en zesde man kort ontbreken. De bevelvoerder moet dit dan compenseren 

door zelf actiever te handelen. 

 

2.2 Pilot TS2+TS4 
Op 1 mei 2012 startte brandweer Gooi en Vechtstreek met variabele voertuigbezetting op de posten 

Bussum en Hilversum. Na negen maanden is deze pilot uitvoerig geëvalueerd. In de rapportage wordt 

vastgesteld dat in de gemeente Bussum in de periode 1 mei tot 1 december 2012 sprake is van een 

verbetering van de opkomsttijd naar 83%, waar in dezelfde periode van 2011 de opkomsttijd in 25% van de 

incidenten werd gehaald. Uit deze pilot blijkt dat er niet alleen sprake is van een aanzienlijke verbetering 

van de opkomsttijd, ook bevestigen de deelnemers bevestigd dat er efficiënter wordt opgetreden en het 

vakmanschap is versterkt. Naar aanleiding van deze uitkomsten is besloten om variabele voertuigbezetting 

volledig door te voeren in de regio, waarbij de eerstelijns brandweerzorg zal worden vormgegeven door 

variabele voertuigbezetting. 

 

2.3 Operationele dekking in de regio Gooi en Vechtstreek 
Op iedere post van Brandweer Gooi en Vechtstreek wordt de 1

ste
 lijn uitruk verzorgd door een TS2 of TS4. 

De inzet van de TS4 is afhankelijk van de aanwezigheid van een TS2. In onderstaande tabel is zichtbaar 

gemaakt op welke wijze iedere post werkt met variabele voertuigbezetting. Daar waar een TS2 aanwezig is, 

wordt eveneens aangegeven in welke vorm de bezetting wordt gerealiseerd. Dit kan namelijk een dag- of 

24-uursbezetting zijn. Bij de dagbezetting zal er in de avond, nacht en weekenden sprake zijn van vrije 

instroom van de TS2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dekkingsplan Brandweer Gooi en Vechtstreek 2.0, juni 2013 13  

Post Kazerne 1
ste

 voertuig Aansluiting door* dag- of 24- 

uursbezetting 

Blaricum  TS4 TS2  

Bussum  TS2 TS4 24-uurbezetting 

Hilversum**  TS4 TS2  

Huizen Huizen TS2 TS4 Dag bezetting 

 Huizen-Bovenmaat TS4 TS2  

Laren  TS4 TS2  

Muiden Muiden TS4 TS2  

 Muiderberg TS4 TS2  

Naarden  TS4 TS2  

Weesp  TS2 TS4 Dag bezetting 

Wijdemeren ‘s-Graveland TS4 TS2  

 Loosdrecht TS2 TS4 24-uursbezetting 

 Nederhorst den 

Berg 

TS4 TS2  

 
Tabel 3:  Inrichting per post modulair variabele voertuigbezetting (TS2+TS4=TS6) in Gooi en Vechtstreek 
 
* Bij een inzet van de TS2 zal de eerste TS4 vanuit dezelfde post worden ingezet. Voorbeeld: Bij een inzet van de TS2 op post Bussum 
zal er door een TS4 van post Bussum worden aangesloten. 
 
** Op post Hilversum is sprake van een 24-uursdienst. De TS4 zal op deze post dan ook 24-uur bezet worden. 
 
 

2.4 Operationele veiligheid 
Variabele voertuigbezetting gaat uit van een ‘knip’ in de bezetting op de tankautospuit. De totale 

bemanning, zijnde zes personen, komt nu in tweeën aan. Hetzij vanuit de TS2 of de TS4. Dit heeft tot 

gevolg dat er bij aankomst op de incidentlocatie een beperkt aantal mensen aanwezig is. Dit houdt in dat 

de eerste vijf minuten de eenheid (2 of 4) zelfstandig dient te opereren totdat de tweede eenheid 

aanwezig is. Deze beperking wordt in training en opleiding uitvoerig behandeld zodat de operationele 

functionarissen kortstondig met de beperkte eenheid acties kunnen ondernemen. 

Vanuit bestuurlijk en organisatorisch oogpunt heeft er aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek 

plaatsgevonden naar de veiligheid in deze eerste vijf minuten om zo te toetsen wat de (on)mogelijkheden 

zijn met betrekking tot de veiligheid van het brandweerpersoneel. Uit dit aanvullende onderzoek komen de 

volgende aspecten met betrekking tot operationele veiligheid naar voren. 

Gebleken is dat er een grote mate van subjectiviteit is bij het brandweeroptreden. Inschattingsvermogen, 

kennis en ervaring zijn een belangrijke factor in deze subjectiviteit. De ene functionaris vindt de situatie 

veilig en de ander niet. Hier zijn binnen de brandweer geen vaste normen voor. In de opleiding wordt bij de 

TS6 met name gestuurd vanuit de bevelvoerder waardoor deze functionaris in grote mate verantwoordelijk 

is voor de veiligheid, terwijl de manschappen hier eveneens een eigen verantwoordelijkheid in hebben. Bij 

de TS4 en TS2 is het bewustzijn omtrent veiligheid van grotere waarde en lijkt men zich meer bewust van 

de (on)mogelijkheden. Hoewel bij de TS4 deels wordt geleund op het inschattingsvermogen van de 

bevelvoerder, is men meer bezig met veilig optreden. Dit zal vermoedelijk komen door het ontbreken van 

de zogenaamde comfortzone en men meer op zichzelf is aangewezen en daardoor bewuster omgaat met 

risico’s. 
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Met betrekking tot operationele veiligheid zijn de operationele eenheden constant op zoek naar de balans 

tussen snelheid/efficiency en veiligheid. Hierbij lijkt het dat de grote hoeveelheid aan regels binnen 

brandweer tot groot tijdsverlies leidt. De functionarissen die deelnamen aan het onderzoek gaven aan dat 

de brandweer te veel protocollen heeft en deze regelmatig een remmende werking hebben op het 

optreden. Bij veel brandweeroptredens is sprake van een spanningsveld tussen het redden van slachtoffers 

en de eigen veiligheid. 

Voor het optreden met een grotere eenheid, zoals de TS4 en de TS6, treedt regelmatig het effect op van de 

‘massatraagheid’. De ploeg wacht op de orders van de bevelvoerder en neemt weinig initiatief. Er is sprake 

van veel overleg waardoor tijdverlies optreedt. Bij de TS2 is er zeer weinig overleg en wordt er sneller 

doorgedrongen tot de kern van het probleem. Hierdoor is er bij de TS2 een grotere effectiviteit zichtbaar 

dan bij de TS4 of TS6, zonder dat daarbij de veiligheid in het geding komt. 
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3 Berekende dekking 
In dit hoofdstuk wordt door middel van verschillende figuren weergegeven wat de toekomstige situatie is 

in de regio Gooi en Vechtstreek ten aanzien van het behalen van de normopkomsttijden. Daarnaast wordt 

een korte toelichting gegeven op de berekeningsmethodieken. 

3.1 Berekeningsmethodieken 
De opkomsttijd is samengesteld uit de verwerkingstijd, uitruktijd en rijtijd. Deze zijn in de theoretische 

dekking als volgt meegenomen: 

 De verwerkingstijd van de meldkamer is gesteld op 1 minuut. 

 De uitruktijd is gebaseerd op het gemiddelde van daadwerkelijk gerealiseerde uitruktijden van de 

kazernes. De tijd die is opgenomen betreft het moment vanaf alarmering tot de uitruk van de 

brandweer. 

 De rijtijd is bepaald op basis van een speciaal voor de brandweer ingericht routenavigatie 

rekenprogramma (CARE).  

In de weergaven van de theoretische en gerealiseerde dekking is een onderscheid gemaakt tussen de Dag-

situatie en de Avond-, Nacht- & Weekendsituatie (ANW).  

 

3.2 Berekende dekking 
De berekende dekking gaat uit van gemiddelde gerealiseerde uitruktijden in 2012. Voor de TS2 en TS4 

uitruktijden is een theoretische tijd in mindering gebracht ten opzichte van een TS6. 

De berekende dekking gaat uit van de volgende uitruktijden en voertuigen: 

Post Kazerne Voertuig Dag ANW 

Blaricum  TS 4 0:04:24 0:04:30 

Bussum  TS 2 0:01:30 0:01:30 

TS 4 0:04:59 0:05:06 

Hilversum  TS 4 0:01:48 0:01:55 

Huizen Huizen TS2 0:01:30 0:03:43 

TS4 0:04:01 0:04:13 

Huizen Bovenmaat TS4 0:04:18 0:04:18 

Laren  TS4 0:04:00 0:04:18 

Muiden Muiden TS4 0:04:59 0:03:50 

Muiderberg TS4 0:04:39 0:04:15 

Naarden  TS4 0:04:47 0:04:26 

Weesp  TS2 0:01:30 0:04:50 

TS4 0:03:29 0:05:20 

Wijdemeren s-Graveland TS4 0:06:24 0:05:05 

 Loosdrecht TS2 0:01:30 0:01:30 

TS4 0:05:35 0:05:10 

Nederhorst den Berg TS4 0:04:03 0:04:26 
 
Tabel 4:  Gemiddelde uitruktijden dag en avond, nacht, weekend voor inrichting brandweerzorg op basis van modulair variabele 

voertuigbezetting (grondslag zijn gemiddelde uitruktijden 2012) 
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In de tabellen hieronder wordt een overzicht gegeven van de berekende dekking. De eerste tabel geeft een 

beeld van de aanwezige objecten per aangewezen risicogroep in de regio, waarna in de tweede tabel een 

totaalbeeld wordt geschetst van alle objecten binnen de regio. 

Het dekkingpercentage wordt in een “taartpunt”grafiek weergegeven. Bij variabele voertuigbezetting, is de 

opkomst en inzet van het 1
e
 voertuig (TS2 of TS4), ondersteund door een 2

e
 voertuig binnen maximaal 5 

minuten bepalend voor de prestatie.  

De volgende aanduidingen worden gebruikt:  
Groen: 1

e
 voertuig op tijd en 2

e
 voertuig binnen 5 minuten na het eerste voertuig ter plaatse. 

Blauw: alleen 1
e
 voertuig op tijd en 2

e
 voertuig niet binnen 5 minuten na het eerste voertuig ter plaatse. 

Rood: 1
e
 voertuig niet op tijd. 

 

Dekkingspercentage risicogroepen (7.461 objecten) regionaal 

Risicogroep verminderd zelfredzaam Risicogroep bedrijf 

Dag ANW Dag ANW 

    

Risicogroep kind en jeugd Risicogroep burger 

Dag ANW Dag ANW 

    

 

0,7%

13,3%

86,0%

1,4%

24,5%

74,1%

7,4%

75,1%

17,5%

0,0%

75,1%

24,9%

1,6%

3,7%

94,7%

1,8%

5,0%

93,2%

3,6%

36,1%

60,3%

2,0%

56,1%

41,9%

Tabel 5:  Berekende dekkingspercentage risicogroepen op basis van toekomstige inrichting brandweerzorg  
 
 

Dekkingspercentage totaal aantal objecten (129.803) regionaal 

Dag ANW 

1
e
 voertuig binnen norm 

 

1
e
 voertuig binnen norm 

 

Objecten Percentage Objecten Percentage 

120.320 92,7% 114.796 88,4% 

1
e
 voertuig buiten norm 1

e
 voertuig buiten norm 

Objecten Percentage Objecten Percentage 

9.483 7,3% 15.007 11,6% 

 

2,5%

7,3%

90,2%

3,2%

11,6%

85,2%

Tabel 6:  Berekende dekkingspercentage alle objecten in  regio  op basis van toekomstige inrichting brandweerzorg 
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4 Dekking overige incidenttypen (niet BVR) 
Naast de inzet bij incidenten in objecten als omschreven in het Besluit veiligheidsregio’s (BVR), wordt de 

basisbrandweereenheid ook ingezet voor andere incidenttypen. Deze worden in dit hoofdstuk beschreven. 

Het totaal van deze incidenttypen en de incidenten uit het BVR, waar een wettelijke normtijd aan 

gekoppeld is, wordt basisbrandweerzorg genoemd.  

4.1 Richtlijn 
In het Besluit veiligheidsregio’s wordt in een aantal artikelen de inzet en ondersteuning van een 

basisbrandweereenheid voor de uitvoering van de basisbrandweerzorg nader geduid: 

 Een basisbrandweereenheid is belast met brandbestrijding en redding, technische hulpverlening, 

basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen en ondersteuning bij 

waterongevallen (Art. 3.1.2); 

 Een ondersteuningseenheid voor het redden en blussen op hoogte is belast met het redden van 

mensen en dieren op hoogte, ondersteuning van basisbrandweereenheden bij het blussen op 

hoogte en het verlenen van hulp op hoogte (Art 3.1.3); 

 Een ondersteuningseenheid voor hulpverlening is belast met ondersteuning bij het bevrijden van 

beknelde en ingesloten mensen en dieren, ondersteuning van basishandelingen bij de bestrijding 

van ongevallen met gevaarlijke stoffen en ondersteuning bij waterongevallen (Art 3.1.4). 

In het Besluit veiligheidsregio’s worden geen tijdnormen voor de opkomsttijden voor de overige 

incidenttypen gesteld. Wel wordt gesteld dat: 

 Het bestuur van de veiligheidsregio geen opkomsttijd vaststelt die hoger is dan achttien minuten 

(Art 3.2.1); 

 Het bestuur van de veiligheidsregio vaststelt voor welke objecten de inzet van een 

ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is. Het bestuur stelt 

bij deze objecten voor de ondersteuningseenheden dezelfde opkomsttijden vast als voor de 

basisbrandweereenheden (Art 3.2.2). 

Voor de bepaling van de opkomsttijd en daarmee de uitwerking van de dekking voor de bestrijding van niet 

objectgebonden incidenten is gekeken naar reeds bestaande richtlijnen: de Handleiding Brandweerzorg 

(1992), inclusief Technische aanvulling (2002), en de concept Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg 

(2006).  

In onderstaande paragrafen worden de normtijden voor de overige incidenttypen nader benoemd. Voor 

incidenttypen waar geen normtijden voor beschikbaar zijn (zowel uit oude als huidige regelgeving) wordt 

standaard een normtijd van 18 minuten gehanteerd. 

 

4.2 Brand (niet objectgebonden) 
Op basis van de Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg wordt een aantal tijdnormen gegeven voor de 

opkomst van de eerste basisbrandweereenheid bij niet objectgebonden branden: 

 15 minuten voor het bestrijden van brand in natuurgebieden, waarbij gedoeld wordt op loofbos, 

dennenbos, heide, veen en duingebied; 

 15 minuten voor het bestrijden van brand bij een personenauto of een vrachtwagen; 

 10 minuten voor het bestrijden van brand bij een tankwagen, trein of luchtvaartuig. 
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4.2.1 Dekking redvoertuig (RV) 

In het Besluit veiligheidsregio’s  (BVR) staat over de noodzaak en normtijden ten aanzien van redvoertuigen 

het volgende:  

Artikel 3.2.2 

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt vast voor welke objecten de inzet van een 

ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is. Het bestuur stelt 

bij deze objecten voor de ondersteuningseenheden dezelfde opkomsttijden vast als voor de 

basisbrandweereenheden. 

Dit betekent dat, in tegenstelling tot eerdere richtlijnen voor het opstellen van een Dekkingsplan 

(Handleiding Brandweerzorg 1992; Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg 2006), niet is vastgesteld 

voor welke gebruiksfuncties de snelle komst van een redvoertuig noodzakelijk is. Voor het nieuwe 

dekkingsplan moet hier echter wel een voorstel voor worden gedaan, dat vervolgens door het bestuur 

moet worden bekrachtigd. 

Voor de onderbouwing van een voorstel voor redvoertuigen is beoordeeld hoe dit in de eerdere richtlijnen 

was geformuleerd. De Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg onderscheidt twee situaties voor de inzet 

van een redvoertuig: 

 Spoedeisende inzet van het redvoertuig voor een snelle redding van bedreigden. In deze gevallen 
is de noodzakelijke opkomsttijd van het voertuig dan ook kort en gekoppeld aan een snelle 
opkomst van de eerste tankautospuit. Vaak is de inzet van een redvoertuig noodzakelijk omdat in 
het verleden brandpreventie op een ander niveau georganiseerd was. Met het nieuwe 
Bouwbesluit zal de snelle inzet van een redvoertuig voor redding minder noodzakelijk worden. 
 

 Minder urgente inzet van een redvoertuig voor een aanvullende taak, bv. arbotechnisch (werken 
op hoogte) of het dienen als blusplatform. De opkomsttijd is dan minder strak aan een tijd 
gebonden. Er kan ook voor gekozen worden om in specifieke gevallen (bijvoorbeeld loodsen, grote 
brandcompartimenten) in de eerste uitruk een redvoertuig toe te voegen met een maximale 
opkomsttijd van 18 minuten. 

 

Vakinhoudelijke overwegingen 

Op basis van vakinhoudelijke overwegingen kan worden gesteld dat alleen bij portiekflats in bepaalde 

gevallen sprake is van de noodzaak voor spoedeisend optreden. Dit komt omdat in deze gebruiksfunctie 

slechts één vluchtroute beschikbaar is, die bij brand kan worden versperd. De bedreigde bewoners van het 

trappenhuis kunnen door de aanwezige brandcompartimentering (minimaal 20 minuten) nog enige tijd 

veilig in hun woning blijven, maar kunnen bij een langer durende brand niet allemaal tijdig in veiligheid 

worden gebracht door alleen de bemanning van de tankautospuit. Handladders van de TS zijn bruikbaar tot 

en met de tweede verdieping, maar omdat portiekflats met een vloerhoogte tot 12 meter zijn toegestaan, 

zullen reddingen in portiekflats hoger dan twee verdiepingen (3 bouwlagen) met een redvoertuig moeten 

worden uitgevoerd. 

Voor moderne portiekflats, die na 2003 zijn gebouwd, is een spoedeisende inzet voor redding niet aan de 

orde. Hier zijn de woningen voorzien van rookmelders, waardoor een tijdige alarmering plaatsvindt. Verder 

voldoet de brandcompartimentering van woningen aan een brandwerendheid van tenminste 30 minuten, 

waardoor bewoners van omliggende woningen langer veilig in hun eigen woning kunnen verblijven. 
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Bestuurlijke overwegingen 

Voor introductie van het BVR is binnen de regio Gooi en Vechtstreek geen opkomsttijd voor redvoertuigen 

vastgesteld. Operationeel is het uitgangspunt gehanteerd dat de opkomsttijd van redvoertuigen 15 

minuten dient te zijn. 

Indien de opkomsttijd van het redvoertuig gekoppeld zou worden aan de normtijd van portiekflats (6 

minuten), uitgaande van het huidige aantal redvoertuigen, zou de dekking in de regio zeer beperkt zijn. Om 

een optimale dekking te kunnen krijgen, zou het aantal redvoertuigen in de regio vergroot moeten worden 

en de uitruktijd verkort moeten worden. Een kortere uitruktijd vraagt om gekazerneerd 

brandweerpersoneel. Deze maatregelen vragen om een dusdanige investering die vanuit bestuurlijke 

oogpunt niet opweegt tegen de verwachte meerwaarde, mede de historische situatie in ogenschouw 

nemende. 

Op basis hiervan komt het bestuur met betrekking tot de opkomsttijden van het redvoertuig tot de 

volgende conclusie: 

 De opkomsttijd voor redvoertuigen wordt in de regio Gooi en Vechtstreek vastgesteld op 15 minuten. 

 De plaatsing van redvoertuigen (in welke kazerne ze staan) gebeurt op basis van risico-effectiviteit 
oftewel een zo goed en snel mogelijke dekking van de risicovolle portiekflats (meer dan 3 bouwlagen 
en gebouwd voor 2003). 

 Voor portiekflats (> 3 bouwlagen, <2003), waar de opkomsttijd van het redvoertuig meer is dan 6 
minuten, zullen in het kader van risicobeheersing maatregelen worden getroffen die de kans en/of het 
effect van brand verkleinen. Uitvoering van deze maatregelen zal plaatsvinden in het kader van het 
meerjarenplan risicobeheersing. 

 

4.3 Technische Hulpverlening 
De maatgevende inzet voor een basisbrandweereenheid op het gebied van technische hulpverlening in de 

Leidraad Repressieve Basisrandweerzorg is een ongeval met 1 personenauto waarbij sprake is van 

beknelling. Als tijdnorm voor technische hulpverlening wordt gesteld dat een basisbrandweereenheid 

binnen 10 minuten ter plaatse dient te zijn om te starten met voorbereidende werkzaamheden, in 

afwachting van de komst van een hulpverleningsvoertuig. 

In het Besluit veiligheidsregio’s wordt gesteld dat een ondersteuningseenheid voor hulpverlening (HV) is 

belast met ondersteuning bij het bevrijden van beknelde en ingesloten mensen en dieren, ondersteuning 

van basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen en ondersteuning bij 

waterongevallen. Voor ondersteuning bij technische hulpverlening is de tijdnorm voor de opkomsttijd 

maximaal 18 minuten. Hulpverleningsvoertuigen worden regionaal gespreid en gestationeerd op de posten 

Blaricum, Hilversum en Weesp. 

 

4.4 Ongeval Gevaarlijke stoffen 
De maatgevende inzet voor een ongeval met gevaarlijke stoffen met een basiseenheid is een lekkage van 

een stof die met behulp van de beschikbare bepakking van een tankautospuit verholpen kan worden. In de 

Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg wordt een tijdnorm van 10 minuten gesteld aan de opkomst van 

de eerste basisbrandweereenheid. 
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4.5 Waterongevallen 
De maatgevende inzet bij waterongevallen voor een basisbrandweereenheid is het redden van een 

slachtoffer aan de oppervlakte van een water. In de uitvoering wordt uitgegaan van een defensieve 

oppervlakte inzet (grijpredding) tot maximaal 1,5 meter diep en een maximale afstand van 15 meter vanaf 

de kade. Daarbuiten wordt dit een offensieve oppervlakte inzet (specialisme oppervlakte redding). De 

overweging hierbij is dat bij de aankomst ter plaatse, in afwachting van het arriveren van een 

waterongevallenvoertuig, toch handelend kan worden opgetreden door de brandweer (en/of door 

omstanders).  

Voor het uitvoeren van een grijpredding wordt een tijdnorm van 15 minuten aangehouden voor de 

basisbrandweereenheid. 
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5 Regio specifieke scenario’s 
Binnen de regio Gooi en Vechtstreek valt in het kader van basisbrandweerzorg op regionaal niveau een 

aantal specifieke aandachtspunten en risico’s te onderkennen. Hierbij valt de denken aan de inzet in 

historische kernen, bij rieten kappen en specifieke objecten in de regio. In het inzetplan 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. 

 

5.1 Historische kernen 
In het verleden was er sprake van specifieke regelgeving omtrent historische kernen. Aangezien er destijds 

een norm van 6 minuten opkomst gold, gebaseerd op oude etagewoningen, werd de brandweerzorg hier 

op aangepast. In 2002, na evaluatie van de wetgeving, werd deze normering losgelaten en werden de 

normtijden gedifferentieerd naar objecttypen. Bij historische kernen gaat dit specifiek om de dichte 

bebouwing en om de waardering van sporen, objecten, patronen en structuren die zichtbaar en niet 

zichtbaar onderdeel uit maken van de (leef)omgeving en daarbij een beeld geven van een historische 

situatie of ontwikkeling. Indien sprake is van dergelijke elementen die zich herbergen in een dorp of stad is 

gepaste brandweerzorg op zijn plaats. Vanuit dit oogpunt worden in de regio Gooi en Vechtstreek de 

kernen van Naarden, Muiden en Weesp aangemerkt als historische kern. 

De repressieve brandweerzorg richt zich niet op een verscherping van de normtijden, maar wel op een 

verscherping van het inzetvoorstel naar voorbeeld van omliggende regio’s. In deze historische kernen zal 

worden ingezet vanuit een middelbrandprocedure. De inzet zal met name gericht zijn op het voorkomen 

van branduitbreiding. 

 

5.2 Woningen met rieten kappen 
De regio Gooi en Vechtstreek kenmerkt zich door een groot aantal woningen met rieten kappen, met name 

in de plaatsen Laren, Blaricum en Huizen. Voor specifieke branden bij woningen met rieten kappen is 

vanuit de wetgeving geen nadere normering beschreven. Dit houdt in dat objecten met een rieten kap 

gekoppeld worden aan de gebruiksfunctie.  

 

Uit onderzoek is gebleken dat een snelle opkomst van de brandweer bij woningen met rieten kappen 

weinig invloed heeft op de beperking van schade. De bestrijding van dergelijke branden hangt af van een 

groot aantal factoren. Gevolg hiervan is dat de repressieve inzet bij branden in woningen met een rieten 

kap vraagt om een verscherping van de inzetprocedure. Dit houdt in dat bij branden in woningen met een 

rieten kap standaard gealarmeerd zal worden conform de procedure ‘middelbrand’, waardoor minimaal 

twee tankautospuiten ter plaatse gaan. Daarnaast zal, mede door het grote aantal aanwezige factoren bij 

een dergelijke brand, het  uitvraagprotocol voor de meldkamer worden verscherpt. Tot slot zal er bij een 

brand in een woning met een rieten kap worden opgeschaald met specialistische eenheden. Hierbij zal 

worden aangesloten bij de werkwijze van veiligheidsregio Utrecht. 
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5.3 Overige specifieke scenario’s 
De brandweer Gooi en Vechtstreek kent een aantal objecten waarvoor specifieke procedures gelden. Deze 

specifieke procedures zijn afgestemd op de behoefte en noodzakelijke maatregelen voor deze objecten. In 

het regionale inzetplan zijn deze specifieke procedures nader uitgewerkt.   
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6 Dekking opschaling 
 

De basisbrandweerzorg, zoals benoemd in dit dekkingsplan, heeft betrekking op de opschaling tot en met 

vier tankautospuiten (basiseenheden). De dekking van de basisbrandweerzorg gaat uit van de dekking 

binnen de operationele grenzen van de posten binnen de regio. Hiermee wordt een regionaal minimum 

gesteld wat betreft voertuigen die noodzakelijk zijn. In de rapportage “Minimale Slagkracht Grootschalig 

Optreden” is een berekening gemaakt van de minimale monodisciplinaire slagkracht bij grootschalige 

incidenten, inclusief minimale restdekking. Hierbij is de Visie Grootschalig Optreden als leidraad gebruikt. 

Uitgangspunten hierbij zijn: 

 Bijstand van een basispeloton brandweer is binnen één uur te verwachten 

 Reeds bestaande afspraken met omliggende regio’s zijn onderdeel van de berekening 

 

Op basis van de richtlijnen uit de Visie Grootschalig Optreden blijkt dat binnen regio Gooi en Vechtstreek 

13 Tankautospuiten nodig zijn om invulling te geven aan diverse pelotons. Daarnaast wordt ten aanzien 

van de restdekking gesteld dat hiervoor 50% van het totaal aantal tankautospuiten aangehouden dient te 

worden. Dit zijn 6 TS-en. 

 

Totaal : 13 + 6 = 19 Tankautospuiten 

 

Schematisch weergegeven geeft dat het volgende resultaat: 

Post Kazerne Eerste TS Tweede TS 

Blaricum Blaricum X  

Bussum Bussum X X 

Hilversum Hilversum X X 

Huizen Huizen X X 

 Huizen Bovenmaat X  

Laren Laren X X 

Muiden Muiden X  

 Muiderberg X  

Naarden Naarden (X)
1
 X 

Weesp Weesp X  

Wijdemeren ’s-Graveland X  

 Loosdrecht X X 

 Nederhorst den Berg X X 
 
Tabel 7:  Locaties eerste en tweedelijns tankautospuiten in het kader van opschaling en grootschalig optreen 

 

Bij opschaling is het uitgangspunt (op basis van leidraad basisbrandweerzorg) dat een tweede 

tankautospuit één tijdsnorm later ter plaatse komt dan de eerste basisbrandweereenheid (bijvoorbeeld 

norm is 8 minuten dan is 1 trap hoger 10 min). Dit uitgangspunt zal gebruikt worden bij de inrichting van 

het inzetplan en de kazerne volgorde tabel. 

                                                                 
1
 De eerste tankautospuit van Naarden is specifiek aangeschaft en gebouwd voor gebruik in de vesting, waardoor 

aanpassingen zijn gedaan in de bepakking. Als gevolg daarvan kan dit voertuig niet als standaard TS worden gebruikt in 

het kader van grootschalig optreden (in een peloton) en wordt daardoor buiten beschouwing gelaten voor het totaal 

aantal benodigde tankautospuiten. 
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7 Analyse dekking 
 

7.1 Regionale dekking 
In de oude situatie voldeed de brandweerzorg in Gooi en Vechtstreek niet aan de normtijden van het 

Besluit veiligheidsregio´s. Het regionale dekkingspercentage voor de 1
e
 tankautospuit in de DAG-situatie 

was 45,4% en in de ANW situatie 38,9% (zie bijlage 23). Om deze situatie te verbeteren heeft het Algemeen 

Bestuur in eerste instantie gekozen voor het doorvoeren van operationele maatregelen conform het 

scenario Houtskoolschets, waarbij op alle brandweerposten in de regio variabele voertuigbezetting wordt 

doorgevoerd. 

De implementatie van dit scenario geeft regionaal een zeer sterke verbetering van de dekking. Zowel in de 

DAG als in de ANW-situatie stijgt de dekking voor de 1
e
 tankautospuit tot rond de 90 procent. Het verschil 

tussen de DAG en ANW kan beperkt worden gehouden door op de twee posten (Weesp en Huizen), die 

alleen op de dag een beroepsbezetting hebben voor de TS2, deze in ANW via de vrije instroom van 

vrijwilligers alsnog sneller te laten uitrukken. Dit geeft regionaal bijna 5% extra dekking t.o.v. de situatie 

waarbij de TS2 op deze posten buiten gebruik zou zijn.  

 DAG situatie ANW situatie 

Oude situatie 45,4 % 38,9 % 

Nieuwe situatie 92,7 % 88,4 % 

       
 Tabel 8: Regionale dekkingspercentages voor de 1e TS in oude en nieuwe situatie. 
         

 

7.2 Dekking per gemeente 
Naast het overzicht van de regionale dekking, wordt hieronder nader ingezoomd op de dekking door de 

eerst aankomende eenheid per gemeente. 

Blaricum 
In Blaricum is de dekking op de DAG 95,1% van alle objecten. In de ANW is 70,0% van alle objecten gedekt. 

De objecten die niet op tijd worden bereikt bevinden zich met name langs de gemeentegrenzen en een 

groot deel van de Bijvanck. Hierbij gaat het voornamelijk om gewone woonfuncties. 

Bussum 
De dekking in Bussum is zowel voor DAG als ANW 100%. Alle objecten in de gemeente, op één celfunctie 

na, worden binnen de normtijden bereikt. 

Hilversum 
In Hilversum is op zowel de DAG (91,6%) als in de ANW (90,9%) sprake van een gelijke dekking van alle 

objecten. Bijna tweederde van de overschrijdingen zijn risico-objecten, vooral portiekflats en gesloten 

winkelcentra.  
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Huizen 
De dekking in Huizen op de DAG is met 98,7% bijna volledig, in de ANW is de dekking 89,5%. Van de 

risicogroepen (voornamelijk portiekflats) wordt de helft niet op tijd gedekt. De niet gedekte objecten liggen 

langs het Gooimeer (NO hoek gemeente) en rond de Naarderstraat. 

Laren 
De dekking in Laren voor de DAG is 83,2%, in de ANW is dit 71,7%. Vooral woningen aan de zuidoost en 

zuidwest rand van de gemeente worden niet binnen de normtijden bereikt. 

Muiden 
In Muiden ligt de dekking voor de DAG op 92,3% en voor de ANW op 96,5%. De overschrijdingen omvatten 

het grootste deel van de risicogroepen (vooral portiekflats) en woningen in de buitengebieden.  

Naarden 
In Naarden is de dekking op de DAG 94,0% en in de ANW 93,5%. De helft van de risicogroepen wordt niet 

gedekt (vooral portiekflats) en verder woningen in Naarderbos en rond Oud Valkeveen.  

Weesp 
De dekking in Weesp is op de DAG 100%. In de ANW daalt de dekking tot 79,8% omdat de TS2 buiten 

kantooruren wordt bezet op basis van vrije instroom. De meeste objecten binnen de risicogroepen worden 

niet meer gedekt. Dit betreft vooral de portiekflats. 

Wijdemeren 
In Wijdemeren is dekking voor de DAG 74,0% en voor de ANW 80,0%. Vooral woningen en vakantiehuisjes 

in Ankeveen, Breukeleveen, Mijnden en Kortenhoef worden niet op tijd bereikt. Van de risicogroepen 

wordt ongeveer de helft niet gedekt, voornamelijk portiekflats.  

 

7.3 Dekking “voorwielen vs. achterwielen”  
Het concept van variabele voertuigbezetting in Gooi en Vechtstreek gaat er vanuit dat de 

basisbrandweerzorg door een TS2 en TS4 samen wordt verzorgd. Het is dus niet alleen van belang wanneer 

de eerste eenheid ter plaatse is, maar ook of de tweede eenheid, volgens de eigen kwaliteitsnorm, binnen 

5 minuten na de eerste eenheid ter plaatse is. Hieronder wordt nader beoordeeld in hoeverre hier bij het 

scenario Houtskoolschets aan wordt voldaan. 

a) DAG-situatie 

Op de DAG worden 92,7% van alle objecten door de eerste eenheid (TS2 of TS4) op tijd bereikt. Voor 90,2% 

is binnen 5 minuten tevens een tweede eenheid ter plaatse. Dat betekent dat voor 2,5% van de regionale 

objecten niet wordt voldaan aan de 5-minuten-eis om effectief en veilig op te kunnen treden, daar waar 

het eerste voertuig binnen de normtijd is (bij 0,3% is zowel de eerste als de tweede eenheid te laat). In 

totaal gaat het om circa 3.200 objecten, die bijna allemaal (98%) in de gemeente Hilversum liggen. Het zijn 

voornamelijk gewone woonfuncties (87%), die opvallend genoeg vooral geclusterd zijn rondom de kazerne 

in Hilversum; zie bijlage 15 en 19. Hier is de TS4 van post Hilversum namelijk snel ter plaatse, maar een 

tweede eenheid vanuit Bussum of Loosdrecht kan niet binnen 5 minuten daarna ter plaatse zijn. Andere 

objecten zijn portiekflats (7%), die vooral in Hilversum Noord zijn gelegen (zie bijlage 14/18) en een kleine 

groep andere gebruiksfuncties.    

 



 

Dekkingsplan Brandweer Gooi en Vechtstreek 2.0, juni 2013 27  

b) ANW situatie 

In de ANW is de regionale dekking voor het eerste voertuig 88,4%. Voor beide eerste voertuigen (tweede 

eenheid binnen 5 minuten na de eerste) is de dekking 85,2%. In de ANW is dus bij 3,2% van alle objecten 

(circa 4.200 gebouwen) de tweede eenheid niet op tijd ter plaatse, daar waar het eerste voertuig binnen 

de normtijd is (bij 0,2% is zowel de eerste als de tweede eenheid te laat). Naast een grote groep objecten 

in Hilversum (63%), gaat het om panden in Muiden (24%), Wijdemeren (13%) en een klein aantal woningen 

in Weesp. 

De aard en verspreiding van de objecten in Hilversum is gelijk aan de DAG-situatie. In de gemeente Muiden 

gaat het vooral om woonfuncties en overige gebruiksfuncties (voornamelijk garages) in de kern 

Muiderberg, die niet op tijd door de tweede TS worden bereikt (zie bijlage 19/20). De overschrijdingen 

voor de 2
e
 TS in Wijdemeren betreffen vooral woonfuncties (zie bijlage 19). In alle genoemde gemeenten 

bereikt het tweede voertuig grofweg de helft van de objecten in de risicogroepen niet tijdig. Meestal zijn 

de risicogroepen maar een klein deel van het totaal aantal objecten, alleen in Hilversum gaat het om ruim 

10%.     
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8 Bestuurlijk gemotiveerd afwijken 

8.1 Analyse objecten buiten normtijd 
Zoals in paragraaf 1.5 is aangegeven dient het bestuur van de veiligheidsregio, voor objecten die niet 

binnen de normtijden bereikt kunnen worden, te motiveren waarom wordt afgeweken van de normen en 

wat de mate van afwijking is. Voordat nader wordt ingegaan op het bestuurlijk gemotiveerd afwijken is het 

eerst van belang om inzicht te geven in de objecten, die in de regio Gooi en Vechtstreek niet binnen de 

normtijden worden bereikt. In het meest ongunstige geval worden ca. 15.000 objecten niet binnen de 

normtijd door de brandweer bereikt (door de 1
ste

 eenheid). Dit is 11,6 procent van alle objecten in de regio.  

De onderstaande tabel geeft een overzicht in welke situaties de overschrijdingen plaatsvinden. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen de beide eenheden van de variabele voertuigbezetting (TS2 of TS4), waarvoor 

de overschrijding plaatsvindt. In hoofdstuk 2 is aangegeven, dat de eerste eenheid van de variabele 

voertuigbezetting maatgevend is voor de opkomsttijd. Een overschrijding door de eerste eenheid betekent 

dus dat de normtijd voor de betreffende gebruiksfunctie niet gehaald wordt. De overschrijding door de 

tweede eenheid betekent, dat deze eenheid niet volgens de (eigen) regionale kwaliteitsnorm binnen 5 

minuten na de eerste eenheid ter plaatse is. Dit is zowel voor de mogelijkheden tot repressief optreden, als 

voor de veiligheid van eigen personeel van belang. 

 DAG ANW 

Aantal objecten overschrijding 

door 1
e
 eenheid (2

e
 op tijd) 

9.044 14.713 

Aantal objecten overschrijding 

door 1
e
 (2

e
 eenheid > 5 min) 

439 294 

Totaal aantal objecten met 

overschrijding 1
e
 eenheid 

9.483 15.007 

Aantal objecten overschrijding 

door 2
e
 eenheid (1

e
 op tijd) 

3.264 4.182 

Tabel 9: Totaal aantal objecten met overschrijdingen van de normtijden in de regio voor de DAG-situatie en de 

Avond/Nacht/Weekend-situatie. NB. De aantallen van de eerste en tweede rij samen komen overeen met de overschrijdingen in de pie 

charts van hoofdstuk 3.   

 

Voordat de nadere uitwerking van het bestuurlijk gemotiveerd afwijken kan plaatsvinden, dienen de 

objecten met overschrijdingen verder onderverdeeld te worden. Volgens de nadere toelichting van de 

Minister (zie paragraaf 1.5) dienen de “markante objecten” op objectniveau gemotiveerd te worden en de 

“minder markante” objecten per gebruiksfunctie op gebiedsniveau. 

 

8.1.1 Risicogroepen 

In het Brandrisicoprofiel van de regio Gooi en Vechtstreek zijn vier risicogroepen onderscheiden, waarin 

een aantal overeenkomstige gebruiksfuncties met een hoge impactscore zijn samengevoegd. Het gaat om 

de risicogroepen Verminderd zelfredzaam, Bedrijf, Kind en Jeugd en Burger (zie tabel 1 op pag. 4). De 
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risicogroepen omvatten een groot deel van de objecten, die door de Minister als “markant object” zijn 

benoemd, maar ook een grote groep “minder markante objecten”. Verder valt ook een klein deel van de 

markante objecten buiten de risicogroepen. Deze categorie wordt apart toegelicht in paragraaf 8.1.2. 

De vier risicogroepen bestaan in totaal uit circa 7.400 objecten (5,7% van alle objecten). De markante 

objecten binnen de risicogroepen zijn: 3 BRZO-bedrijven en ca. 360 gebruiksvergunningplichtige objecten. 

De rest van de risicogroepen (95%) behoort, volgens de definitie van de Minister, dus niet tot de markante 

objecten. Desondanks zal in dit dekkingsplan voor alle objecten uit de risicogroepen, waarbij een 

overschrijding van de normtijden optreedt, een bestuurlijke motivatie op objectniveau worden gegeven. In 

onderstaande tabel is vermeld hoe vaak dit het geval is. 

 DAG ANW 

Aantal objecten overschrijding 

door 1
e
 eenheid (2

e
 op tijd) 

2.631 4.012 

Aantal objecten overschrijding 

door 2
e
 eenheid (1

e
 op tijd) 

262 144 

Aantal objecten overschrijding 

door 1
e
 en 2

e
 eenheid 

0 0 

Tabel 10: Totaal aantal objecten binnen de risicogroepen (7.461 objecten) met overschrijdingen van de normtijden in de regio voor de 

DAG situatie en de Avond/Nacht/Weekend-situatie. 

 

De overschrijdingen binnen de risicogroepen kunnen in drie belangrijke groepen worden verdeeld, waarbij 

in alle gevallen motivatie op objectniveau noodzakelijk is (zie bijlage 21): 

- Portiekflats 

De portiekflats vormen de grootste groep binnen de risicogroepen (86%) en hebben door de lage 

normtijd van 6 minuten ook een groot aandeel in de overschrijdingen binnen de risicogroepen. In de 

ANW situatie komt 94,4 procent van de overschrijdingen binnen de risicogroepen voor rekening van 

de portiekflats. In bijna alle gevallen gaat het om de eerste eenheid die te laat ter plaatse is. Dit 

betekent dat in totaal voor circa 4.000 objecten uit deze categorie een objectgerichte motivatie 

noodzakelijk is.  

Eerder is aangegeven pragraaf 4.2.1), dat portiekflats met meer dan 3 bouwlagen en ouder dan 2003 

een verhoogd risico bij ontvluchting geven en dat de regionale verdeling van de redvoertuigen hierop 

zal worden afgestemd. Dit betreft ruim de helft van alle portiekflats, waarvan circa 2.160 objecten in 

de ANW-situatie een overschrijding geven. Het aspect “vluchten bij brand” zal bij de motivatie van 

deze categorie specifieke aandacht krijgen. 

- Winkelfunctie met een gesloten constructie 

Deze categorie vormt maar 2% van alle objecten in de risicogroepen, maar door de lage normtijd van 5 

minuten hebben alle circa 150 objecten een overschrijding. Het gaat echter maar om 4 winkelcentra, 

die alle in Hilversum zijn gelegen. In drie van de vier gevallen is de eerste eenheid te laat en bij één 

winkelcentrum de tweede. Voor de hele groep is gemotiveerd afwijken noodzakelijk. 
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- Resterende risicogroepen 

De overige 10 gebruiksfuncties binnen de risicogroepen vormen de resterende 12% van deze groep 

(totaal ca. 900 objecten). In de meest ongunstige situatie (ANW) komen hier voor circa 90 objecten 

overschrijdingen van de normtijden voor, die gemotiveerd moeten worden. Hieronder vallen ook een 

aantal bijzondere objecten, zoals de celfuncties (alle), woonfuncties voor verminderd zelfredzame 

personen (ruim een derde) en gezondheidszorg met bedgebied (bijna 10%). 

 

8.1.2 Markante objecten 

Alhoewel de meeste markante objecten in de risicogroepen zijn opgenomen, valt een kleine groep 

gebruiksvergunningplichtige objecten daarbuiten. Dit betreft de volgende gebruiksfuncties: 

 Logiesfunctie: Hotels en pensions voor meer dan 10 personen: 42 objecten 

 Lichte industriefunctie: Werkplaats voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten: 1 object   

 Bijeenkomstfunctie: Dagverblijven voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten: 6 objecten 
 

In totaal gaat het voor deze categorie om circa 50 objecten, waarvan bij 5 objecten een overschrijding van 

de normtijd optreedt. Hierbij gaat het om 4 logiesfuncties (hotel/pension) en 1 bijeenkomstfunctie voor 

dagopvang van gehandicapten. Deze zullen eveneens op objectniveau gemotiveerd worden (zie bijlage 21).  

 

8.1.3 Minder markante objecten 

De minder markante objecten zijn alle objecten, die niet in de risicogroepen vallen. Deze groep bestaat in 

totaal uit ca 122.350 objecten. In de meest ongunstige situatie (ANW) zijn er ca 15.040 overschrijdingen 

van de normtijden (12,3%). Aangezien de overige woonfuncties (zonder de portiekflats) het grootste deel 

vormen van de minder markante objecten, is het logisch dat ook het grootste deel van de overschrijdingen 

voor rekening van de woonfuncties komt (92,1%).  

De overschrijdingen van de minder markante objecten worden per gebruiksfunctie op gebiedsniveau 

gemotiveerd. Op basis van postcodegebieden en de dekkingskaarten (bijlage 1/2) zijn een aantal gebieden 

geselecteerd, waar een duidelijke concentratie van overschrijdingen te zien is. Het gaat daarbij om de 

volgende gebieden: 

1. Blaricum Bijvanck Oost 
2. Huizen Hogemaat 
3. Huizen Bovenmaat Noord 
4. Laren (oostrand) 
5. Wijdemeren, Breukeleveen 
6. Wijdemeren, Mijnden 
7. Wijdemeren, Horstermeer 
8. Wijdemeren, Kortenhoef (westrand) 
9. Wijdmeren, Ankeveen 
10. Wijdemeren, Vechtoever Nederhorst den Berg 
11. Naarden, Naarderbos 
12. Naarden, Oud Valkeveen 

 
Per gebied wordt voor elke groep van gelijke gebruiksfuncties met een overschrijding een 

gemeenschappelijke motivatie gegeven voor het afwijken van de normtijden (bijlage 22). Naast de 
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bovengenoemde gebieden met een clustering van overschrijdingen, wordt in deze bijlage ook een 

motivatie gegeven voor de verspreid liggende overige objecten uit de categorie minder markante objecten.  

Alhoewel de overschrijdingen bij alle gebruiksfuncties binnen de minder markante objecten voorkomen, 

hebben de woonfuncties en logiesfuncties de hoogste prioriteit, omdat hier geslapen wordt. Vooral de 

oudere (sub)woonfuncties, zoals de laag- en hoogbouw van vòòr 2003, hebben door een lager niveau van 

brandpreventieve voorzieningen en het niet standaard aanwezig zijn van rookmelders een verhoogd risico. 

Dat geldt eveneens voor de categorie woonfunctie boven een winkel- of een bijeenkomstfunctie. Onder de 

logiesfuncties in deze groep zitten alleen vakantiehuisjes, aangezien de hotels en pensions tot de eerder 

genoemde markante objecten behoren. Ook de (kleine) logiesfuncties hebben een vergelijkbare prioriteit 

als de woonfuncties, door de aanwezigheid van slapende personen in de ANW-situatie. 

 

8.2 Maatregelenkader 
Nu in beeld is gebracht waar de regionale knelpunten in de dekking zich bevinden, wordt verder ingegaan 

op noodzaak tot het treffen van aanvullende maatregelen. Hiervoor wordt met name gekeken naar 

mogelijkheden aan de voorkant van de veiligheidsketen. 

 

8.2.1 Risicobeheersing 

Als de repressieve brandweerzorg te kort schiet, kan risicobeheersing een belangrijke rol spelen om de 

risico’s op het ontstaan en de uitbreiding van brand al aan de voorkant te beperken. De mogelijkheden die 

hiervoor ter beschikking staan, zijn uitgewerkt in het eerder opgestelde Instrumentenkader 

Risicobeheersing. Dit document bevat een overzicht van maatregelen, die op objectniveau, per doelgroep 

of op gebiedsniveau (of combinaties daarvan) genomen kunnen worden. Voor elk object (of groep van 

objecten) met een overschrijding van de normtijd is op basis van het risico van de betreffende 

gebruiksfunctie bepaald, welke maatregel(en) al dan niet noodzakelijk is (zijn) om alsnog een acceptabel 

niveau van brandweerzorg voor de gebruikers van een object te kunnen garanderen. Bepalende factoren 

voor het risico van een object zijn: 

- al dan niet behoren tot de risicogroepen of de markante objecten 
- de mate van overschrijding van de normtijd 
- specifieke bijzonderheden van het object 
- eventuele aanwezigheid van onvoldoende vluchtmogelijkheden (oudere portiekflats)  

 
Voor alle bovengenoemde objecten met een overschrijding is in dit dekkingsplan beoordeeld welke 

risicobeheersingsmaatregelen noodzakelijk zijn. In het vervolgtraject moet nog nader worden uitgewerkt, 

hoe de concrete invulling van maatregelen kan plaatsvinden, welke prioritering daarbij gehanteerd wordt 

en hoe de planning voor de komende jaren wordt. Dit wordt opgenomen in het Meerjarenplan, waarin de 

operationele aspecten nader worden uitgewerkt.  

 

8.2.2 Prioriteitstelling 

De prioriteit van de uitvoering van de te nemen maatregelen is afhankelijk van de risico’s van het object en 

de mate van overschrijding. Bij een klein risico en/of een beperkte overschrijding is het minder 

maatschappelijk verantwoord om kosten te maken voor compenserende maatregelen. In het kader van 

prioriteitstelling voor de komende beleidsperiode zal in dat kader geen prioriteit worden gegeven aan 
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objecten waar slechts een marginale overschrijding optreedt. Het gaat hier om een overschrijding tussen 0 

en 1 minuut. In tabel 11 is het aantal objecten met overschrijding per categorie weergegeven en is per 

categorie aangegeven voor hoeveel objecten de overschrijdingen voor de eerste eenheid boven de 1 

minuut ligt.  

De focus voor het gemotiveerd afwijken zal met name liggen bij de overschrijdingen van meer dan 1 

minuut. In de DAG situatie is bij een kwart van regionale objecten sprake van een overschrijding van meer 

dan 1 minuut boven de normtijd; in de ANW situatie gaat het om ruim 30 procent. De grotere 

overschrijdingen bij de risicogroepen treden vooral op bij de portiekflats en de gesloten winkelcentra. Als 

deze twee gebruiksfuncties buiten beschouwing worden gelaten, hebben nog 18 andere objecten (ANW) 

uit de risicogroepen een overschrijding. 

 

OBJECTGERICHT MOTIVEREN DAG ANW 

 Overschrijding 
Totaal 

Overschrijding 
> 1minuut 

Overschrijding 
Totaal 

Overschrijding 
> 1minuut 

Portiekflats 2445 594 3796 1734 

Winkelfunctie gesloten 
winkelcentrum 

141 126 141 126 

Overige risicogroepen (totaal) 45 7 75 18 

Waarvan : 

celfunctie 3 2 3 2 

gezondheidszorg zonder bedgebied 13   23 5 

gezondheid met bedgebied 3   4   

zware industrie 1   1   

onderwijsfunctie ≤ 12 jaar 6   7   

onderwijsfunctie > 12 jaar 6   8   

woonfunctie verminderd 
zelfredzaam 

13 5 28 11 

kinderdagverblijf     1   

  

Andere markante objecten          

hotels/pensions 2   4 1 

dagverblijf gehandicapten 1   1   

Totaal 2634 727 4017 1879 

Tabel 11a: Nadere onderverdeling van regionale overschrijdingen in DAG en ANW situatie voor objectgericht motiveren  
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Gebiedsgericht motiveren DAG ANW 

 Overschrijding 
Totaal 

Overschrijding 
> 1minuut 

Overschrijding 
Totaal 

Overschrijding 
> 1minuut 

bijeenkomstfunctie 10 6 14 6 

industriefunctie licht 112 25 116 26 

kantoorfunctie 16 5 18 6 

logiesfunctie 276 193 309 214 

overige gebruiksfunctie 13 4 16 6 

sportfunctie 1 1 3 1 

winkelfunctie 111 58 107 43 

woonfunctie boven 
bijeenkomstfunctie 

39 32 107 102 

woonfunctie boven winkelfunctie 119 99 155 135 

woonfunctie hoogbouw na 2003 15 0 15 14 

woonfunctie hoogbouw voor 2003 81 0 713 137 

woonfunctie laagbouw na 2003 579 49 689 174 

woonfunctie laagbouw voor 2003 5477 1237 8730 1961 

Totaal 6849 1709 10992 2825 

Tabel 11b: Nadere onderverdeling van regionale overschrijdingen in DAG en ANW situatie voor gebiedsgericht  motiveren  

  

8.2.3 Publieke vs. private verantwoordelijkheid 

Als het bestuur besluit tot het vaststellen van aanvullende maatregelen in het kader van gemotiveerd 

afwijken van de normtijden, is een logische vraag wie voor de kosten daarvan gaat opdraaien. 

Uitgangspunt is dat het gaat om een inspanningsverplichting voor de regionale brandweer, om in 

samenwerking met gebouweigenaren en -gebruikers te beoordelen hoe aan de voorgestelde maatregelen 

invulling kan worden gegeven. In lijn met het Beleidsplan Risicobeheersing, zal de nadruk in eerste 

instantie liggen op het verhogen van de bewustwording en het verbeteren van de zelfredzaamheid. 

Wanneer het wenselijk of noodzakelijk is om bepaalde voorzieningen met publieke financiën te realiseren, 

zal per project een separate afweging worden gemaakt. Te allen tijde zal eerst een gemeentelijke 

consultatie plaatsvinden. Een nadere uitwerking van de randvoorwaarden zal worden opgenomen in het 

Meerjarenplan. 

 

8.2.4 Maatregelen eerste vs. tweede eenheid 

Het treffen van eventuele maatregelen is vooral gericht op de overschrijdingen van de normtijd door de 

eerste eenheid. Deze gevallen zijn bepalend voor de kwaliteit van de basisbrandweerzorg en hier is 

bestuurlijk motiveren van de afwijkingen noodzakelijk. Een overschrijding van de (regionale) norm voor de 

tweede eenheid is deels van invloed op de snelheid en effectiviteit van de brandweerzorg en deels op de 

veiligheid van personeel. In afwachting van de uitkomsten uit het regionale onderzoek naar de veiligheid 

van variabele voertuigbezetting, wordt pas in later stadium bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn 

voor overschrijdingen door de tweede eenheid. 
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8.3 Objectgebonden motivatie 
Voor alle objecten met een overschrijding, zowel uit de risicogroepen als uit de groep markante objecten, 

is een motivatie op objectniveau opgesteld. De portiekflats vormen met bijna 4.000 overschrijdingen veruit 

de grootste groep. Voor deze categorie is niet voor elke portiekwoning afzonderlijk een pakket aan 

maatregelen bepaald, om de afwijking van de normtijd te motiveren. In eerste instantie is onderscheid 

gemaakt tussen de risicovolle portiekflats, met meer dan 3 bouwlagen en gebouwd voor 2003, waar 

ontvluchting een groter risico vormt dan de overige portiekflats. Vervolgens zijn beide groepen portiekflats 

verdeeld in geografisch samenhangende gebieden (zelfde straat/wijk), waarbij de opkomsttijd van de 

brandweer in dezelfde range ligt. Het uitgangspunt hierbij was, dat de risicosetting voor alle portiekflats in 

dit gebied gelijk is, mits de gebouwkenmerken en het bouwjaar van meerdere portiekflats vergelijkbaar 

zijn. In dat geval zijn de gekozen maatregelen voor portiekwoningen in hetzelfde gebied op gelijke wijze 

geformuleerd. Elke woning staat dus wel apart in het overzicht, maar de voorgestelde maatregelen zijn per 

gebied en gelijk type portiekflat uniform. 

Voor de winkelfuncties in een gesloten winkelcentrum gaat het om 154 winkels met een overschrijding, 

maar dit betreft maar 4 verschillende winkelcentra in Hilversum. De maatregelen per object zijn dan ook 

per winkelcentrum gelijk voor alle daarin gelegen winkels. Alhoewel de winkels onderling flink kunnen 

verschillen in bv. grootte, aantal klanten en medewerkers, wordt het risico voor aanwezigen in het hele 

winkelcentrum als gelijk beschouwd. Vandaar dat ook de voorgestelde maatregelen per winkelcentrum 

gelijk zijn. 

De 91 overige objecten binnen de risicogroepen met een overschrijding en de 5 markante objecten met 

een overschrijding zijn wel allen op objectniveau beoordeeld. De maatregelen voor deze objecten zijn per 

individueel object vastgesteld. Alle objecten, waarbij verplicht een objectgebonden motivatie vereist is, zijn 

opgesomd in bijlage 21. Voor elk object zijn basisgegevens vermeld, is aangegeven welke overschrijding 

van de eerste en tweede eenheid aan de orde is in DAG of ANW-situatie en zijn de maatregelen 

opgenomen, waarmee invulling wordt gegeven aan de noodzakelijk motivatie van het afwijken. 

 

8.4 Gebiedsgebonden motivatie 
Van alle niet-markante objecten met een overschrijding is een selectie gemaakt uit de regionale 

objectenlijst. Vervolgens is nader bepaald, welke geografische clustering mogelijk was, aan de hand van de 

dekkingskaarten die in de bijlagen zijn opgenomen (“gebieden met veel rode stippen”). Op basis van de 

landelijke 6 positie postcodekaart is bepaald, welke postcodes in deze gebieden liggen, waarna een selectie 

van de objecten uit totaallijst is gemaakt. De resterende niet-markante objecten, die meer verspreid door 

de regio liggen, zijn vervolgens per gemeente(deel) ingedeeld. Per gebied zijn tenslotte de gebruiksfuncties 

uitgesplitst. 

Per groep van gelijke gebruiksfuncties in een gebied zijn de maatregelen geformuleerd om een 

overschrijding te motiveren. Zoals eerder aangegeven (in paragraaf 8.2.2) is dit alleen gedaan indien de 

overschrijding ≥ 1minuut bedraagt. Alle voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op een expert 

judgement, aan de hand van het Instrumentenkader Risicobeheersing. Een overzicht van de 

gebiedsgebonden motivatie voor de minder markante objecten is te vinden in bijlage 22. 
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9 Voorzieningen en maatregelen 
Het uitwerken van een dekkingsplan is meer dan alleen het opstellen van dekkingskaarten en 

dekkingsberekeningen. De inzet van een mix van toolbox instrumenten voor risicobeheersing en repressie 

beïnvloedt een groter geheel van activiteiten in de organisatie. Ook voor deze  activiteiten dienen 

voorzieningen en maatregelen getroffen te worden om te komen tot een effectief dekkingsplan. Voorzien 

wordt dat de volgende activiteiten worden geraakt door een wijziging in vraag en/of behoefte. 

 

9.1 Risicobeheersing 
In het kader van bestuurlijk gemotiveerd afwijken wordt gebruik gemaakt van risicobeheersing. Voor 

bepaalde objecten en gebieden waar niet binnen de gestelde opkomsttijden een brandweervoertuig 

aanwezig kan zijn, zullen maatregelen vanuit het instrumentenkader risicobeheersing worden ingezet. 

Door deze maatregelen zal de kans en/of het effect van brand in de objecten verminderd worden. 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 het beleidsplan risicobeheersing zullen in het kader van onder meer Brandveilig leven ook 

maatregelen genomen worden voor objecten, gebieden of groepen  om de kans en/of het effect van brand 

te verkleinen. Hierbij zal geput worden uit hetzelfde instrumentenkader risicobeheersing waaruit ook 

geput wordt in het kader van bestuurlijke gemotiveerd afwijken. 

Het beleidsplan risicobeheersing en het dekkingsplan zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden en 

vormen de basis voor de brandweerzorg in de regio Gooi en Vechtstreek. De wijze waarop, in welke 

volgorde en wanneer de verschillende risicobeheersingmaatregelen worden uitgevoerd, zal in een 

meerjarenplan moeten worden uitgewerkt. 

 

9.2 Organisatie 
In dit dekkingsplan is de dekking beschreven op basis van een TS2 en TS4-uitruk vanuit de verschillende 

posten in de regio. Voor iedere post wordt gebruik gemaakt van een voor die post specifieke uitruktijd. Aan 

deze uitruktijd is tevens een organisatievorm gekoppeld (kazernering, vrije instroom, consignatie). Om 

deze organisatievorm in de praktijk ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren is een veelvoud van personeel 

nodig ten opzichte van de betreffende voertuigbezetting. Dit kan enerzijds door een garantiefactor vast te 

stellen, dan wel voor beroepspersoneel rekening te houden met ziekte, verlof, etc.(roosterfactor). 

Bij de uitwerking van het dekkingsplan in inzetplan en implementatieplan, zal tevens bekeken worden op 

welke wijze de repressieve organisatie per post verder vorm gegeven moet worden (inclusief 

heroverweging piketten). 

 

9.3 Inzetplan en spreidingsplan 
Na vaststellen van het dekkingsplan, dient het plan geoperationaliseerd te worden. Hiervoor zal het plan 

worden uitgewerkt in een inzetplan en een spreidingsplan. Bij het opstellen van het inzetplan zullen de 

inzetprocedures voor alle posten in de regio Gooi en Vechtstreek worden geharmoniseerd. 
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9.4 Planning 
In het derde en vierde kwartaal 2013 zal het inzet- en spreidingsplan worden opgesteld. Na implementatie 

van het inzet- en spreidingsplan in de meldkamer is het dekkingsplan operationeel. De implementatie in de 

meldkamer is afhankelijk van de regiobrede implementatie van modulair variabele voertuigbezetting. Naar 

verwachting zal dat in de loop van 2014 worden afgerond. 

 

9.5 Specialistische taken 
Naast de dekking van de basisbrandweerzorg dient ook de dekking van specialistische taken in kaart te 

worden gebracht. Met de regio’s Utrecht en Flevoland wordt op dit moment een verdeling van 

specialistische taken uitgewerkt, zodat niet elke regio alle taken hoeft te organiseren. Op deze manier 

kunnen in gezamenlijkheid de taken worden opgepakt. Op basis van de uitkomsten van dat traject zal een 

dekkingsplan voor specialistische taken worden opgesteld.  

 

9.6 Dynamiek 
Het dekkingsplan is gebaseerd op een groot aantal dynamische gegevens. Hierbij kan gedacht worden aan 

beschikbaarheid van personeel (voor onder meer vrije instroom), organisatievorm per post, 

wegenstructuur en type objecten. Deze dynamiek is in een statisch plan vormgegeven. Aanpassing in deze 

dynamische gegevens, zal tot gevolg hebben dat de planvorming (dekkingsplan) niet meer in 

overeenstemming is met de werkelijkheid. Bij een te groot verschil zal de planvorming moeten worden 

aangepast. 

 

9.7 Monitoren opkomsttijden 
Om een beeld te krijgen in hoeverre de praktijk in overeenstemming is met de planvorming in het 

dekkingsplan, zullen de gerealiseerde opkomsttijden vergeleken moeten worden met de gegevens uit de 

planvorming. Drie keer per jaar zal een rapportage worden gemaakt waarin de opkomsttijden van de 

afgelopen periode aan het bestuur gerapporteerd worden. In de rapportage zullen tevens de 

opkomsttijden geanalyseerd worden in relatie met het dekkingsplan. Deze rapportage is nieuw ten 

opzichte van de huidige rapportage vorm met betrekking tot dekking. 

 

9.8 Streeftijd uitruktijd posten 
Bij het bepalen van de opkomsttijden is gebruik gemaakt van de gerealiseerde uitruktijden. Een deel van de 

objecten in de regio wordt niet binnen de gestelde normtijd aangereden. Voor deze objecten worden 

risicobeheersingsmaatregelen toegepast, om de kans en/of het effect van brand te verkleinen. Naast 

risicobeheersingsmaatregelen kunnen ook operationele maatregelen worden toegepast om de brandweer 

sneller bij het object te laten zijn. Een maatregel is om de uitruktijd te verkorten. Om die reden wordt aan 

de posten een streefuitruktijd meegegeven. Hierdoor heeft de post een inspanningsverplichting om de 

uitruktijd te verkorten. In onderstaande tabel staat aangegeven wat aan tijd gewonnen moet worden om 

aan de streeftijd te voldoen. De streeftijden zijn: 

- Gekazerneerd (TS2 of TS4):  1:30 minuten 
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- Vrije instroom TS2: 3:30 minuten 

- Vrije instroom TS4 4:00 minuten 

Post Kazerne Voertuig Dag ANW 

Blaricum  TS 4 -0:00:24 - 0:00:30 

Bussum  TS 2 geen geen 

TS 4 - 0:00:59 - 0:01:06 

Hilversum  TS 4 - 0:00:18 -0:00:25 

Huizen Huizen TS2 geen -0:00:13 

TS4 - 0:00:01 - 0:00:13 

Huizen Bovenmaat TS4 -0:00:18 -0:00:18 

Laren  TS4 geen - 0:00:18 

Muiden Muiden TS4 - 0:00:59 geen 

Muiderberg TS4 -0:00:39 -0:00:15 

Naarden  TS4 -0:00:47 -0:00:26 

Weesp  TS2 geen -0:01:20 

TS4 geen -0:01:20 

Wijdemeren s-Graveland TS4 -0:02:24 -0:01:05 

 Loosdrecht TS2 geen geen 

TS4 -0:01:35 -0:01:10 

Nederhorst den Berg TS4 -0:00:03 -0:00:26 
 
Tabel 12 : Verschil huidige (berekende)tijd met streeftijd uitruktijden dag en avond, nacht, weekend voor inrichting brandweerzorg op 

basis van modulair variabele voertuigbezetting (vrije instroom  4 minuten TS4 en 3:30 TS2, gekazerneerd 1:30. Bij 
vermelding “geen”, is geen inspanning nodig om tot streeftijd te komen. 

 

De streeftijd per post is  een indicatie voor de postcommandant in hoeverre een inspanning vereist is om 

de uitruktijd richting het gewenste niveau te brengen. De postcommandanten kunnen gebruik maken van 

maatregelen uit het operationele instrumentenkader om de uitruktijd te verkorten. 
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10 Grafische weergaven berekende dekking (Bijlagen) 
 

In bijlagen 1 tot en met 22 wordt de berekende dekking in de regio grafisch weergegeven. 

Bijlage 1 geeft voor de regio de totaalbeelden van de berekende dekking in de DAG-situatie en bijlage 2 de 

Avond/Nacht en Weekend (ANW) op basis van de normen uit het Besluit veiligheidsregio. Het betreft hier 

de dekking voor het eerste deel van de modulaire eenheid. In bijlagen 3 (dag) en 4 (ANW) worden voor de 

regio totaalbeelden gegeven, in welke situatie het tweede deel van de eenheid binnen 5 minuten na het 

eerste deel van de eenheid ter plaatse is. 

In bijlagen 5 tot en met 8 (DAG) en 9 tot en met 12 (ANW) wordt de berekende dekking naar tijdsnorm (5, 

6, 8 en 10 minuten) uit het Besluit veiligheidsregio weergegeven, voor het eerste deel van de modulaire 

eenheid. Hiermee wordt tevens inzichtelijk wat de spreiding van de verschillende objecten naar tijdsnorm 

is. In bijlagen 13 tot en met 16 (DAG) en 17 tot en met 20 (ANW) wordt de berekende dekking naar 

tijdsnorm (5, 6, 8 en 10 minuten) weergegeven, waar het tweede deel van de eenheid binnen 5 minuten na 

het eerste deel van de eenheid ter plaatse is. 
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Bijlage 1 Totaalbeeld regionale berekende dekking 

basisbrandweereenheid DAG 
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 Bijlage 2 Totaalbeeld regionale berekende dekking 

basisbrandweereenheid ANW 
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Bijlage 3 Totaalbeeld regionale berekende dekking 

basisbrandweereenheid DAG (2de deel eenheid, 

binnen 5 minuten na 1ste deel) 
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Bijlage 4 Totaalbeeld regionale berekende dekking 

basisbrandweereenheid ANW (2de deel eenheid, 

binnen 5 minuten na 1ste deel) 
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Bijlage 5 Berekende dekking eerste basiseenheid 5 minuten 

norm DAG 
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Bijlage 6 Berekende dekking eerste basiseenheid 6 minuten 

norm DAG 
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Bijlage 7 Berekende dekking eerste basiseenheid 8 minuten 

norm DAG 
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Bijlage 8 Berekende dekking eerste basiseenheid 10 minuten 

norm DAG 
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Bijlage 9 Berekende dekking eerste basiseenheid 5 minuten 

norm ANW  
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Bijlage 10 Berekende dekking eerste basiseenheid 6 minuten 

norm ANW 
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Bijlage 11 Berekende dekking eerste basiseenheid 8 minuten 

norm ANW 
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Bijlage 12 Berekende dekking eerste basiseenheid 10 minuten 

norm ANW 
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Bijlage 13 Berekende dekking eerste basiseenheid 5 minuten 

norm: DAG (2de deel eenheid binnen 5 minuten na 

1ste deel)  
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Bijlage 14 Berekende dekking eerste basiseenheid 6 minuten 

norm: DAG (2de deel eenheid binnen 5 minuten na 

1ste deel) 
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Bijlage 15 Berekende dekking eerste basiseenheid 8 minuten 

norm: DAG (2de deel eenheid binnen 5 minuten na 

1ste deel) 
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Bijlage 16 Berekende dekking eerste basiseenheid 10 minuten 

norm: DAG (2de deel eenheid binnen 5 minuten na 

1ste deel) 
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Bijlage 17 Berekende dekking eerste basiseenheid 5 minuten 

norm: ANW (2de deel eenheid binnen 5 minuten na 

1ste deel)  
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Bijlage 18 Berekende dekking eerste basiseenheid 6 minuten 

norm: ANW (2de deel eenheid binnen 5 minuten na 

1ste deel) 
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Bijlage 19 Berekende dekking eerste basiseenheid 8 minuten 

norm: ANW (2de deel eenheid binnen 5 minuten na 

1ste deel) 
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Bijlage 20 Berekende dekking eerste basiseenheid 10 minuten 

norm: ANW (2de deel eenheid binnen 5 minuten na 

1ste deel) 



 

Dekkingsplan Brandweer Gooi en Vechtstreek 2.0, juni 2013 61

  

Bijlage 21 Motivatie afwijking markante objecten 
    

Zie aparte Excel bijlage 
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Bijlage 22 Motivatie afwijking niet-markante objecten 
Zie aparte Excel bijlage 
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Bijlage 23 Historische dekking 
Bij de berekening en analyse van de gerealiseerde dekking in de oude situatie is gekeken over een periode die 

plaats heeft gevonden vòòr 2012. Reden hiertoe is dat in het voorjaar van 2012 het pilotproject VARTAS in 

Bussum van start is gegaan. Deze uitrukken zouden in de gerealiseerde dekking een positiever beeld geven en 

daarmee het beeld van de oude situatie onjuist beïnvloeden. 

 

Berekende dekking oude situatie 

De berekende dekking gaat uit van gemiddelde gerealiseerde uitruktijden in de periode september 2010 – 

september 2011. Alle gegevens zijn gebaseerd op de uitruk met een TS6. 

 

Post Kazerne Dag gemiddelde ANW gemiddelde 

Blaricum  0:04:09 0:04:47 

Bussum  0:05:19 0:05:26 

Hilversum  0:02:08 0:02:15 

Huizen  0:04:17 0:04:39 

Laren  0:04:02 0:04:25 

Muiden  0:04:54 0:05:03 

Naarden  0:04:24 0:04:47 

Weesp  0:05:41 0:05:46 

Wijdemeren s-Graveland 0:04:38 0:05:48 

 Loosdrecht 0:05:05 0:05:28 

Nederhorst den Berg 0:04:02 0:03:54 
 
Tabel 13:  Gemiddelde uitruktijden dag en avond, nacht, weekend in periode september 2010 – september 2011 

NB. Voor Huizen en Muiden is in de oude situatie geen onderscheid gemaakt tussen de twee posten per gemeente, omdat deze 
afwisselend de eerste uitruk verzorgen c.q. het aantal maatgevende uitrukken beperkt is. 

 

 

In de tabellen hieronder wordt een overzicht gegeven van de berekende dekking. De eerste tabel geeft een 

beeld van de aanwezige objecten per aangewezen risicogroep in de regio, waarna in de tweede tabel een 

totaalbeeld wordt geschetst van alle objecten binnen de regio. 
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Dekkingspercentage risicogroepen (7.457) regionaal 

Risicogroep verminderd zelfredzaam Risicogroep bedrijf 

Dag ANW Dag ANW 

    

Risicogroep kind en jeugd Risicogroep burger 

Dag ANW Dag ANW 

    
 
Tabel 14:  Berekende dekkingspercentage risicogroepen op basis van inrichting brandweerzorg begin  2012 en uitruktijden september 2010 

– september 2011 
 

Groen: Het 1
e
 voertuig op tijd   Rood: Het 1

e
 voertuig niet op tijd. 

 
 
 

Dekkingspercentage totaal aantal objecten (129.803) regionaal 

Dag ANW 

1
e
 voertuig binnen norm 

 

1
e
 voertuig binnen norm 

 

Objecten Percentage Objecten Percentage 

58.921 45,4% 50.490 38,9% 

1
e
 voertuig buiten norm 1

e
 voertuig buiten norm 

Objecten Percentage Objecten Percentage 

70.882 54,6% 79.313 61,1% 

 
 
Tabel 15:  Berekende dekkingspercentage alle objecten in  regio  op basis van inrichting brandweerzorg begin  2012 en uitruktijden 

september 2010 – september 2011 
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Gerealiseerde dekking 

De daadwerkelijk gerealiseerde dekking in de periode 2009-2011 is hieronder vermeld. 
 
 

Gerealiseerde dekking: Prio 1 binnenbranden en OMS 2009 - 2011 

Dag ANW 

1
e
 voertuig binnen norm 

 

1
e
 voertuig binnen norm 

 

Incidenten Percentage Incidenten Percentage 

467 59,9% 517 45,8% 

1
e
 voertuig buiten norm 1

e
 voertuig buiten norm 

Incidenten Percentage Incidenten Percentage 

313 40,1% 613 54,2% 

 
Tabel 16a:  Gerealiseerde dekking van binnenbranden en OMS in periode 2009 - 2011 (dag en ANW) 

 
 
 
 
 

Totaal 1.910 incidenten 

1
e
 voertuig binnen norm 

 

Incidenten Percentage 

984 51,5% 

1
e
 voertuig buiten norm 

Incidenten Percentage 

 926 48,5% 

 
Tabel 16b:  Gerealiseerde dekking van binnenbranden en OMS in periode 2009 - 2011 (totaal) 

 


