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Geachte heer van Heijningen,

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) van mijn Ministerie heeft
onderzoek gedaan naar de opkomsttijden en dekkingsplannen in de 25
veiligheidsregio's. Ook in uw regio heeft dat onderzoek plaatsgevonden en u bent
inmiddels door de Inspectie VenJ geinformeerd over de uitkomsten. Het
onderzoeksrappott, voorzien van mijn beleidsreactie, is ook aan de Tweede
Kamer gestuurd.l

Ik heb via het Veiligheidsberaad alle veiligheidsregio's verzocht om met voorrang
en voor het einde van dit jaar het dekkingsplan in de veiligheidsregio op orde te
brengen. Dat is belangrijk omdat het vaststellen van de risico's in het eigen
gebied en een beeld van de huidige mate van brandweerdekking een eerste en
noodzakelijke stap is voor het vaststellen van toekomstig brandweerbeleid en om
bestuurlijke afwegingen te kunnen maken. Dat inzicht ontbreekt nu in een groot
aantal gevallen, Er kan een bestuurlijke afweging gemaakt worden dat wordt
afgeweken van de normtijden zoals die in het Besluit veiligheidsregio's zijn
opgenomen/ maar dat moet dan inzichtelijk en gemotiveerd gebeuren. De
veiligheid van zowel burger als het brandweerpersoneel zijn daarin belangrijke
overwegingen. Het is dan ook noodzakelijk dat al die overwegingen in een volledig
en actueel dekkingsplan samengevoegd zijn.

In het verzorgingsgebied van uw veiligheidsregio wordt de opkomsttijd in minder
dan 50% van de gevallen behaald. Dat wilzeggen datde normtijden uit het
Besluit veiligheidsregio's onvoldoende worden gehaald. Zoals ik ook in mijn brief
aan de Kamer heb aangegeven, is dat voor mij zorgelijk omdat de opkomst van
de brandweer daarmee onvoldoende is geborgd.

Omdat uw veiligheidsregio een van de regiot is die in minder dan 50% van de
gevallen de normtijden haalt, verzoek ik u met klem om de opkomsttfden te
verbeteren en de daartoe noodzakelijke stâppen in uw regio te nemen. Ik wijs er
in dat verband nogmaals op dat afwijken van de normtijden uit het Besluit

1 Brief aan Tweede Kamer "Landelijk beeld van opkomsttijden en ontwikkeling van
expertreg¡o's", (Tweede Kamer, vergaderjaar 2Olt-20L2)
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mogel¡jk iS, mits pasSende maatregelen worden getroffen en een en ander vooraf
bestuurlijk wordt vastgelegd in het regionale dekkingsplan'

Ik ga ervan uit dat de inspanningen binnen uw regio erop gericht zijn om de
opkomsttijden te verbeteren en het dekkingsplan op orde te brengen' Voor wat
betreft het dekkingsplan betekent dat in ieder geval dat de risico-inventarisatie is
geactualiseerd, dat de operationele prestaties zijn omschreven en dat afwljkende
normtijden inzichtelijk zijn gemaakt, zijn onderbouwd en bestuurl'tjk zijn
vastgesteld.

Begin 2013 zal de Inspectie op mijn aangeven opnieuw een onder¿oek uitvoeren
naar de opkomsttijden en dekkingsplannen om te meten of er verbetering
plaatsvindt. Ik verzoek u om mij vóór 1 oktober te informeren over de

verbeterstappen en vóór het einde van het jaar over de actualisatie van het
regionale dekkingsplan.
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