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Inleiding. 

Uit  het in 2009 uitgevoerde onderzoek naar de kwaliteit en financiën brandweerzorg door Capgemini / 

OBMC is naar voren gekomen dat het kwaliteitsbeeld repressie / dekking in de dagsituatie in Fryslân 

slecht is: 46,6% (+1 minuut: 60,2%). Een dekkingsgraad van 80% is onder voorwaarden acceptabel en 

90% is voldoende. 

 

 Op 7 januari 2010 heeft de regionaal commandant de volgende opdracht van het DB gekregen: 

- Ontwikkel een aantal scenario’s voor de normen van de repressieve brandweerzorg; 

- Koppel aan elk van deze scenario’s organisatorische schetsen en financiële kengetallen; 

- Opties die meegenomen mogen worden zijn gekazerneerde (dag)bezettingen en het gemotiveerd 

afwijken van de standaardbezetting van 6 man op de TS. 

 

Op 7 juli 2010 heeft de regionaal commandant de tussentijdse resultaten van dit onderzoek in een 

vergadering van het Algemeen Bestuur (31 burgemeesters) van de Hulpverleningsdienst Fryslân 

gepresenteerd. Aan de hand van de onderstaande kaders en uitgangspunten zijn 4 scenario’s 

geformuleerd. 

 

Kaders en uitgangspunten: 

- Wettelijk kader conform Besluit veiligheidsregio’s 

- Leg verband tussen repressieve dekkingsplanscenario’s, overige kwaliteitsnormen en mogelijke 

regionalisering van de brandweerzorg 

- Financiële randvoorwaarden 

- Burger heeft recht op snelle gegarandeerde hulp  

- Regio Fryslân kent een gemengd georganiseerde, vakkundige brandweer 

- Voor elke post worden uitruktijden vastgesteld voor dag- en ANW-situatie 

- Toekomstbestendig (binnen 1 à 2 jaar / tot 2015 / doorkijk tot 2020) 

 

Memobericht 



 

 

Scenario’s 

1. Minimale normstelling en minimale opkomstgaranties (normstelling 18 minuten) 

2. Beperkte normstelling en gegarandeerde opkomst (normstelling 15 minuten) 

3. Gedifferentieerde normstelling en gegarandeerde opkomst (normstelling Besluit veiligheidsregio 

+75%, +50% of +25% in landelijk gebied)  

4. Maximale normstelling en gegarandeerde opkomst (normen Besluit veiligheidsregio) 

Repressieve brandweerzorg is gefaseerd opgebouwd  

Operationeel vermogen tot incidentbestrijding bestaat uit: 

- Flitskracht (tijdige opkomst eerste voertuig) 

- Slagkracht (opschaling tot meerdere voertuigen en restdekking) 

- Vermogen tot rampenbestrijding 

 

Bij deze scenario’s zijn drie “draaiknoppen” geïntroduceerd: Tijdnormen, Uitrukgarantie en Posten. 

Middels draaiknop 1 (tijdnormen) zijn per object de gebruiksfunctie, de huidige tijdnorm, de tijdnorm 

volgens het Besluit veiligheidsregio’s en tot slot een gedifferentieerde tijdnorm voor het landelijk gebied 

inzichtelijk gemaakt.  

Bij draaiknop 2 (uitrukgarantie) gaat het over de uitrukgarantie en de beschikbaarheid van vrijwilligers 

overdag: een uitrukgarantie kan worden verkregen door (mengvormen van) verplicht roosteren van 

vrijwilligers, kazerneren van vrijwilligers en kazerneren van beroepsmedewerkers. 

Bij draaiknop 3 (posten) gaat het over het aantal (uitruk)posten, de uitruktijd per post en een snellere 

uitruk door (kleinere / gekazerneerde) eenheden. 

 

Samenvatting. 

- Bij scenario 1 wordt een normstelling van 18 minuten gehanteerd en kan met 20 posten een dekking van 

92% (+1 minuut: 96%) worden bereikt. Er is echter geen motivatie van de normen, geen uitrukgarantie en 

geen gefaseerde opbouw, opschaling, restdekking, slagkracht en vermogen tot rampbestrijding aanwezig. 

- De normstelling bij scenario 2 bedraagt 15 minuten, er is een opkomstgarantie en er zijn 25 posten 

nodig. De dekking die kan worden gerealiseerd is 83% (+1 minuut: 90%). Er is geen motivatie van de 

normen, geen gefaseerde opbouw, opschaling, restdekking, slagkracht en vermogen tot 

rampenbestrijding aanwezig. 

- Voor scenario 3 (A,B en C) zijn ca. 40 posten benodigd en kan een dekking van 85% tot 56% worden 

gerealiseerd (+1minuut: 90% tot 68%). 

- Scenario 4 kent een dekking van 73% (+1 minuut: 83%) en hiervoor zijn om de normtijden te halen 44 

(beroeps)posten benodigd. 

In schema is de samenvatting als volgt: 

   Opkomstgarantie Normstelling Dekkingsgraad  Past binnen begroting 

Huidige situatie  Minimaal Minimaal Slecht  n.v.t. 

Scenario 1  Minimaal Minimaal Acceptabel Ja 

Scenario 2  Gegarandeerd Minimaal Acceptabel Ja 

Scenario 3  Gegarandeerd Gedifferentieerd Acceptabel Ja 

Scenario 4  Gegarandeerd Maximaal Voldoende Nee 

 

Conclusie. 

Het Algemeen Bestuur is tot de conclusie gekomen dat scenario 3, waarbij de opkomst kan worden 

gegarandeerd, de normstelling per object kan worden gedifferentieerd, een acceptabele dekkingsgraad 

(80%) wordt bereikt en dat het geheel binnen de begroting met mogelijk interne gefaseerde 

verschuivingen past de voorkeur verdient. Vervolgens heeft het AB de regionaal commandant opdracht 

gegeven scenario 3 verder uit te werken. 

 

 


