Veiligheidsregio Fryslân
T.a.v. dhr. W. Kleinhuis, commandant brandweer
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Datum
Betreft

: 24 januari 2018
: Gesprek over Dekkingsplan 2.0 ‘Samen Paraat’

Geachte heer Kleinhuis, beste Wim,
In navolging op onze brief van 17 november 2017 hebben we afgesproken om in een gezamenlijk gesprek
de totstandkoming van het Dekkingsplan 2.0 ‘Samen Paraat’ van de veiligheidsregio Fryslân en onze brief te
bespreken. Dit gesprek tussen u en de heer Van Alst namens de veiligheidsregio Friesland en de heer Kraan
en ondergetekende namens de VBV, heeft vrijdag 12 januari jl. plaatsgevonden op uw kantoor in
Leeuwarden.
Wij bedanken ons nogmaals voor de uitnodiging en het open gesprek en zullen in deze brief onze
toezegging om nog eens goed te kijken naar de door u benoemde ‘feitelijke onjuistheden’ gestand doen.
Ook gaan we nog kort in op uw reactie op onze vragen.
Algemeen
In het gesprek bent u ingegaan op de totstandkoming van het Dekkingsplan 2.0.
Een van uw bezwaren was onder meer onze keuze om de inhoud van de brief niet vooraf met u te delen en
te bespreken. Als we zeggen ‘overleg en verbinding’ te willen, moeten we dat ook waarmaken en dat
hebben we niet gedaan. Daarvoor bieden we onze welgemeende excuses aan en zullen dat in het vervolg
anders doen.
Ook heeft u aangegeven in onze brief ‘feitelijke onjuistheden’ te hebben aangetroffen, daarbij verwijzend
naar de door ons genoemde aantallen en soorten materieel (11 tankautospuiten, 2 vaartuigen, 8
hulpverleningsvoertuigen, en 4 meetploegen) die uit de repressieve sterkte zullen worden genomen.
Omdat de VBV buitengewoon veel waarde hecht aan een feitelijk juiste weergave van zowel de situatie als
ook de onderbouwing van haar standpunten, hebben we – zoals toegezegd – deze opsomming nog eens
geverifieerd. Gelet op de gegevens - en uitgaande van de juistheid ervan - in de tabel op pagina 56 van uw
Dekkingsplan 2.0, met het overzicht van de spreiding van materieel per taak in de huidige situatie en na
implementatie van het Dekkingsplan 2.0, komen wij tot de conclusie dat de opsomming in onze brief
feitelijk juist is.
Uw reactie op onze vragen
In uw reactie op onze vragen bent u ingegaan op de situatie in Friesland en de manier waarop u bent
gekomen van een historisch gegroeide naar een beredeneerde organisatie. Ook heeft u aangegeven dat het
Dekkingsplan 2.0 voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.
Het komt ons echter voor dat er sprake is van het generiek verruimen (10 minuten voor risicogebied 1 en
12 minuten voor risicogebied 2) van de normtijden, waarvan de Minister van Justitie en Veiligheid in zijn
handreiking1 heeft aangegeven dat dit niet is toegestaan. Daarbij blijft voor ons de vraag overeind of de
vereiste zorg van de kant van de brandweer kan worden geleverd. Deze vereiste zorg wordt afgeleid uit
hetgeen bij besluit2 is bepaald. In rechte wordt er immers van uit gegaan dat de normtijden uit dat besluit
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een uitdrukking zijn wat noodzakelijk is in verband met zorgvuldige taakvervulling. Burgers en bedrijven
krijgen geen inzicht in de feitelijk gerealiseerde opkomsttijden, eventuele overschrijdingen en de
compenserende maatregelen die genomen zijn.
Kijkend naar scenario’s met een aannemelijk risico op slachtoffers, zoals woningbranden, maar vooral ook
branden in objecten met verminderd zelfredzamen, portiekwoningen met maar één vluchtweg en
oudbouw, hoort daar - naar ons oordeel - ook een snelle opkomsttijd van de tweede TS bij. Hoe hoger het
persoonlijk risico en hoe hoger het risico voor derden, des te sneller dient de brandweer ter plaatse te zijn
en des te meer inzetcapaciteit noodzakelijk is. Om deze reden zijn in de ‘Leidraad Repressieve
Brandweerzorg’ verschillende inzetscenario’s gekoppeld aan inzetvoorstellen waarin het belang en de
opkomsttijd van de tweede TS werd onderbouw en gemotiveerd. Een dergelijke adequate en
brandweerkundige onderbouwing voor de opkomsttijd van de tweede TS in risicogebied 1 (15 minuten) en
in risicogebied 2 (>15 minuten) hebben wij gemist.
Wij sluiten af met de constatering dat u ons niet heeft kunnen overtuigen dat de prestaties van de
brandweer in de veiligheidsregio Friesland verbeteren of op zijn minst gelijk blijven. Onze twijfel daarover
blijft onverminderd bestaan. Daarom zien wij met belangstelling uit naar de bevindingen van de Inspectie
JenV die onlangs in alle 25 regio’s onderzoek heeft gedaan naar de inrichting van de repressieve
brandweerzorg. Mogelijk geven de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding tot nieuwe inzichten.

Met vriendelijke groet,
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers.

Marcel Dokter
voorzitter
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Handreiking registratie afwijkingen en motivatie, Minister van Veiligheid en Justitie, 28 november 2012.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-255.html

Kijk op www.brandweervrijwilligers.nl voor meer informatie over onze vereniging.
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