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Veiligheidsregio Zeeland 

Dekkingsplan veiligheidsregio Zeeland

Vastgesteld dd. 2012
Dekkingsplan nieuw 
t.o.v. vorig onderzoek Ja

Gebaseerd op 
Regionaal Risicoprofiel Nee Handreiking toegepast Nee

Onderdeel van 
Regionaal Beleidsplan Nee

Voldoet aan wettelijke 
vereisten Nee

Tijdnorm conform Bvr Ja

Tijdnormen gerela-
teerd aan BAG Nee

Situatie met betrekking tot het dekkingsplanproces per  
30 april 2013

Op basis van de door de regio aangeleverde informatie blijkt dat de regio 
zich (overwegend) in de fase van het analyseren van de bestaande 
repressieve organisatie bevindt. Dit is weergegeven in onderstaand figuur. 
Voor een nadere uitleg over deze figuur wordt verwezen naar hoofdstuk 2 
van het rapport.
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Analyse vigerend dekkingsplan

Het regionale dekkingsplan is in 2012 geactualiseerd op basis van het huidig 
beschikbaar potentieel (mensen en middelen). Het dekkingsplan vormt is 
hiermee de basis en vertrekpunt om te komen tot maatwerk in Zeeland.
Het veiligheidsbestuur accepteert een afwijking van de wettelijke 
tijdnormen vanuit de overtuiging dat het bijplaatsen van kazernes 
nauwelijks tot een verbetering van de opkomsttijden zal leiden, terwijl dat 
wel een onevenredige investering vraagt. 

Om de repressie zoveel mogelijk te optimaliseren zijn repressieve varianten 
als TS4 en ‘bluskern’ (uitruk overdag is niet mogelijk door te weinig 
personeel) geïntroduceerd.

Brandrisicoprofiel  
Het regionale risicoprofiel is op 30 maart 2011 vastgesteld. In het laatste 
kwartaal van 2012 is de regio gestart met het opstellen van een specifiek 
brandrisicoprofiel. Dit bevat naast de theoretische benadering, een brede 
benadering op basis van de praktische risicobenadering naar objecten, 
preventie, proactie en incidentinformatie uit het verleden. Hierbij worden 
BAG gegevens geanalyseerd om de afwijkingen van de normtijden te kunnen 
berekenen.

Gebruik Handreiking minister van VenJ
Bij het opstellen van het brandrisicoprofiel zal de regio Zeeland gebruik 
maken van de Handreiking van de minister van VenJ. 

Relatie tussen dekkingsplan en beleidsplan
Is het Beleidsplan 2012-2015 staan de volgende aandachtspunten 
opgenomen met betrekking tot de brandweerzorg:
•	 Zelfredzaamheid: een belangrijke ontwikkeling is de verschuiving van de 

focus naar de voorkant van de veiligheidsketen: pro-actie en preventie. 
•	 Slagvaardiger optreden: er wordt gekeken of het operationele optreden 

slagvaardiger georganiseerd kan worden door bijvoorbeeld het aantal 
personen op een tankautospuit te verminderen.

•	 Uitruktijden: de Wvr biedt de mogelijkheden om de opkomsttijden te 
verruimen, maximaal 18 minuten. Daar waar in Zeeland de normtijden 
niet gehaald kunnen worden zal gemotiveerd kunnen worden afgeweken. 
De verwachting is dat dit in het bijzonder voor het buitengebied zal 
gelden. Een en ander dient nog bestuurlijk te worden vastgelegd.
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Registratie van gerealiseerde opkomsttijden
In het beleidsplan 2012-2015 staat hierover het volgende: “Periodiek wordt 
gerapporteerd over uitruktijden. De komende periode wordt de rapportage 
verbeterd door differentiatie aan te brengen in de analyse.”

Voorgenomen activiteiten

Om te komen tot een dekkingsplan dat voldoet aan de eisen uit de Wvr 
heeft de regio het project ‘Maatwerk in Brandweerzorg, door-ontwikkeling 
operationele bedrijfsvoering’ gestart. 

Dit project bestaat uit zes fasen:
Fase 0  basis
Fase 1  basis +
Fase 2  uitwerking 1
Fase 3  toetsing
Fase 4  uitwerken 2
Fase 5  besluiten
Fase 6  implementeren

Fase 0 Basis
In deze fase is de bestaande situatie als uitgangspunt genomen en is bezien 
wat er al gereed is en welke factoren of ontwikkelingen reeds in gang gezet 
zijn. Het huidige dekkingsplan wordt vastgesteld als de ‘IST-situatie’.
Met de vaststelling van het (geactualiseerde)dekkingsplan in 2012 is deze 
fase afgerond.

Fase 1 Basis+
In deze fase worden de landelijke ontwikkelingen in beeld gebracht en 
wordt bezien of en in welke mate die wellicht invloed hebben op de 
besluitvorming in Zeeland. Op basis van de ontwikkelingen, inzichten en 
wensen wordt een gewenste ontwikkelrichting bepaald: Waar wil de 
brandweer van de veiligheidsregio Zeeland in 2020 staan?
De notitie waarmee fase 1 wordt afgerond is op dit moment nog niet gereed. 

Fase 2 Uitwerking 1
Hierin worden de in fase 1 verzamelde alternatieven uitwerkt en iets 
gedetailleerder doorgerekend. De resultaten van deze doorrekeningen 
worden verder uitgewerkt in kaarten. Het gaat hierbij om alternatieven 
zoals bijvoorbeeld de inzet van Snelle Interventie Voertuigen. In totaal 
zullen van alle mogelijke alternatieven uiteindelijk de vijf meest realistische 
integrale alternatieven worden vastgesteld. 
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Tevens wordt in deze fase het verband gelegd tussen de voorkant van de 
veiligheidsketen en de afdekking van de (rest)risico’s met behulp van 
incidentbestrijding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van instrumenten uit de 
preventieve toolbox. De resultaten van het regionale risicoprofiel en het 
brandrisicoprofiel worden hierin meegenomen. 

Fase 3 Toetsen
De vijf in fase 2 bepaalde alternatieven worden ter toetsing voorgelegd aan 
zowel het Dagelijks- als het Algemeen Bestuur. 

Fase 4 Uitwerking 2
In deze fase worden de vijf alternatieven zeer gedetailleerd doorgerekend. 
De gevolgen voor risicobeheersing, incidentbestrijding, risicoprofiel en 
wettelijke kaders worden inzichtelijk gemaakt. Dit geeft inzicht in de 
gevolgen voor de dekking (in opkomst en in risicodekking), de posten, het 
materieel, het personeel en voor de financiën. Er wordt een nota opgesteld 
die wordt voorgelegd aan het Algemeen bestuur. Vervolgens zal een eerste 
implementatieplan worden opgesteld.

Fase 5 Besluiten
In deze fase zal bestuurlijke vaststelling plaatsvinden. Dit is gepland voor 
het laatste kwartaal van 2013.

Fase 6 Implementeren
Het in fase 4 opgestelde grove implementatieplan wordt verder uitgewerkt 
tot een gedetailleerd implementatieplan. 

Terug naar 
regiobeelden
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