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Onderwerp 

Actualisatie dekkingsplan Drenthe. 

 

Voorstel 

Het dagelijks bestuur stelt voor om het geactualiseerde Dekkingsplan Brandweer Drenthe 

vast te stellen.
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TOELICHTING OP HET VOORSTEL 

Inleiding 

In 2011 heeft het algemeen bestuur het dekkingsplan brandweer Drenthe opgesteld, 

gevolgd door een aanvulling in juni dit jaar. Deze plannen geven inzicht in de 

opkomsttijden van de brandweer in Drenthe en de aanvullende maatregelen die getroffen 

worden in het kader van de basisbrandweerzorg. Onlangs heeft het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie aangegeven dat het dekkingsplan niet geheel voldoet aan de 

normen. De Drentse visie zou uitgaan van een generieke afwijking op de normtijden in 

het Besluit veiligheidsregio’s, hetgeen niet is toegestaan. In samenwerking met de 

Inspectie Veiligheid en Justitie is dit in bijgaand geactualiseerd dekkingsplan herstelt.  

Argumenten 

Actualisatie van het dekkingsplan is nodig om de inhoud ervan in overeenstemming te 

brengen met de wet- en regelgeving. 

In het huidige dekkingsplan worden de opkomsttijden afgezet tegen de normtijden zoals 

bestuurlijk in Drenthe zijn overeengekomen. Een werkwijze die door het Ministerie wordt 

geïnterpreteerd als generiek afwijken van het Besluit veiligheidsregio’s, hetgeen niet is 

toegestaan. In de geactualiseerde versie van het dekkingsplan worden daarom de 

normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s als referentiekader gebruikt. Daar waar 

sprake is van afwijkingen, wordt categorisch gemotiveerd waarom die afwijkingen 

bestuurlijk worden geaccepteerd1. Bovendien wordt aangegeven welke aanvullende 

maatregelen zijn getroffen, alsmede een prioriteitsbepaling, om de brandveiligheid te 

waarborgen.  

Het voorliggende stuk voldoet nu aan de geldende regelgeving; afstemming met  de 

Inspectie Veiligheid en Justitie heeft reeds ambtelijk plaatsgevonden.  

Vanuit het Ministerie is de handreiking gedaan dat de Inspectie mee zou helpen bij het 

actualiseren van het dekkingsplan. Nadat vooraf richting is gevraagd, heeft vervolgens 

afstemming over de voorliggende versie met de Inspectie plaatsgevonden. Hieruit is 

gebleken dat de inhoud van het dekkingsplan voldoet aan hetgeen is bepaald in wet- en 

regelgeving. Overeengekomen is voorts dat Veiligheidsregio Drenthe voor 1 januari 2015 

een uitwerking maakt waarin minimaal  het geheel van maatregelen en activiteiten is 

uitgewerkt waarmee het brandveiligheidsniveau van objecten in de meest kwetsbare 

categorie zal worden geoptimaliseerd en waarin ook de beoogde resultaten in de overige 

categorieën op hoofdlijn zijn verwoord.  

Aanpassing is nodig om op een goede wijze verantwoording af te leggen, de Drentse 

uitgangspunten voor wat betreft basisbrandweerzorg, blijven onveranderd van kracht. 

Zoals aangegeven, worden in het geactualiseerde dekkingsplan de opkomsttijden niet 

langer getoetst aan het Drentse uitgangspunt voor opkomsttijden, maar aan de 

normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s. De norm van 15 minuten wordt in de 

verantwoording nader toegelicht. Het vormt de basis waarop de dagelijkse brandweerzorg 

wordt geprioriteerd.  

                                                
 

1
 Afwijken van de normtijden zoals opgenomen in het Besluit veiligheidsregio’s is toegestaan, mits voldoende 

gemotiveerd. 
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Aan de hand van beschreven afwegingen wordt per categorie gemotiveerd waarom 

afwijking van de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s wordt geaccepteerd en welke 

compenserende maatregelen worden getroffen.  

 Actualisatie leidt tot één compleet document omdat het plan uit 2011 en de aanvulling 

van juni 2013 worden samengevoegd, waarin eveneens de meest recente wijzigingen in 

de regio zijn verwerkt. 

Naast de inhoudelijke noodzaak tot aanpassing, leidt deze actualisatie tot een meer 

overzichtelijk geheel, nu eerdere versies worden samengevoegd. Bovendien is het plan 

aangevuld met de recente ontwikkelingen in Drenthe, zoals de consequenties van de 

sluiting van de post in Diever, de verplaatsing van de posten in Roden en Assen en de 

extra post in Assen.  

Kanttekeningen 

Het idee zou kunnen bestaan dat het gekozen bestuurlijk uitgangspunt niet langer leidend 

is. 

Het in Drenthe gekozen bestuurlijk uitgangspunt blijft operationeel, zodanig dat de 

gestelde 15 minuten de basis vormt waarop prioritering in de brandweerzorg plaatsvindt.  

We zouden er ook voor kunnen kiezen het dekkingsplan niet te actualiseren, het betreft 

immers de verantwoordelijkheid van de regionale besturen zelf. 

Besturen van Veiligheidsregio’s zijn zelf bevoegd dekkingsplannen vast te stellen en zij 

mogen gemotiveerd afwijken van de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s. De 

Minister moet er op toe zien dat de wet wordt nageleefd. Hij is van mening dat de wijze 

waarop in Drentse verantwoording werd afgelegd, niet paste binnen de ideeën van de 

wetgever. Om hieraan tegemoet te komen, is aanpassing van het plan te verkiezen.  

Communicatie 

Nadat het plan door het algemeen bestuur is vastgesteld, wordt het aan de Minister van 

Veiligheid en Justitie aangeboden.  

Uitvoering 

Zodra zich wijzigingen voordoen in relatie tot de brandweerzorg in Drenthe, wordt het 

plan wederom aangepast.  
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Inleiding en Aanleiding 
 

Op 1 oktober 2010 is, tegelijk met de Wet veiligheidsregio’s (Wvr), het onderliggende 

Besluit veiligheidsregio’s in werking getreden. In het Besluit zijn onder andere normtijden 

(opkomstverplichtingen) van de brandweer opgenomen. Naar aanleiding van het 

onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de opkomsttijden “Ter Plaatse” 

heeft de minister alle veiligheidsregio’s verzocht om het dekkingsplan te actualiseren en 

de opkomsttijden te verbeteren. Afwijken van de gestelde tijdsnormen, zoals beschreven 

in het Besluit veiligheidsregio’s, mag indien dit voldoende gemotiveerd wordt. Als 

hulpmiddel heeft de minister in november 2012 de  “Handreiking opkomsttijden 

registratie van afwijkingen en motivatie in dekkingsplannen” opgesteld.  

 

De opkomsttijden uit het Besluit veiligheidsregio’s gelden als vertrekpunt en zijn 

richtinggevend voor heel Nederland. Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de 

bevoegdheid andere tijden vast te stellen als ‘de kostenbatenafweging, rekening houdend 

met het risicoprofiel, daartoe aanleiding geeft’. Hier geeft de wetgever duidelijk aan dat 

brandveiligheid breder is dan opkomsttijden alleen. De gemeenteraden in Drenthe hebben 

dit reeds in hun besluit over de opkomsttijden in 2008 onderschreven. Er is gekozen om 

aan de voorkant van de keten maatregelen te nemen die gericht zijn op het vergroten 

van de brandveiligheid. Deze preventieve aanpak sluit goed aan op de visie van de 

Strategische Reis Brandweer1. 

 

Het dekkingsplan geeft een weergave van de te verwachten opkomsttijden van de 

brandweer Drenthe. We blijven de daadwerkelijke opkomsttijden bij incidenten monitoren 

en streven continu naar de best haalbare opkomsttijden voor Drenthe. 

Zodra de spreiding van eerstelijns voertuigen (tankautospuiten) binnen de 

Veiligheidsregio Drenthe verandert, en/of wanneer inzichten of regelgeving wijzigen, 

wordt ook het dekkingsplan aangepast.  

 

In de bijlagen wordt de opkomsttijd in Drenthe gevisualiseerd. 

                                                
1 In opdracht van de Raad van Regionale Commandanten (RRC) heeft de projectgroep ‘Strategische 
Reis Brandweer’ de ontwikkeling naar een nieuwe brandweer bepaald. 
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Normstelling opkomsttijden Besluit veiligheidsregio’s 

Op 1 oktober 2010 is (onder de Wet veiligheidsregio’s) het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) 

in werking getreden. Met dit Besluit zijn de Handleiding Brandweerzorg uit 1992 en het 

concept ‘Leidraad Repressieve Brandweerzorg’ vervangen door formele regelgeving. 

In het Besluit zijn alleen opkomsttijden voor de eerste basiseenheid (tankautospuit) bij 

brand in objecten beschreven. Er zijn geen opkomsttijden opgenomen voor een 

redvoertuig, hulpverleningsvoertuig en een waterongevallenwagen. 

 

Opkomsttijd eerste basiseenheid bij brand (Bvr art 3.2.1) 

5 min: bij gebouwen met een winkelfunctie met een gesloten constructie, gebouwen met 

een woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een 

celfunctie 

6 min: bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met een woonfunctie voor 

verminderd zelfredzamen 

8 min: bij gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder 5 min en 6 min, of 

met een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiefunctie 

10 min: bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, 

bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie. 

18 min: maximale opkomsttijd (niet van af te wijken) 

 

Dekkingspercentage 

Dekkingspercentages en overschrijdingen zijn niet in het Besluit opgenomen. Bvr artikel 

3.2.1. lid 2 geeft wel de mogelijkheid om gemotiveerd van de opkomsttijden af te wijken.  

 

 

Brandweerzorg in Drenthe  
Drenthe is een plattelandsregio. De regio is een dun bevolkt gebied met een 

bevolkingsdichtheid van 185 inw/km2. (De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Nederland 

ligt op 496 inw/km2). In Drenthe bevinden zich een beperkt aantal bijzondere risico’s. De 

aanwezige BRZO bedrijven bevinden zich veelal in de grotere kernen. In vergelijking met 

andere delen van Nederland is de repressieve brandweerzorg in Drenthe van oudsher op 

grotere afstand georganiseerd. De inwoners van kleinere woonkernen en het buitengebied 

zijn zich hiervan bewust en hiermee vertrouwd. Ook voor veel andere voorzieningen geldt 

dat deze zich op fysiek grotere afstand bevinden. De brandweerzorg is ingericht met een 

aantal uitruklocaties en bemensing die voor het grootste deel bestaat uit ‘vrijwilligers’ en 

in de plaats Emmen uit beroepsmedewerkers.  

 

De veiligheidsregio hanteert de uitgangspunten van het Besluit veiligheidsregio’s. Als 

plattelandsregio voldoet Drenthe maar in een beperkt aantal gevallen aan de normtijden 

van het besluit. Bestuurders zijn zich hiervan bewust en hebben dit feit geaccepteerd. De 

acceptatie is gebaseerd op een aantal argumenten. De bevolking is vanuit de historie 

vertrouwd met het huidige niveau van repressieve brandweerzorg. Daarbij zal de 

verbetering van de repressieve prestaties naar verwachting gepaard gaan met hoge 

kosten. Verhoging van het aantal vrijwillige posten is niet alleen kostbaar, maar vindt 

daarnaast zijn beperking in het geringe beschikbare personeelspotentieel in de kleine 

kernen en het buitengebied. Het alternatief, overschakelen op gekazerneerde (beroeps-) 

bezetting om de opkomsttijden te bekorten, is alleen mogelijk tegen zeer hoge kosten.  
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Het bestuur heeft de realistische tijden, zoals weergegeven in de bijlagen en met 

inachtneming van de Handreiking van de minister, als de opkomsttijden voor Drenthe 

vastgesteld. Daarbij worden onderstaande aanvullende maatregelen getroffen.  

 

 

Gedachtegoed rond brandveiligheid in relatie tot gebouwen  
Volgens de Wet veiligheidsregio’s behoren de volgende taken tot de brandweerzorg: 

- het voorkomen, beperken en bestrijden van brand  

- het beperken van brandgevaar  

- het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee 

verband houdt. 

 

In Het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr art 3.2.1) staan de opkomsttijden die door de 

basisbrandweereenheid voor gebouwen gerealiseerd moeten worden. De veiligheidsregio 

ziet dit als één van de zes factoren die tot een acceptabel veiligheidsniveau bij gebouwen 

leidt. In Drenthe noemen wij deze zes factoren kortweg de BIObiz2 factoren. Hieronder 

beschrijven we deze factoren.  

 

B De bouwkundige voorzieningen zorgen voor een brandscheiding tussen het bedreigd 

gebied en overige delen van het gebouw of andere gebouwen. Het bouwbesluit 2012 

hanteert hierbij een brandwerendheid van 20, 30 of 60 minuten. De objectvoorraad in 

Drenthe beslaat een groot tijdinterval qua bouwjaren. Dit betekent dat gebouwen volgens 

verschillende normstellingen qua brandveiligheid zijn ontworpen. We veronderstellen dat 

een brandscheiding, ook bij bestaande bouw, een minimale brandwerendheid heeft van 

20 minuten. Dit omdat de brandwerendheidseisen veelal hoger liggen dan de huidige 

minimumnorm van 20 minuten voor woningen. Daarnaast bestaat deze minimumnorm 

van 20 minuten al langjarig. 

I  De installatietechnische voorzieningen zorgen voor een vroege detectie bij brand. Ze 

alarmeren de aanwezigen, de (BHV-)organisatie en/of de brandweerorganisatie. Is de 

zelfredzaamheid van de aanwezigen naar verwachting laag dan zijn de in het bouwbesluit 

geëiste installatietechnische voorzieningen groot. 

O De organisatorische maatregelen moeten bij brand zorgen voor de ontvluchting c.q. 

ontruiming van het bedreigd gebied. Bij woningen kan gedacht worden aan het maken en 

beoefenen van een ontvluchtingsplan.   

b De brandweer zet zich bij brand in om - indien nodig en op verantwoorde wijze 

mogelijk - reddend op te treden, dit om ongevallen bij brand zo veel mogelijk te 

voorkomen of de gevolgen te beperken. Daarnaast behoort het beperken van mogelijke 

uitbreiding en het bestrijden van de brand tot de taken van de brandweer.  

i De brandbaarheid en hoeveelheid inventaris bepalen in belangrijke mate het 

brandverloop in een object.  

z De verwachte zelfredzaamheid van aanwezigen is bepalend voor de organisatorische 

maatregelen (O). Gezamenlijk moeten ze een tijdige ontvluchting uit bedreigd gebied 

mogelijk maken.   

 

 

                                                
2 Bouwkundig, Installatietechnisch, Organisatorisch, brandweer opkomsttijd, inventaris, 

zelfredzaamheid. 
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Nieuwe ontwikkelingen rond brandveiligheid 
Een aantal nieuwe ontwikkelingen hebben invloed op de BIObiz factoren en daarmee het 

veiligheidsniveau.  

 

Brandbaarheid van inventaris. Recent onderzoek n.a.v. incidenten maakt duidelijk dat de 

ontwikkeling van een brand tegenwoordig veel sneller verloopt dan in de eerdere 

aannames rond bouwregelgeving werd verondersteld( factor i). De brandontwikkeling 

verloopt volgens het recente onderzoek zo snel dat de brandweer, voor het redden van 

een persoon uit een ruimte waar een brand zich bevindt, vrijwel altijd te laat is (factor b). 

Het voorkomen van brand én vroegtijdig detectie van een beginnende brand  (factor I) 

om vroegtijdig te ontvluchten (zelfstandig of met behulp van een BHV organisatie, factor 

O) zijn daarmee de meest effectieve strategieën om ongevallen bij brand te voorkomen 

en te beperken. 

 

 

Drentse uitgangspunten bij het bepalen van prioriteiten 

De nieuwe ontwikkelingen rond brandveiligheid hebben gevolgen voor het repressief 

brandweeroptreden. In het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand is vanwege 

de snelle brandontwikkeling maar in een beperkt aantal gevallen een meerwaarde van de 

brandweer te verwachten.  De voornaamste taken voor het repressief optreden van de 

brandweer kunnen we dan ook beschrijven als:  

 

 

Om tot een prioriteitstelling te komen in het borgen en, waar nodig, verbeteren van het 

brandveiligheidsniveau wordt gebruik gemaakt van een tweetal aannames. Op voorhand – 

zonder daadwerkelijke situatiebeoordeling op objectniveau – zijn hier al uitspraken over 

te doen.  

 

 

Prioriteitsbepaling in het nemen van aanvullende maatregelen 

Per situatie wordt beoordeeld of en in hoeverre afgeweken wordt van de normtijden uit 

het Besluit veiligheidsregio’s en of aanvullende maatregelen gewenst zijn. De BIObiz 

systematiek wordt gehanteerd om te bepalen welke maatregelen in onderlinge 

samenhang noodzakelijk of gewenst zijn om tot een aanvaardbaar veiligheidsniveau te 

geraken.   

 

Kijkend naar de taken van de brandweer en deze BIObiz factoren is het belangrijk om 

(per categorie) de volgende kennis te vergaren:  

 

3.Brandwerende scheidingen hebben een minimale brandwerendheid van 20 

minuten.  

4.Als reële inzettijd van de brandweer wordt uitgegaan van 5 minuten. Na 

aankomst is deze tijd nodig om een verkenning uit te voeren en de brandweerinzet 

tot ontplooiing te brengen.   

 

1.De brandweer zet zich in voor het houden van een brandscheiding ter 

bescherming van niet zelfredzame personen. 

2.De brandweer zet zich in ter voorkoming van branduitbreiding. 
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1. Zijn bewoners wel of niet zelfredzaam (Zelfredzaamheid + Organisatie)  

2. Worden bewoners gewekt bij brand (Installatietechnisch)  

3. Is de brandweer in staat om haar repressieve taak succesvol uit te voeren. 
 
Het  veronderstelde  minimumniveau van constructieve brandwerendheid is 20 minuten. 
Uitgaande van de tijd die de brandweer nodig heeft om tot een inzet te komen (5 

minuten) is 15 minuten een belangrijk criterium om t.a.v. kenmerk 3 te bepalen waar de 
prioriteiten gelegd moeten worden. 
 

Om binnen de afwijkingen ten opzichte van de landelijke zorgnorm te kunnen prioriteren, 

onderscheidt Veiligheidsregio Drenthe, met bovenstaande kenmerken, 6 categorieën.  

 

Categorie 1. (Voorbeeld: winkelfunctie); 
Kenmerken: 
 B  Het in Drenthe veronderstelde bouwkundig minimumniveau van     

  brandwerendheid is 20 minuten; 

 I  De geëiste installatietechnische voorzieningen voorzien veelal in een niet   
  geautomatiseerde, handmatige, alarmering van de aanwezigen;  

 O De organisatorische maatregelen zijn minimaal, gezien het verwachte   

  vermogen van aanwezigen om zichzelf in veiligheid te brengen;  
 b De verwachte opkomsttijd van de brandweer ligt lager dan 15 minuten; 
 i  Er worden geen bijzondere eisen qua brandvertraging aan de aanwezige 

inventaris gesteld3;  
 z De aanwezigen zijn over het algemeen zelfredzaam. Wekken is niet van   

  toepassing.  
  
Gevolgen voor de taakstellingen: 
 Het houden van een brandscheiding ter bescherming van personen is hier niet 

noodzakelijk omdat personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen. 

 Het houden van een brandscheidingen ter voorkoming van branduitbreiding is 
gezekerd door een maximale opkomsttijd van 15 minuten.  

 
Conclusies:  
 Aanvullende maatregelen: Geen. 
 Restrisico: Geen  
 

Acceptatie van overschrijdingen ten opzichte van de zorgnorm: 
 Slechts bij een beperkt aantal objecten in deze categorie kan naar verwachting 

voldaan worden aan de zorgnormen van het Bvr.  Toch kan het bestuur hiermee 
instemmen vanuit de algemene eerdergenoemde motivatie en omdat in deze 

                                                
3 De vuurbelasting speelt naast de brandvertraging ook een rol in het brandverloop. Bij 

brandcompartimenten boven de 1000m2 vormt de mogelijke vuurbelasting een standaard 
aandachtspunt in vergunningverlening. 
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categorie de verwachte overschrijdingen van de zorgnorm geen gevolgen hebben voor 
de repressieve taakstelling.  

 
 

 
Categorie 2. (Voorbeeld: winkelfunctie) 
Kenmerken: 
 B  Het in Drenthe veronderstelde bouwkundig minimumniveau van     

  brandwerendheid is 20 minuten; 
 I  De geëiste installatietechnische voorzieningen voorzien veelal in een niet   

  geautomatiseerde, handmatige, alarmering van de aanwezigen;  

 O De organisatorische maatregelen zijn minimaal, gezien het verwachte   
  vermogen van aanwezigen om zichzelf in veiligheid te brengen;  

 b De verwachte opkomsttijd van de brandweer ligt hoger dan 15 minuten; 
 i  Er worden geen bijzondere eisen qua brandvertraging aan de aanwezige 

inventaris gesteld;  
 z De aanwezigen zijn over het algemeen zelfredzaam. Wekken is niet van   

  toepassing.  
  
Gevolgen voor de taakstellingen: 
 Het houden van een brandscheiding ter bescherming van personen is hier niet 

noodzakelijk omdat personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen.  
 Het houden van een brandscheiding ter voorkoming van branduitbreiding is alleen 

gezekerd bij gebouwen gebouwd na 2003.  

 
Conclusies: 
 Aanvullende maatregelen: Geen, personen kunnen zichzelf in veiligheid brengen. 
 Restrisico: mogelijke branduitbreiding naar een ander compartiment.  
 
 Acceptatie van overschrijdingen ten opzichte van de zorgnorm: 
 Bij geen van de objecten in deze categorie kan naar verwachting voldaan worden aan 

de zorgnormen van het Bvr.  Toch kan het bestuur hiermee instemmen vanuit de 

algemene eerdergenoemde motivatie en omdat in deze categorie de verwachte 
overschrijdingen van de zorgnorm slechts beperkte gevolgen hebben voor de 
repressieve taakstelling. Ook geldt dat er binnen de gebouwvoorraad van Drenthe 
objecten zijn waarbij de taakstelling ernstiger aangetast wordt. Daarom worden die 
objecten hoger geprioriteerd.  

 
Categorie 3. (Voorbeeld: woonfunctie) 
Kenmerken: 
 B  Het in Drenthe veronderstelde bouwkundig minimumniveau van     

  brandwerendheid is 20 minuten; 
 I  Installatietechnische voorzieningen zijn alleen in objecten met een logiesfunctie 

  geëist en in woningen gewenst; 

 O De organisatorische maatregelen zijn bij woningen vaak minimaal. Bij 
gebouwen met een logiesfunctie is in een aantal gevallen ook een BHV 
organisatie geëist; 

 b De verwachte opkomsttijd van de brandweer ligt lager dan 15 minuten; 
 i  Er worden geen bijzondere eisen qua brandvertraging aan de aanwezige 

inventaris gesteld;  

 z De aanwezigen zijn over het algemeen zelfredzaam. Wekken bij brand is,   

  gegeven de slaapfunctie, noodzakelijk.  
 

Gevolgen voor de taakstellingen: 
 Het houden van een brandscheiding ter bescherming van personen is hier niet 

noodzakelijk omdat personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Slapende 
personen moeten wel worden gewekt.  
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 Het houden van brandscheidingen ter voorkoming van branduitbreiding is gezekerd 
door een maximale opkomsttijd van 15 minuten.  

 
Conclusies: 

 Aanvullende maatregelen: voorlichting en verhoging rookmelderdichtheid d.m.v. het 
traject ‘Brandveiligheid Thuis’.  

 Restrisico: Geen. 
 
Acceptatie van overschrijdingen ten opzichte van de zorgnorm: 
 Slechts bij een beperkt aantal objecten in deze categorie kan naar verwachting 

voldaan worden aan de zorgnormen van het Bvr.  Toch kan het bestuur hiermee 

instemmen vanuit de algemene eerdergenoemde motivatie en omdat in deze 
categorie de verwachte overschrijdingen van de zorgnorm geen gevolgen hebben voor 
de repressieve taakstelling. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het 
brandveiligheidsbewustzijn en het verantwoordelijkheidsbesef van de gebruikers 

middens het traject ‘Brandveiligheid Thuis’. 
 

Categorie 4. (Voorbeeld: woonfunctie) 
Kenmerken: 
 B  Het in Drenthe veronderstelde bouwkundig minimumniveau van     

  brandwerendheid is 20 minuten; 
 I  Installatietechnische voorzieningen zijn alleen in objecten met een logiesfunctie 

  geëist en in woningen gewenst; 
 O De organisatorische maatregelen zijn bij woningen vaak minimaal. Bij 

gebouwen met een logiesfunctie is in een aantal gevallen ook een BHV 
organisatie geëist; 

 b De verwachte opkomsttijd van de brandweer ligt hoger dan 15 minuten; 
 i  Er worden geen bijzondere eisen qua brandvertraging aan de aanwezige 

inventaris gesteld;  
 z De aanwezigen zijn over het algemeen zelfredzaam. Wekken bij brand is,   

  gegeven de slaapfunctie, noodzakelijk.  

 

Gevolgen voor de taakstellingen: 
 Het houden van een brandscheiding ter bescherming van personen is hier niet 

noodzakelijk omdat personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Personen moeten 
wel worden gealarmeerd.  

 Het houden van een brandscheiding ter voorkoming van branduitbreiding is bij 

woningen gezekerd omdat elke woning een compartiment moet zijn van 60 minuten. 
Bij logiesgebouwen is dit alleen gezekerd bij gebouwen gebouwd na 2003.  

 
Conclusies: 
 Aanvullende maatregelen: voorlichting en verhoging rookmelderdichtheid d.m.v. het 

traject ‘Brandveiligheid Thuis’.  
 Restrisico bij logiesgebouwen: mogelijke branduitbreiding naar een ander 

compartiment.  
 
Acceptatie van overschrijdingen ten opzichte van de zorgnorm: 
 Bij geen van de objecten in deze categorie kan naar verwachting voldaan worden aan 

de zorgnormen van het Bvr.  Toch kan het bestuur hiermee instemmen vanuit de 
algemene eerdergenoemde motivatie en omdat in deze categorie de verwachte 

overschrijdingen van de zorgnorm slechts beperkte gevolgen hebben voor de 

repressieve taakstelling. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het 
brandveiligheidsbewustzijn en het verantwoordelijkheidsbesef van de gebruikers 
middens het traject ‘Brandveiligheid Thuis’. Verder geldt dat er binnen de 
gebouwvoorraad van Drenthe objecten zijn waarbij de taakstelling ernstiger aangetast 
wordt. Daarom worden die objecten hoger geprioriteerd.  

 

Categorie 5. (Voorbeeld: zorgfunctie) 
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Kenmerken: 
 B  Het in Drenthe veronderstelde bouwkundig minimumniveau van     

  brandwerendheid is 20 minuten; 
 I  De installatietechnische voorzieningen zijn uitgebreid aanwezig omdat de   

  aanwezigen niet zelfredzaam zijn;  
 O Bij gebouwen met deze functie is een BHV-organisatie geëist;  
 b De verwachte opkomsttijd van de brandweer ligt lager dan 15 minuten; 
 i  Er worden geen bijzondere eisen qua brandvertraging aan de aanwezige 

inventaris gesteld;  
 z De aanwezigen zijn over het algemeen niet zelfredzaam en aangewezen op de 

BHV organisatie.   

 
Gevolgen voor de taakstellingen: 
 Het houden van een brandscheiding ter bescherming van personen is hier wel 

noodzakelijk en gezien de verwachte opkomsttijd is dit realiseerbaar.  

 Het houden van een brandscheiding ter voorkoming van branduitbreiding is gezekerd 
door een maximale opkomsttijd van 15 minuten.  

 
Conclusies: 
 Aanvullende maatregelen: In eerste instantie wordt volstaan met de algemene 

voorlichtingscampagne in het traject ‘Brandveiligheid in de zorg’. 
 Restrisico: Deze is afhankelijk van de kwaliteit van en de samenhang tussen de zes 

BIObiz factoren. Bij incidenten is de BHV organisatie de eerste onmisbare schakel in 
het repressief optreden.  

 
Acceptatie van overschrijdingen ten opzichte van de zorgnorm: 
 Slechts bij een beperkt aantal objecten in deze categorie kan naar verwachting 

voldaan worden aan de zorgnormen van het Bvr.  Toch kan het bestuur hiermee 
instemmen vanuit de algemene eerdergenoemde motivatie en omdat in deze 
categorie de verwachte overschrijdingen van de zorgnorm geen gevolgen hebben voor 
de repressieve taakstelling. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het 

brandveiligheidsbewustzijn en het verantwoordelijkheidsbesef van de betrokken 

instellingen middens het traject ‘Brandveiligheid in de zorg’. 
 
Categorie 6. (Voorbeeld: zorgfunctie) 
Kenmerken: 
 B  Het in Drenthe veronderstelde bouwkundig minimumniveau van     

  brandwerendheid is 20 minuten; 
 I  De installatietechnische voorzieningen zijn uitgebreid aanwezig omdat de   

  aanwezigen niet zelfredzaam zijn;  
 O Bij gebouwen met deze functie is een BHV-organisatie geëist;  
 b De verwachte opkomsttijd van de brandweer ligt hoger dan 15 minuten; 
 i  Er worden geen bijzondere eisen qua brandvertraging aan de aanwezige 

inventaris gesteld;  

 z De aanwezigen zijn over het algemeen niet zelfredzaam en aangewezen op de 
BHV organisatie.   

 
Gevolgen voor de taakstellingen: 
 Het houden van een brandscheiding ter bescherming van personen is hier wel 

noodzakelijk maar soms niet realiseerbaar.  

 Het houden van een brandscheidingen ter voorkoming van branduitbreiding is alleen 

gezekerd bij gebouwen gebouwd na 2003.  
 
Conclusies: 
 Aanvullende maatregelen: Verhoging veiligheidsniveau d.m.v. doorlichting van alle 

gebouwen in het traject ‘Brandveiligheid in de zorg’.  
 Restrisico: Deze is afhankelijk van de kwaliteit van en de samenhang tussen de zes 

BIObiz factoren. Bij incidenten is de BHV organisatie de eerste onmisbare schakel in 
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het repressief optreden. De verwachte brandweer opkomsttijd (b) is hierbij een 
verzwakkende factor. 
 
 

Acceptatie van overschrijdingen ten opzichte van de zorgnorm: 
 Bij geen van de objecten in deze categorie kan naar verwachting voldaan worden aan 

de zorgnormen van het Bvr.  Toch kan het bestuur hiermee instemmen vanuit de 
algemene eerdergenoemde motivatie. Het brandveiligheidsniveau is afhankelijk van 
de kwaliteit van en de samenhang tussen de zes BIObiz factoren. De verwachte 
opkomsttijd is hierbij een verzwakkende factor. Daarom zijn de objecten in deze 
categorie het hoogste geprioriteerd. Er zal  onder meer worden geïnvesteerd in het 

brandveiligheidsbewustzijn en het verantwoordelijkheidsbesef van de betrokken 
instellingen middens het traject ‘Brandveiligheid in de zorg’.  

 

Maatregelen  
Op het gebied van proactie en preventie is reeds gestart met 2 trajecten te weten 

‘Brandveiligheid Thuis’ en ‘Brandveiligheid in de zorg’. 

 

‘Brandveiligheid Thuis’ heeft met name tot doel om bewoners voorlichting te geven op het 

gebied van brandveiligheid en het verhogen van het eigen verantwoordelijkheidsbesef. 

Verder wordt gestreefd naar een hogere rookmelderdichtheid waardoor het zelfredzame 

vermogen van bewoners toeneemt. 

 

‘Brandveiligheid in de zorg’ heeft tot doel om het veiligheidsbewustzijn bij zorginstanties 

te verhogen. Hierbij wordt een tweetal sporen gevolgd: 

 Een algemene voorlichtingscampagne voor alle gebouwen in categorie 5 en 6, om 

zowel bewustzijn als ook het verantwoordelijkheidsbesef bij de betrokken organisaties 

te bevorderen. Daarnaast worden instellingen individueel benaderd in een traject om 

een acceptabel brandveiligheidsniveau te bereiken en/of handhaven.  

 In de gezamenlijke (zorginstantie en brandweer) doorlichting van een instelling wordt 

de brandweertaakstelling vertaald naar de feitelijke situatie ten aanzien van de zes 

BIObiz factoren. Op basis hiervan volgt een gezamenlijk gedragen oordeel over het 

brandveiligheidsniveau en, waar nodig, wordt een maatregelenpakket geadviseerd. 

 

Met name bouwkundige voorzieningen (B), installatietechnische aspecten (I) en de 

inventaris (i) zijn van invloed op: 

 het voorkomen van brand en ongevallen bij brand; 

 het beperken van de ontwikkeling van brand; 

 het beperken van het aantal en de ernst van ongevallen bij brand.  

 

Met name de interne organisatie (O), brandweeropkomsttijd (b) en de zelfredzaamheid 

(z) zijn van invloed op: 

 het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand; 

 het beperken en bestrijden van brand.  

 

Voor gezondheidszorggebouwen geldt dat bewoners niet - of zeer beperkt zelfredzaam 

zijn (z). Daardoor is bij een incident, tot de aankomst van de brandweer (b), de kwaliteit 

en capaciteit van de BHV organisatie (O) van grote invloed op het voorkomen en 

beperken van ongevallen bij brand. In combinatie met vroegtijdige detectie (I) is een 

veilig uitgevoerde ontruiming van bedreigden daarbij de primaire opgave. 

 

Afhankelijk van het incidentverloop, de beschikbare BHV capaciteit en aanwezige 

blusmiddelen, kan de BHV (O) ook nog een rol spelen bij het beperken dan wel blussen 

van de brand. 
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Daarnaast speelt de BHV (O) na aankomst van de brandweer (b) een rol in begidsing en 

kennis omtrent de ontruiming en actuele omstandigheden.   

 

Prioritering  
 

Na vaststelling van het dekkingsplan vervolgt de Veiligheidsregio Drenthe de al 

opgestarte algemene voorlichtingscampagne van het traject ‘brandveiligheid in de zorg’. 

Voor 1 januari 2016 zal de Veiligheidsregio Drenthe, met de eigenaren van alle gebouwen 

in categorie 6, het individuele traject ‘brandveiligheid in de zorg’ hebben doorlopen.  

 

De volgende prioritering wordt hierbij aangehouden: 

Prioriteit Categorie Reden Prioriteit  Oplossingsrichting 

1 6 Personen zijn niet zelfredzaam en 

de opkomsttijd ligt hoger dan 15 

minuten waardoor 

brandscheidingen van gebouwen 

gebouwd voor 2003 soms niet 

kunnen worden gehouden.  

Borging van een acceptabel 

veiligheidsniveau d.m.v. traject 

‘Brandveiligheid in de zorg’.  

Startend bij zorginstellingen 

gebouwd voor 2003 met een 

opkomsttijd van meer dan 18 

minuten  

2 3 & 4 Personen zijn zelfredzaam maar 

moeten ’s nachts worden gewekt 

om zichzelf in veiligheid te 

brengen. 

Verhoging rookmelderdichtheid 

d.m.v. het traject Brandveiligheid 

Thuis. 

3 5 Personen zijn niet zelfredzaam. 

De opkomsttijd ligt lager dan 15 

minuten. Personen worden 

gewekt. Vaak blijkt echter dat 

brandveiligheidsbewustwording 

erg laag is.  

Verhoging veiligheidsbewustzijn 

d.m.v. traject Brandveiligheid in 

de zorg.  
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Bijlage 1: Definities tijden zorgnormen  

 Ontdekkingstijd: De tijd die verloopt tussen het ontstaan van een incident (brand) en het melden hiervan aan de alarmcentrale 

brandweer (AC). De AC is een onderdeel van de Meldkamer Noord Nederland (MkNN). 

 Meldtijd: De tijd die de melder na het bellen van 112 nodig heeft om het incident te melden aan de alarmcentrale. 

 Alarmeringstijd/verwerkingstijd alarmcentrale: Tijd die de brandweeralarmcentrale nodig heeft om een melder uit te vragen (gerekend 

vanaf het eerste rinkelen van de telefoon) en de eerste alarmering te verrichten (uitzenden alarmcode). 

 Uitruktijd: De tijd die verstrijkt tussen het alarmeren door de alarmcentrale en het vertrekken (uitrukken) van het eerste 

hulpverleningsvoertuig vanaf een brandweerpost. 

 Aanrijtijd: De tijd die verstrijkt tussen het vanaf de post uitrukken van het brandweervoertuig en de aankomst op de plaats van het 

incident. 
 

 

 Opkomsttijd: De som van  
a.       de verwerkingstijd van de 112-alarmcentrale 
b.       de verwerkingstijd van de brandweeralarmcentrale 
c.       de uitruktijd  
d.       de aanrijtijd.  
 Inzettijd: De tijd die na het ter plaatse arriveren van het eerste voertuig nodig is om daadwerkelijk met redding of blussing aan te 

vangen (waterdruk op de straal).   
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Bijlage 2: opkomsttijden Drenthe totaal per categorie  

 

  

 

Note: van de 1980 gebouwen, met een logiesfunctie welke een opkomsttijd van boven de 15 minuten hebben, bevinden zich 1891 objecten 

(95%) op een bungalowpark.  Van de in totaal 300 gebouwen, met een logiesfunctie welke een opkomsttijd hebben van boven de 18 

minuten, bevinden zich 279 objecten (93%) op een bungalowpark. Deze objecten hebben, met de nodigde preventieve voorzieningen, een 

geheel andere gevaarsetting dan bijvoorbeeld een hotel.   
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Bijlage 3: opkomsttijden per post per categorie 
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