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Voorwoord

Het operationeel optreden van de brandweer is onderhevig aan een groot aantal variabelen en
afhankelijk van fysieke-, fysiologische- en meteorologische verschillen en omstandigheden.
De brandweer in Nederland is in de regel goed geprepareerd op het beheersen van incidenten.
Tegelijkertijd zijn geen twee incidenten identiek. Dit maakt het noodzakelijk om aan de voorkant uit
te gaan van een zo goed mogelijk beschreven kader met een balans tussen theoretische modellen en
ervaringsgegevens.

De projectgroep is begin 2013 van start gegaan. De eerste stap was het inlezen in diverse stukken
over risicomanagement, risicoanalyse en het formuleren van een projectplan. Daarnaast zijn diverse
databronnen aangeboord om de groep te voorzien van de gewenste risico informatie.

Na een intensief traject is het projectteam ‘deelproject Brandrisicoprofiel-slagkracht MOED’ erin
geslaagd een basisrekenmodel te ontwikkelen voor het opstellen van het brandrisicoprofiel voor de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Dit basisrekenmodel maakt het mogelijk om aan
de hand van de risico’s in het verzorgingsgebied de benodigde operationele hulpvraag in beeld te
brengen. Door deze hulpvraag te matchen met het operationele hulpaanbod wordt de slagkracht voor
de monodisciplinaire brandweerzorg in beeld gebracht.

De ontwikkelde systematiek biedt de bestuurlijk verantwoordelijken een afwegingskader om op basis
van de beschikbare informatie te komen tot een onderbouwde omvang van de brandweerzorg in de
VNOG.

Voor het onderdeel bluswater(logistiek) is vanuit de projectgroep een aparte werkgroep met een
vertegenwoordiging uit de clusters gevormd. Met deze groep is enerzijds inzicht verkregen in de
bluswaterbehoefte in relatie tot het risicoprofiel van onze regio. Anderzijds is de link gelegd met de
beschikbaarheid van bluswater en logistieke watertransportsystemen per fase in het brandverloop.
De ontwikkeling van dit instrument is nog niet volledig afgerond. De theoretische onderbouwing is
gereed maar de praktische geografische verwerking kost meer tijd. Op basis van de beschikbare
informatie heeft de Projectgroep Slagkracht een schatting gemaakt van de benodigde logistieke
middelen.

In het proces om te komen tot het resultaat van dit deelproject is gebruik gemaakt van de inbreng en
deskundigheid van meerdere medewerkers vanuit alle clusters. De bijdrages van alle collega’s
hebben ertoe geleid dat wij nu de resultaten in deze eindrapportage kunnen presenteren. Ook is de
systematiek en het product besproken met collega’s van buiten de regio, die hiervoor veel
belangstelling toonden.

Namens het projectteam,

Klaas Noorland, Projectleider deelproject Brandrisicoprofiel-slagkracht MOED

Projectleden:
Adriaan Verstoep
Thari Hazelaar
Eric Klein Goldewijk
Martin Bevelander
Hans Veldkamp/ Janine Brand
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Inleiding
In 2012 heeft het bestuur van de VNOG opdracht gegeven om de brandweerorganisatie gereed te
maken voor de toekomst. Deze ontwikkelding is vorm en inhoud gegeven aan de hand van een visie
die is gebaseerd op reële risico’s, in de brede context van fysieke veiligheid en rampenbestrijding. Dit
gebeurt in het kader van de ontwikkeling van het Masterplan Optimalisering Effectuering
Doelmatigheid Brandweer (MOED).

De brandweer heeft in toenemende mate behoefte om beslissingen te nemen op basis van feiten.
Bestuurders willen een betere inschatting kunnen maken van de prestaties die de brandweer zou
moeten leveren. De brandweer heeft de beschikking over meerdere uiteenlopende
informatiebronnen. Door het ontsluiten, combineren en beschikbaar stellen van informatie wordt het
mogelijk om beter te sturen binnen het brandweer domein1 en gefundeerde keuzes te maken. Het
deelproject Brandrisicoprofiel-slagkracht MOED voorziet hierin door het koppelen van risicogegevens
aan de operationele slagkracht.

In dit deelproject wordt sterk de focus gelegd op maatregelen die vallen onder het repressieve deel
van de brandweerzorg (en de voorbereiding daarop). Hierbij worden de volgende elementen
onderscheiden:
A. brandrisicoprofiel,
B. basis slagkracht,
C. de opschaling in brandweerzorg en
D. de voor het risico en slagkracht benodigde bluswater(logistiek).

Elk aspect heeft een directe relatie met elkaar; zo is er een afhankelijkheidsrelatie tussen het
(brand)risico(profiel) en de slagkracht, waarvan de aard en omvang op zijn beurt gevolgen heeft voor
de opschaling, en vice versa.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 worden de gebruikte methoden van onderzoek toegelicht.

Hoofdstuk 2 bevat een uitleg van de rekensystematiek die gebruikt is in het project slagkracht. In dit

hoofdstuk worden ook de gebruikte uitgangspunten voor de slagkracht modellen aangegeven.

In het derde hoofdstuk wordt het risicoprofiel weergegeven de thema’s gedestilleerd die

monodisciplinair significant een bijdrage vragen van de brandbestrijding- en/of

hulpverleningscapaciteit vanuit de brandweer. Dit wordt onderbouwd met statische gegevens.

In hoofdstuk 4 wordt de match tussen hulpvraag en hulpaanbod weergeven op basis van
verschillende slagkracht modellen. Hier treft u de plaatjes en statistieken (taartdiagrammen) aan van
het hulpaanbod in relatie tot de hulpvraag in de regio voor de basisslagkracht.

Hoofdstuk 5 behandelt de bluswaterlogistiek. Naast het beschikbare materieel is de bluswater-
capaciteit een belangrijk element voor het bepalen van de operationele slagkracht. De hulpvraag voor
bluswater wordt gematched met het hulpaanbod van waterinname punten in combinatie met water
logistieke transportsystemen.

Tot slot bevat hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen.

Bij dit rapport horen twee bijlagenboeken. Eén bijlagenboek is in A4 formaat de ander in A3.

1 Brand&Brandweer, ‘Beter sturen dankzij Business Intelligence’, januari 2013.
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1. Methode van onderzoek

1.1. Centrale vraag
In dit deelproject heeft de projectgroep een antwoord geformuleerd op de vraag:

Op welke wijze kan de VNOG inzicht verkrijgen in de benodigde risico gerelateerde operationele
slagkracht van de brandweer, ten behoeve van het bestrijden van incidenten in het
verzorgingsgebied van de regio?

Ofwel: hoe brengen we de relevante hulpvraag in balans met het hulpaanbod.

1.2. Deelresultaten
Aan de centrale vraag zijn de volgende deelresultaten gekoppeld:
1. het brandrisicoprofiel van de VNOG;
2. instrumenten om risico’s kwalitatief en kwantitatief te duiden voor diverse voor de brandweerinzet

relevante maatschappelijke thema’s, met bijbehorende incidentscenario’s;
3. een systematiek om van risico’s te komen tot een duiding van de benodigde operationele

slagkracht bij deze risico’s (de basishulpvraag);
4. modellen voor de potentiele slagkracht die in vergelijk gebracht worden met de risico’s (match

tussen de hulpvraag en het hulpaanbod).
5. een systematiek om de bij de slagkracht benodigde capaciteit voor bluswater(logistiek) te

berekenen, geduid in hulpvraag water en hulpaanbod bluswatervoorziening gecombineerd met
water logistieke systemen.

1.3. Aanpak
De aanpak is als volgt:
- het brandweer risicoprofiel wordt samengesteld op basis van de maatschappelijke thema’s en

incidenttypen uit het regionaal risicoprofiel die relevant zijn voor de brandweerprocessen.

- we bepalen de zwaarte van het risico (bijv. van een object) door middel van de instrumenten, die
zijn gebouwd op twee gedachtelijnen: risico op slachtoffers (‘redden van mens en dier’) en
risico op uitbreiding (‘uitbreiding beperken/voorkomen’). Hierbij zijn in de instrumenten
verwerkt een weging van enerzijds het impliciete risico van het objecttype/risicovak en anderzijds
het risico voor de omgeving;

- we bepalen de basishulpvraag door middel van de systematiek (aantal tankautospuiten (TS) en
overig ondersteunend materieel, dat gezien de zwaarte van het risico nodig is voor een
repressieve mono-basisbrandweerinzet);

- de gemiddeld gewogen basishulpvraag bepaalt de resultaatverplichting van de brandweer
terwijl het mogelijk zich voordoend scenario een inspanningsverplichting meebrengt. De
resultaatverplichting is bepalend voor de benodigde te leveren slagkracht in tijd/tempo in
overeenstemming met de wettelijke normen2, waarop de organisatie wordt afgestemd. De
inspanningsverplichting houdt in dat wij een maximale bijdrage leveren bij de bestrijding van een
incident, waarbij de inspanning in tijd/tempo gezien niet verplichtend is om de organisatie hierop
af te stemmen. We realiseren een match tussen de hulpvraag en het hulpaanbod (feitelijk
beschikbare TS’en) op basis van de bepaalde resultaatverplichting.

- naast het eerstelijns brandweermaterieel is ook het bluswater een belangrijke bepalende factor bij
de bestrijding van een brand, tot slot is berekend wat de bij de mogelijk voorkomende brand
benodigde hoeveelheid bluswater is. Vervolgens is dit gematched met de beschikbare
bluswatervoorzieningen, de te leveren bluskracht en de mogelijkheden van waterlogistiek.

2 De wettelijke genormeerde opkomsttijd voor de eerste bluseenheid zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit

Veiligheidsregio’s: ‘Eisen Basisbrandweerzorg’.
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1.4. Uitvoering

Ontwikkelen uniforme systematiek

De projectgroep heeft allereerst gekeken of er bestaande instrumenten zijn om te komen tot een
gestructureerde berekening van een risico-gerelateerde operationele slagkracht voor de brandweer.
De instrumenten die beschikbaar waren bleken helaas voor een andere doelstelling ontwikkeld, zoals
het gemotiveerd afwijken van opkomsttijden dan wel het verantwoorden van aanvullende slagkracht
(in de vorm van SIV, etc.) om een beter dekkingsniveau te realiseren.

De projectgroep is bij deze verkenning wel deelinstrumenten/systematieken tegengekomen waarvan,
na een interne validatie door de projectgroep, gebruik is gemaakt. Dit zijn o.a. het instrument
READAR van Brandweer Apeldoorn, dat landelijk in het kader van het komen tot brandrisicoprofielen
voor verschillende doeleinden wordt toegepast. Daarnaast is gebruik gemaakt van het verhalen-
kwadrant uit de Handreiking Beargumenteerd Afwijken Wettelijke Opkomsttijden 1e

Basisbrandweereenheid van Brandweer Nederland. Met gebruikmaking van dit soort bestaande dan
wel door de projectgroep doorontwikkelde instrumenten is gewerkt aan een uniforme systematiek om
op basis van de hoofdthema’s te komen tot een berekende slagkracht voor de monodisciplinaire
brandweerzorg.

De gebiedsindeling

Bij de opbouw van de repressieve incidentafwikkeling binnen de brandweerzorg is de ruimtelijke
inrichting van het verzorgingsgebied een belangrijke factor. Voor het in beeld brengen van de risico’s
hanteert dit deelproject de geografische inrichting van object - buurt – (wijk) - post – gemeente –
cluster – regio. Het hanteren van deze gebiedsindeling maakt het in de toekomst mogelijk om
rekening te houden met de demografische ontwikkelingen in het verzorgingsgebied (waaronder
bevolkingsgroei en –krimp). Deze indeling leidt tot inzichten die het de besturen mogelijk maken om
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in
bepaalde buurten om de risico’s gericht aan te pakken.

Vooralsnog wordt gewerkt op gemeente/postniveau. Dit omdat voor het werken op basis van buurten
een uitgebreidere inventarisatie noodzakelijk is. De inventarisatie moet worden uitgebreid met meer
inzicht in de bebouwing per buurt met behulp van het instrument de Risico Analyse Monitor
(RAM).

Verzamelen data

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de brandweer in ruime mate beschikt over data, die bruikbaar
zijn gemaakt voor het project. Hiernaast is gebruik gemaakt van data die elders beschikbaar zijn,
vooral via het Centraal Bureau voor de Statistiek, uit CARE, de Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG) en ongevallenanalyses van rijk en provincie (ViaStat).

1.5. Validatie

Validatie systematiek

Brandweerzorg kent een rijke historie, waarvan de inrichting veelal gebaseerd is op onderzoeken en
ervaringen. Met deze aanname in het achterhoofd ligt het dan voor de hand dat aanpassingen in het
stelsel van brandweerzorg doorgaans worden gepleegd op basis van voortschrijdend inzicht, anders
dan wetenschappelijk verantwoord onderzoek. Binnen dit deelproject is veel gebruik gemaakt van
‘expert judging’. In concerto: voor de RAM, voor de vertaling van het risicobeeld naar de wenselijke
operationele slagkracht en voor de berekening van bluswaterlogistiek zijn brandweerdeskundigen
binnen en buiten de regio geraadpleegd. Zij zijn meegenomen in de gevolgde werkwijze en
toegepaste redeneringen. De door de collega’s gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in deze
rapportage en het projectresultaat.



7

Validatie data

Bij de vormgeving van de deelresultaten van het project is ervoor gekozen niet uit te gaan van een
algemeen risicobeeld maar van concrete data, die voor het gebied van de Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland voorhanden zijn. De projectgroep is er tegenaan gelopen dat kanttekeningen
geplaatst moeten worden bij de betrouwbaarheid van delen van de beschikbare informatie. Een
voorbeeld hiervan betreft de gebouwde omgeving. Van de voor de opkomsttijden zwaarwegende
objecten ‘wonen boven winkels’ in binnensteden zijn in de data slechts beperkte aantallen
beschikbaar. Eenzelfde problematiek geldt voor de portiekflats. Het een en ander wordt mede
veroorzaakt doordat de BAG een aantal categorieën niet kent, die wel in CARE en het Besluit
Veiligheidsregio’s worden benoemd. Het betreft hier een landelijk probleem.

In de toekomst is het belangrijk dat er een nadere validatie van BAG (of WOZ)-gegevens plaatsvindt.
Daarnaast kan bij de verdere uitwerking van de systematiek rekening gehouden worden met de
bouwperioden van objecten en het daaronder vanuit de regelgeving afgedwongen
brandveiligheidsniveau.

Validatie resultaten

De uitkomsten zijn voor een groot gedeelte -zeker voor de gebouwde omgeving- gebaseerd op een
beperkt aantal ingevulde RAM’s, verdeeld over alle gebouwcategorieën per gemeente. Van de ruim
415.000 objecten binnen de regio is voor een aantal van (tot nog toe) 4193 de RAM ingevuld. Op
basis van ervaring en een aantal wetmatigheden stelt de projectgroep dat de resultaten onderbouwd
en uitlegbaar te verantwoorden zijn.

Countervailing power

Bij de uitwerking van de opdracht en de beoordeling van de resultaten is op een aantal manieren
gebruik gemaakt van countervailing power in de vorm van externe deskundigheid. Zo heeft René
Hagen, lector brandpreventie bij het IFV, meegekeken in de opbouw van de systematiek en de
onderliggende keuzes die de projectgroep heeft gemaakt.

Over de door de projectgroep ontwikkelde systematiek om te komen van risico tot slagkracht heeft
afstemming plaatsgevonden met Brandweer Amsterdam-Amstelland. Op 6 december 2013 hebben
enkele leden van de projectgroep een bezoek gebracht aan deze Veiligheidsregio en daar gesproken
over de ontwikkelingen op het gebied van brandweer-intelligence.

Met Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde aan de Brandweeracademie van het Nederlands
Instituut Fysieke Veiligheid, heeft op 13 juni 2014 afstemming plaatsgevonden over de relaties
tussen risico gerelateerde slagkracht en het project RemBrand.

De externe projectleider van het deelproject Incidentbestrijding in fase 1 binnen MOED, Tijs van
Lieshout, heeft in het project meegedacht op basis van zijn externe deskundigheid. Begin augustus
2014 zijn de (voorlopige) uitkomsten besproken waarbij in ieder geval aangegeven werd dat de
uitkomsten goed onderbouwd waren en worden gepresenteerd. Risicogestuurde slagkracht is een
vernieuwde manier om naar risico’s te kijken en de daarbij behorende slagkracht.

1.6. Definities
Voor een plaatsbepaling van het onderzoek en de daarbij te hanteren elementen zijn de begrippen
brandweerzorg en slagkracht gedefinieerd. Bij het formuleren van de definities is zoveel mogelijk
aangesloten op bestaande regelgeving en relevante documenten.

De hoofdtaken van de brandweer

a. 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;

b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij
brand4.

De repressieve brandweerzorg is te verdelen in taakgebieden: brandbestrijding en redding,
technische hulpverlening, bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen, ondersteunen bij
waterongevallen en redden en blussen op hoogte5.

3 Aantal per 19 september 2014.
4 Artikel 3, eerste lid Wet veiligheidsregio’s.
5 Artikelen 3.1.2, 3.1.3 en 3.1.4 Besluit veiligheidsregio’s.
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Definitie brandweerzorg

Voor dit deelproject is de afbakening van brandweerzorg gezocht in de aansluiting met de opbouw
van de brandweerzorg in relatie tot de schaal van het incident.
 ‘brandweerzorg’: de basiszorg en de opgeschaalde zorg voor het bestrijden van brand en

ongevallen;
 ‘basiszorg’: het niveau van incidentbestrijding tot en met drie/vier basisbrandweer-eenheden;
 ‘opgeschaalde zorg’: het niveau van incidentbestrijding vanaf vier basisbrandweer-eenheden, daar

waar nodig aangevuld met specialistische massa.

Binnen deze definities wordt onderscheid gemaakt tussen brandweerzorg:
- te leveren door de basisbrandweereenheden binnen de eigen regio;
- te leveren door basisbrandweereenheden aan en uit de aangrenzende regio’s in het kader van

operationele grenzen;
- te leveren in het kader van de georganiseerde interregionale bijstand.

Definitie slagkracht

In het kader van dit deelproject wordt onder slagkracht verstaan:
‘De hoeveelheid brandweereenheden die met een genormeerde bezetting6, binnen de daartoe
geldende opkomsttijden op de locatie van een incident nodig is ter bestrijding van het relevante
basisscenario, gerelateerd aan de hulpvraag uit het brandrisicoprofiel van de betreffende locatie’.

Met ‘genormeerde bezetting’ wordt in dit deelproject bedoeld een tankautospuit met een bezetting
van zes personen7.

De BT-SB (Bijzonder Terreinwaardig en Schuim Blussing) heeft
een afwijkende bezetting variërend van 2 tot 4 personen. Dit
specialistische voertuig is enerzijds voor natuurbrandbestrijding
en anderzijds bedoeld voor bestrijding van incidenten met
gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen komen in dit project
voornamelijk naar voren in de technologische omgeving en het
thema verkeer en vervoer.

Dit voertuig is in aanvang niet meegenomen in de berekeningen
voor de bebouwde omgeving (maatschappelijk thema 2) zoals de
tankautospuiten wel doen. Dat laatste kan alleen wanneer
beargumenteerd wordt afgeweken van de genormeerde bezetting
zoals hierboven omschreven.

Hiermee is slagkracht gedefinieerd in termen van materieel en personeel. Daarnaast is er een
samenhang met de logistieke inzetbaarheid van personeel en materieel. De personele component
omvat de te leveren fysieke inspanningen en beschikbare capaciteit om een inzet voor een bepaalde
tijd te kunnen continueren.

De materiële component voor de logistieke inzetbaarheid bestaat vooral uit logistieke ondersteuning
op gebied van blusstoffen, zoals water (bij brand), persoonlijke beschermingsmiddelen (ademlucht),
brandstof en technische onderhoudsmiddelen en voor de primaire behoefte van het personeel
(voeding).

6 Zoals bedoeld in artikel 3.1.2 Besluit Veiligheidsregio’s
7 De mogelijkheden om variabele voertuigbezetting in te zetten om delen van slagkracht of aanvullende slagkracht te
realiseren valt binnen de scope van het deelproject variabele voertuigbezetting.
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2. De Slagkracht-systematiek

Voor het bepalen van de risicogerelateerde slagkracht is een systematiek ontwikkeld die in vijf
stappen komt tot een gewogen hulpvraag die gekoppeld wordt aan het hulpaanbod. In dit hoofdstuk
wordt deze systematiek toegelicht.

2.1. Stap 1: Selecteren relevante maatschappelijke thema’s
De systematiek start met het bepalen van de relevante maatschappelijke thema’s uit het regionaal
risicoprofiel, met de daarbij behorende incidenttypen. Hierbij wordt gekeken naar de
maatschappelijke thema’s die monodisciplinair significant een bijdrage vragen van de
brandbestrijdings- en /of hulpverleningscapaciteit van de brandweer. Deze thema’s vormen
gezamenlijk het brandrisicoprofiel van de regio. De duiding van het risico vindt plaats binnen de
vervolgstappen. Het regionaal risicoprofiel en brandweerrelevante thema’s zijn opgenomen als bijlage
1 in bijlagenboek A4.

2.2. Stap 2: Toepassen instrumenten risico-indeling
Voor alle relevante maatschappelijke thema’s is een instrument ontworpen om de risico-indeling te
bepalen. Dit instrument bestaat uit een lijst met items met betrekking op het risico op slachtoffers
en het risico op uitbreiding, met hieraan eventueel een weegfactor gekoppeld. Binnen het
instrument vindt een weging plaats op relevante risicocriteria behorend bij het desbetreffend
incidenttype aan de hand van een risico-indeling laag, midden, hoog en extreem. Ook wordt aan de
hand van gegevens uit het CBS statistische informatie over frequenties van vóórkomen van branden
in het instrument meegewogen. Hiermee ontstaat een gewogen oordeel over het risico op en van een
incident. Na toepassing van de instrumenten op een gebied, object of tracé volgt een gewogen
risicokwantificering. Een risicoscore in de vorm van een getal of risicokleur.

Instrumenten

Voor de gebouwde omgeving en technologische omgeving is het ontwikkelde instrument Risico
Analyse Monitor (RAM) gebruikt. De natuurlijke omgeving is gebaseerd op de Risico Index
Natuurbranden (RIN), verkeer en vervoer op de Interregionale Meldkamer Classificatie (IMCA) en
sociaal maatschappelijke omgeving op de evenementen READAR. Een korte uitleg over deze
instrumenten is opgenomen als bijlage 2 van bijlagenboek A4.

2.3. Stap 3: Positioneren van de gewogen risico’s
Het gewogen oordeel vanuit de risico-indeling wordt gepositioneerd in onderstaand risicodiagram. Dit
risicodiagram, dat voor diverse doeleinden in vooral de veiligheidswereld wordt gebruikt, wordt
gekoppeld aan een kleur en een getal, die vervolgens een indicatie voor de zwaarte van het risico
weergeven.

Het uitgebreide risicodiagram en toelichting van dit diagram op pagina’s 10 en 11.

RISICODIAGRAM(KLEIN)

-
S
la

c
h
to

ff
e
rs

(Y
-a

s
)

5,00 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

4,50 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

4,00 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

3,50 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

3,00 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

2,50 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

2,00 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

1,50 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

1,00 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

- Uitbreiding (X-as)

Verhaal 1Verhaal 2

Verhaal 4 Verhaal 3



RISICODIAGRAM (GROOT)
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Het verhaal

Binnen het risicodiagram kunnen vier verhalen onderscheiden worden. De verhalen geven een
indicatie voor de mate waarin een risico als maatschappelijk aanvaardbaar kan worden
beschouwd. Hierbij speelt de gedachtenlijn van kans op slachtoffers en de uitbreidingskans een
grote rol.

De verhalen staan voor:
Verhaal 1: Meer risico op slachtoffers - Meer risico op uitbreiding
Verhaal 2: Meer risico op slachtoffers - Minder risico op uitbreiding
Verhaal 3: Minder risico op slachtoffers - Meer risico op uitbreiding
Verhaal 4: Minder risico op slachtoffers - Minder risico op uitbreiding

Het risico

De kleuren GROEN, GEEL, ORANJE en ROOD geven de zwaarte van het risico weer.

Risico indeling

Groen Laag risico

Geel Midden risico

Oranje Hoog risico

Rood Extreem risico

De impact van het risico

Met de positie in het risicodiagram is ook een ‘grove’ inschatting bekend die iets zegt over de
ernst/graad van het risico, de financiële component, slachtoffers en reputatieschade. Deze
indeling is afkomstig uit de wereld van de arbeidsveiligheid en is gekoppeld aan de gebouwde
omgeving.

Ernst graad Financieel* Veiligheid Reputatie

catastrofaal (4-5) > 500 Miljoen Euro Meerdere doden Internationale
commotie

> 100 Miljoen Euro

zeer ernstig (3-4) > 50 Miljoen Euro Dodelijk ongeval of
blijvende invaliditeit

Nationale
commotie> 10 Miljoen Euro

ernstig (2-3) > 5 Miljoen Euro Letsel met
langdurig verzuim

Regionale
commotie> 1 Miljoen Euro

aanzienlijk (1-2) > 500.000 Euro Letsel met
kort verzuim

Lokale
commotie> 100.000 Euro

beperkt (0-1) > 50.000 Euro EHBO of
bijna ongeval

Interne
commotie> 10.000 Euro

* Voor gebouwen niet zijnde woningen en woongebouwen geldt een andere verdeling.

De kans op het risico

De onderverdeling is in als volgt opgebouwd:
Zeer laag - < 0,03x / jaar
Onwaarschijnlijk - 0,03 – 0,3x / jaar
Mogelijk - 0,3 – 3x / jaar
Waarschijnlijk - 3 – 30x / jaar
Vrijwel zeker - > 30x / jaar
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2.4. Stap 4: Bepalen van de gewogen hulpvraag
Op basis van de positionering in het risicodiagram wordt de gewogen hulpvraag bepaald voor het
risico behorend bij het betreffende maatschappelijke thema. De hulpvraag is gekoppeld aan het
aantal benodigde brandweereenheden voor de risicoclassificatie waar de inzet betrekking op
heeft. Hiermee is de benodigde operationele slagkracht gerelateerd aan de gewogen hulpvraag in
beeld gebracht.

Rekenregels opkomsttijden

Bij het bepalen van de hulpvraag wordt uitgaan van opkomsttijden vanuit óf een scenario (in
geval Natuurbrand) óf een combinatie van opkomsttijden voor de gebouwde/technologische
omgeving vanuit de Wet veiligheidsregio’s dan wel overige wetgeving, zoals de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, het Bouwbesluit, etc. De hulpvraag is hierdoor tijd/tempo bepaald.

Gewerkt is met een standaard verwerkingstijd van de meldkamer van 1,5 minuten en een
uitruktijd van 4 minuten voor een vrijwilligersuitruk en 1,5 minuut voor een
beroeps/gekazerneerde uitruk. Voor de rijsnelheid van de 1e TS wordt vanuit rekenoogpunt
gebruik gemaakt van de maximale snelheid van het wegvak, dit geeft een iets te rooskleurig
beeld. Daarnaast is gerekend met een gemiddeld gewogen opkomsttijd van 8 minuten en 5
seconden voor gebouwen en objecten. Deze is gebaseerd op de volgende gegevens:
- Voor 85% van de objecten in de VNOG geldt een wettelijke opkomsttijd van 8 minuten;
- De resterende 15% van het aantal objecten is verdeeld over de categorieën van

opkomsttijden van 5-6 minuten en 10 minuten.
Dit blijkt redelijk overeen te komen met de vlekken van het CARE dekkingsplanprogramma.

Voor het bepalen van de tweede en/of derde TS (afhankelijk van de hulpvraag) wordt uitgegaan
van een inzet waarbij voor de bebouwde en technologische omgeving de brand binnen het
compartiment gehouden wordt en waarbij de laagste weerstand tegen brandoverslag en
branddoorslag conform de omgevingswet gesteld is op 20 minuten. Voor andere thema’s geldt
het kunnen bestrijden van een ontwikkeld basisscenario.

Een uitgebreide omschrijving van de rekenregels per basisbrandweereenheid is opgenomen als
bijlage 3 van bijlagenboek A4.
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Beschikbaarheid

Bij het bepalen van de operationele slagkracht en de mate waarin het hulpaanbod ook
daadwerkelijk kan worden ingezet dient rekening gehouden worden met de mate van
beschikbaarheid van operationele voertuigen. Om het materieel in te kunnen zetten dient er
voldoende gekwalificeerd personeel (beroeps/vrijwilligers) beschikbaar te zijn.
Denk hierbij aan de volgende elementen:
- Het leveren van interregionale bijstand aan niet aan de VNOG grenzende regio’s (Brand: 2

Cie8; HV: 2 Cie; Natuur: 1 Cie9);
- Het onderhoud van voertuigen: de onderhoudsfactor (vijf dagen buiten dienst per jaar per

voertuig). Hierbij is gebruik gemaakt van ervaringscijfers van de technische dienst van
brandweer Apeldoorn binnen het cluster Epe – Voorst - Apeldoorn;

- Deelname aan realistisch oefenen buiten het eigen verzorgingsgebied, deelname van korpsen
aan vaardigheidstoetsen en korps buiten dienst (vijf dagen per jaar per korps).

In beeld brengen

Voor het in beeld brengen van de slagkracht hulpvraag is gebruikt gemaakt van een webbased
Geoviewer. In het voorbeeld hieronder is de hulpvraag voor de gebouwde omgeving zichtbaar.

Benodigde slagkracht (gewogen hulpvraag)

Groen 1e TS, binnen 20 minuten

Geel 2e TS, binnen 20 minuten

Oranje 2e TS en 3e TS, binnen 20 minuten

Rood 2e TS, 3e TS en 4e TS, binnen 20 minuten

8 2 pelotons (1 peloton bestaat uit 4 TS-en) en 1 ondersteuningspeloton (1 TS en diverse haakarmbakken).
9 4 pelotons (= 8 TS BT/BZK) met een ondersteuningspeloton (1 TS/BT/BZK en haakarmbakken).
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2.5. Stap 5: Matchen van de hulpvraag met het hulpaanbod
De hulpvraag wordt gelegd naast het hulpaanbod (het aantal beschikbare brandweereenheden,
tijd/tempo bepaald). Op deze wijze kan per thema de operationele slagkracht inzichtelijk worden
gemaakt. Hiernaast is het ook mogelijk de gevolgen voor de slagkracht te tonen bij inzet voor
specifieke incidentscenario’s (zoals bijvoorbeeld een brand in de historische oude binnenstad). In
het voorbeeld hieronder zien we het huidige TS potentieel in de VNOG in 2014.
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De hulpvraag vanuit diverse maatschappelijk thema’s is gematched met het huidige materieel
binnen de regio (Model 0). De match tussen hulpvraag en hulpaanbod geeft aan of er in het
specifiek gebied sprake is van te weinig hulpcapaciteit, precies voldoende hulpcapaciteit of
ruimte voor opschaling. Daardoor worden blinde vlekken zichtbaar inclusief de gevolgen wanneer
veranderingen in het hulpaanbod worden aangebracht.

DASHBOARD / MODEL 0 TS 20 INCLUSIEF OPSCHALING VNOG IN MT2: GEBOUWDE OMGEVING

Met kleuren wordt de match tussen de hulpvraag en het hulpaanbod geduid. Zoals in het
voorbeeld hieronder:

Match hulpvraag-hulpaanbod

Groen Geel Oranje Rood Geen tijdig hulpaanbod

Zwart Wel hulpaanbod, maar niet voldoende

Cyaanblauw Hulpvraag-hulpaanbod komt overeen

Magenta Ruimte voor opschaling – Veerkracht

Daarnaast kan gewerkt worden met modellen die een ander hulpaanbod aangeven dan de
huidige slagkracht.

In dit project is gekozen om 5 hulpaanbod modellen verder uit te werken. Waarbij van 3
modellen ook in de Geoviewer zijn verwerkt. Dit betekent dat in dit rapport maar van drie
modellen uitkomsten getoond kunnen worden. Op de volgende pagina worden de 5 modellen
omschreven. Een uitgebreide omschrijving van de modellen staat in Bijlagenboek A3, bijlage C.
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Model 0: Huidige slagkracht

In dit model wordt rekening gehouden met het hulpaanbodpotentieel van 2014. Dit model is
zichtbaar in de Geoviewer.

Model 1: 1 tankautospuit per post

In dit model wordt het gewijzigd hulpaanbod weergegeven op basis van één tankautospuit per
post, 1 hulpverleningsvoertuig en 1 redvoertuig per cluster. Ondersteund met één reserve
tankautospuit per cluster en één reserve hulpverleningsvoertuig voor de regio.

Model 2a: het uitgangspuntenmodel

Model 2a is opgebouwd aan de hand van een aantal uitgangspunten. De uitgangspunten zijn
ontstaan vanuit het gedachtegoed van de A-F risicogebiedenindeling. Deze uitgangspunten zijn
toegepast op het statisch risicobeeld. Vervolgens is op basis hiervan, het hierbij behorende
aanbod in de rekensystematiek verwerkt. De resultaten hieruit zijn gebruikt als hulpmiddel om te
komen tot een versnelde simulatie van de te adviseren risicogerelateerde slagkracht. Dit model
is niet weergegeven in de Geoviewer.
De volgende uitgangspunten worden in model 2a gehanteerd:
 Minder dan 10.000 objecten in het verzorgingsgebied van de post: 1 TS.
 10.000 - 50.000 objecten in het verzorgingsgebied: 2 TS (in verband met kans op

gelijktijdigheid).
 Controle regel 1 TS per 10.000 inwoners niet overschrijden op clusterniveau.
 Per cluster 1 TS reserve al dan niet met bemensing.
 Bij meer dan 1000 hectare natuurgebied TS’en van het type TS-BZK/NB.
 Bij meer dan 2000 hectare natuurgebied en men heeft vanuit het aantal objecten een

tweede TS, deze beide uitvoeren als type TS-BZK/NB.
 Daar waar meer dan een gemiddeld aantal Risicovolle Milieu Locaties of campings zijn, dan

wel een historische oude binnenstad, is een tweede TS vereist in verband met deze
bijzondere risico’s.

De uitgangspunten van dit model zijn in het voorjaar van 2014 besproken met
vertegenwoordigers uit de clusters.

Model 2b: verbeteren door herschikking

Dit model is ontstaan uit model 2a. Het bestaande materiaal (model 0) dat over blijft na de slag

die in 2a gemaakt wordt, is overgegaan op herschikking op basis van de risico’s. De

reservevoertuigen doen mee in de herschikking met uitzondering van de onbemensde reserve

voertuigen in EVA, Veluwe West en IJsselstreek. Dit model is als tweede hulpstap gebruikt om te

komen tot het geadviseerde model 2c Risicogerelateerde slagkracht.

Model 2c: Risico gerelateerde slagkracht

In het model 2c is op basis van de gewogen hulpvraag en rekening houdend met de bestaande
posten een nieuwe indeling gemaakt van de brandweereenheden. Hierbij is een gewijzigd
hulpaanbod geformuleerd op basis van 2a, 2b en de risico’s. Diverse clusters hebben in het
voorjaar van 2014 verzoeken ingediend op basis van hun lokale gebiedskennis om afwijkende
simulaties door te rekenen (Bijlagenboek A3, bijlage A). In de simulaties worden typen van
materieel op de brandweerposten beoordeeld op hun bijdrage in dekking en slagkracht. Op basis
van deze simulaties is de deelprojectgroep gekomen tot het advies.

In dit model is gekozen om te werken met een beperkt aantal reservevoertuigen. De
reservevoertuigen met bemensing maken deel uit van de basisdekking. Deze voertuigen zijn de
eerste keus om als wisselvoertuig elders ingezet te worden. Daardoor zijn ze verminderd
beschikbaar voor de desbetreffende post. Deze voertuigen leveren een verbetering van de
basisdekking en de slagkracht bij opschaling voor een groot gedeelte van het jaar. Voor de korte
periode dat het voertuig niet beschikbaar is, wordt de toename het restrisico acceptabel geacht.
Dit betekent wel dat de voertuigen zo veel mogelijk vergelijkbaar moeten zijn. Uitwisselbaarheid
op essentiële onderdelen moet hierom meegenomen worden in het materiaalvervangingsplan.
Het model 2c, Risico gerelateerde slagkracht, kan worden weergegeven in de Geoviewer.
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Buurregio’s en Duitsland

Binnen het project slagkracht is niet alleen

gekeken naar het aanbod van onze eigen

regio. Ook het aanbod van buurregio’s is

in kaart gebracht. Voor het grensgebied is

ook het Duitse aanbod in beeld gebracht.

Vanuit Duitsland is vanwege de grote

protocollaire verschillen vooralsnog alleen

gekeken naar de tankautospuiten en nog

niet naar overig materieel. Door in het

dashboard van de Geoviewer dit aanbod

aan te zetten rekent het systeem ook met

de mogelijke hulp vanuit de buren.

De reden dat niet alle Duitse kazernes in

het onderstaand figuur zijn opgenomen is

dat met een aantal Duitse gemeenten op

dit moment (A.D. 2014) geen protocolaire

afspraken zijn gemaakt.

ORANJERODE STERREN ZIJN VNOG POSTEN, DE BLAUWE STIPPEN ZIJN POSTEN VAN BUURREGIO’S EN DUITSLAND.

Overzicht aantal kazernes per Regio

Model 2C, alleen kazernes geteld die op inzet staan,

en waar materieel staat. Exclusief ASK/ISK.

Rijlabels Aantal van kazerne

Drenthe 7

Duitsland 3

Flevoland 13

Friesland 5

Gelderland Midden 38

Gelderland Zuid 3

IJsselland 36

Twente 31

Utrecht 4

VNOG 55

Eindtotaal 195
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Daar het een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur van de VNOG is om in eerste

instantie in eigen slagkracht te voorzien is door de werkgroep de volgende werkwijze

gehanteerd:

- Voor ieder maatschappelijk thema is gekeken waar de relevante problemen zich voordoen

dan wel waar ruimte is voor veranderingen (de veerkracht).

- Daar waar in model 0 problemen zijn met de dekking is gekeken waar de buren een rol

kunnen vervullen. Zo ja, dan is de noodzaak voor verbetering/optimalisering vanuit eigen

organisatie minder pregnant aanwezig. Het is hier van belang om met de risico’s in beeld

afspraken te maken met de buren en zowel ambtelijk als bestuurlijk vast te leggen.

- Indien de buren ons probleem niet kunnen opvangen wordt gekeken naar een oplossing

binnen de VNOG.

- Als ook de VNOG het dekkingsprobleem redelijkerwijs niet op kan lossen adviseren wij dit al

bestaande restrisico te accepteren. Dit restrisico moet bestuurlijk geaccordeerd en worden

gecommuniceerd met de samenleving.

Incidentscenario’s

Er zijn een aantal operationele incidenten uitgewerkt die afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden. Hierbij is nadrukkelijk naar voren gekomen dat hele grote gebieden bij
dergelijke incidenten geen, dan wel na lange tijd pas basisbrandweerzorg kunnen krijgen. Deze
informatie is bruikbaar bij opschalingskazernevolgordetabellen en bijstand situaties om zo de
eerste slagkracht zoveel mogelijk te kunnen blijven waarborgen.

Hieronder staat één uitwerking van een gesimuleerd incidentscenario op basis van model 0 (de
huidige slagkracht anno 2014). Daarnaast is een aantal andere simulaties opvraagbaar, zoals
bijvoorbeeld een natuurbrand, een brand in een Risicovolle Milieu Locatie, een verkeersincident
op de A1 en een brand in een gebouw met een hoge vuurlast.
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3. Het brandrisicoprofiel

De hoofdthema’s zijn bepaald aan de hand van het regionaal risicoprofiel van de VNOG
(bijlagenboek A4, bijlage 1). Gekeken is naar de maatschappelijke thema’s die monodisciplinair
significant een bijdrage vragen van de brandbestrijding- en/of hulpverleningscapaciteit van de
brandweer.
Deze thema’s vormen het brandrisicoprofiel, dat hieronder wordt weergegeven.

Schematische weergave van het brandrisicoprofiel

Maatschappelijk
Thema

Crisistype Incidentscenario

1 Natuurlijke omgeving 1.2 Natuurbranden Bos- en Heidebrand,

1.3 Extreem Weer Storm en windhozen
Extreme regenval

2 Gebouwde omgeving 2.1 Kwetsbare objecten
2.2 Complex Bouw

Zorg en Welzijn
Wakend en slapend
aanwezig
Gebouwen
bovengemiddelde vuurlast
Oude dan wel complexe
binnenstad
Inzet complexe bouw

3 Technologische
omgeving

3.1 Incident met brandbare/
explosieve stof in open lucht

Transportscenario’s
Scenario’s Stationaire
inrichtingen3.2 Incident met giftige stof

in open lucht

5 Verkeer en Vervoer 5.1 Luchtvaartongevallen Teuge, Defensie, Lelystad

5.2 Incidenten op water IJssel, Randmeren,
Twentekanaal

5.3 Verkeers-incidenten land Kettingbotsing
Incident vrachtwagens
Incident spoor

7 Sociaal
maatschappelijke
omgeving

7.1.1 Paniek tijdens grote
festiviteiten.

Periodieke Evenementen
Evenementenparken:
Pretparken, dierentuinen.

In de volgende paragraven worden alle maatschappelijke thema’s afzonderlijk uitgewerkt, een
totaal overzicht van de risico’s is opgenomen in de tabel statistisch risicoverzicht (bijlagenboek
A3, bijlage B).

De uitgewerkte scenario’s (bijlagenboek A4, bijlage 5-8) zijn risicospecifiek, niet locatiespecifiek.

De open einden in de scenario’s zijn bewust, de daadwerkelijke locatie bepaald het uiteindelijke

scenario.

Risicoprofiel

MT-1

MT-2

MT-3

MT-5

MT-5

MT-5

MT-7
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3.1. Natuurlijke omgeving
Binnen het maatschappelijk thema natuurlijke omgeving zijn twee crisistypen relevant voor de
brandweer in de VNOG, namelijk: natuurbranden en extreem weer. Dit uit zich in de
incidentscenario’s bos- en heidebrand, storm en windhozen en extreme regenval.

Natuurbranden

Het verzorgingsgebied van de VNOG bestaat voor een aanmerkelijk deel
uit natuur in de vorm van bos- en heidegebieden. Een groot deel van het
Veluwemassief en de natuurgebieden in de Achterhoek maken hier deel
van uit. Gezien de omvang, de risico’s en de kwetsbaarheid van deze
gebieden moet de regio zich adequaat voorbereiden op het ontstaan van
natuurbranden.

Het intensieve gebruik van de natuurgebieden
voor uiteenlopende doeleinden (bewoning,
toerisme en recreatie) vormt naast de
natuurwaarde van het gebied een grote
risicofactor. Ook de kwetsbare vitale
infrastructuur, die van grote economische
waarde is, loopt vooral op het Veluwe Massief
een groot gevaar. Denk hierbij aan
infrastructuur mobiliteit (snel- en spoorwegen),
hoogspanningsleidingen elektra en systemen
van gas en waterleverantie.

De aard van een natuurbrand en de gesteldheid
van de natuurterreinen stellen specifieke eisen
aan het repressieve optreden door de brandweer
en de benodigde slagkracht.

Natuur in
hectares

Achterhoek
Oost

Achterhoek
West

IJsselstreek Epe,
Voorst
Apeldoorn

Veluwe
West

Veluwe
Noord

VNOG

Totaal 4.793 6.667 5.552 27.452 17.903 8.953 68.407

Extreem weer

Naast natuurbranden wordt binnen het thema natuurlijke
omgeving ook het crisistype extreem weer onderscheiden. Ten
gevolge van de voorspellingen in het kader van de
klimaatverandering krijgen we in de toekomst met meer extreme
droogte/warmte en ook met meer heftige neerslag/extreme buien.

Het bestrijden van de gevolgen van deze extremen heeft
consequenties voor de slagkracht van de brandweer en de daarbij
in te zetten middelen, zoals behoefte aan extra pompcapaciteit,
middelen voor het werken op hoogte, aanvullende mankracht en
zaag- en stutmiddelen. Ook zullen diverse hulpmiddelen moeten
worden betrokken van derden (aannemers). Het is echter (nog)
niet mogelijk om dit type te duiden met een rekeninstrument.
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3.2. Gebouwde omgeving
Binnen het maatschappelijk thema gebouwde omgeving kunnen meerdere gebouwcategorieën
onderscheiden worden. Binnen dit thema worden geen aparte crisistypen onderscheiden. De
hulpvraag is telkens gebaseerd op het risico op brand.

Brand gebouwde omgeving

In de VNOG worden ruim 415.000 objecten onderscheiden10

bij het thema gebouwde omgeving. De bebouwing loopt
uiteen van hoogbouw tot laagbouw en van complexe bouw
tot eenvoudige bouw. Daarnaast bevinden zich binnen de
VNOG meerdere industriegebieden en oude binnensteden
met hun specifieke problematiek. Bovendien kenmerkt het
verzorgingsgebied zich door een groot aantal
zorginstellingen met verminderd zelfredzamen en zijn
recreatievoorzieningen (zowel dag- als verblijfsrecreatie) in
ruime mate aanwezig.

Binnen het thema zijn veertien gebouwcategorieën en de
categorie ‘overige gebruiksfunctie’ opgenomen. Voor
data met betrekking tot de objecten is gebruik gemaakt
van de gegevens die beschikbaar zijn voor het beheer
van het regionaal dekkingsplan met CARE. De gegevens
zijn beschikbaar gesteld door de deelnemende
gemeenten op basis van de BAG (Basis Administratie
Gebouwen).

Het gaat om de volgende functies:
CARE code Care omschrijving Groep Hoofdgroep omschrijving

30001 bijeenkomstfunctie 1.2 Wakend en Slapend aanwezig
30002 celfunctie 1.1 Zorg en Welzijn
30003 gezondheidszorgfunctie 1.1 Zorg en Welzijn
30004 industriefunctie 1.4 Gebouwen met bovengemiddelde vuurlast
30005 kantoorfunctie 1.3 Wakend aanwezig en grote aantallen personen

30006 logiesfunctie 1.2 Wakend en Slapend aanwezig
30007 onderwijsfunctie 1.3 Wakend aanwezig en grote aantallen personen
30008 overige gebruiksfunctie 1.4 Gebouwen met bovengemiddelde vuurlast
30009 sportfunctie 1.3 Wakend aanwezig en grote aantallen personen
30010 winkelfunctie 1.4 Gebouwen met bovengemiddelde vuurlast
30011 woonfunctie 1.2 Wakend en Slapend aanwezig
40000 Winkelfunctie met een gesloten constructie 1.4 Gebouwen met bovengemiddelde vuurlast
40001 Woonfunctie boven winkelfunctie 1.2 Wakend en Slapend aanwezig
40002 woonfunctie portiekwoningen 1.2 Wakend en Slapend aanwezig
40003 Woonfunctie Portiekflats 1.2 Wakend en Slapend aanwezig

Binnen de gebouwcategorieën zijn vier hoofdgroepen te onderscheiden:
1. zorg en welzijn;
2. wakend/slapend aanwezig (wonen);
3. wakend/slapend aanwezig met grote aantallen mensen;
4. gebouwen met bovengemiddelde vuurlast.

Cluster Zorg en
Welzijn

Wakend en
Slapend aanwezig

Wakend aanwezig,
grote aantallen

Bovengemiddelde
vuurlast

Totaal

Achterhoek Oost 325 57.658 865 9.583 68.431
Achterhoek West 265 73.200 1.387 11.076 85.928
EVA 253 92.341 948 13.236 106.778
IJsselstreek 174 46.256 785 7.333 54.548
Veluwe Noord 110 31.591 496 4.270 36.467
Veluwe West 256 55.856 869 7.093 64.074
Eindtotaal 1.383 356.902 5.350 52.591 416.226

10 Gegevens overgenomen uit CARE.
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Brand in oude historische binnenstad

De regio kent een aantal oude historische binnensteden,
waarvan een aantal met een dusdanige omvang dat hier
extra aandacht voor nodig is, namelijk:

- Zutphen
- Harderwijk
- Elburg
- Hattem

Deze oude binnensteden kenmerken zich door een hoge museum- en monumenten dichtheid. Dit
blijkt uit het grote aantal objecten van voor 1900. In de BAG worden voor de objecten ook de
bouwjaren onderscheiden. Als uitgangspunt is gehanteerd dat alle geconcentreerde bebouwing
van voor 1900 wordt gezien als oude binnenstad. Dit is voorgelegd en getoetst bij de clusters.

Daarnaast heeft een aantal stadskernen in de regio kenmerken die passen bij een historische
oude binnenstad. Deze kenmerken zijn in mindere mate aanwezig in vergelijking met de
hierboven genoemde binnensteden.
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3.3. Technologische omgeving

Incident met brandbare/explosieve stof dan wel giftige stoffen in de open lucht

In de VNOG bevinden zich diverse BRZO-bedrijven (grote
hoeveelheden gevaarlijke stoffen), een groot aantal
ammoniakkoelsystemen, diverse zwembaden met
chemicaliënopslag, een groot aantal tankstations met
LPG, diverse bovengrondse propaantanks bij
recreatieterreinen en diverse vuurwerkopslagen voor
consumenten dan wel professioneel vuurwerk. Al deze
locaties leveren een risico op incidenten met
brandbare/explosieve stof dan wel giftige stoffen in de
open lucht.

Bij de uitwerking van het thema technologische omgeving is
gebruik gemaakt van gegevens uit de provinciale risicokaart.
Hierop zijn de Risicovolle Milieu Locaties (RML) binnen de
provincie Gelderland in beeld gebracht. De gemeenten zijn
verantwoordelijk voor de aanlevering van deze gegevens, de
provincie beheert de provinciale risicokaart.

Het gaat om de volgende aantallen per cluster/gemeente:
Cluster Gemeente Totaal RML Waarvan BRZO Waarvan mogelijk

Gaspak

BWAO Aalten 20 1 6

Berkelland 34 7

Oost Gelre 22 1 8

Winterswijk 12 3

Totaal 88 2 28

BAW Bronckhorst 48 16

Doetinchem 9

Montferland 19 1 8

Oude IJsselstreek 26 4

Totaal 102 1 28

EVA Apeldoorn 80 11

Epe 12 1

Voorst 10 2 2

Totaal 102 2 14

IJsselstreek Brummen 22 1 7

Lochem 14 3

Zutphen 13 1 5

Totaal 49 2 15

Veluwe Noord Elburg 14 2

Hattem 4 1

Heerde 20 3

Oldebroek 16 4

Totaal 54 10

Veluwe West Ermelo 32 2

Harderwijk 20 2

Nunspeet 19 3

Putten 29 2 2

Totaal 100 2 9

Regio totaal 497 9 100
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3.4. Verkeer en vervoer
Het thema verkeer en vervoer is in het bijzonder van belang voor het uitvoeren van de taak
technische hulpverlening. Binnen dit thema wordt onderscheid gemaakt naar ongevallen op de
weg, op het spoor, te water en gerelateerd aan luchtvaart.

Lucht

Luchtvaartincidenten behoren ook tot het thema verkeer en vervoer, dit incidenttype is
momenteel nog niet uitgewerkt. Het incidenttype “ongeval start en landing” is opgenomen in het
Regionaal Risicoprofiel in verband met luchthaven Teuge (Teuge International Airport).

Ongeval spoor

Om het risico op ongevallen op het spoor in beeld te brengen is gekeken
naar het aantal ongevallen die plaatsgevonden hebben op het spoort.
Daarbij gaat het voornamelijk om aanrijdingen tussen weg- en
spoorverkeer, om aanrijdingen met personen en om ongevallen met
gevaarlijke stoffen. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van ProRail.
Dit betreft basisnetgegevens, die informatie geven over de mate van
intensiteit van het gebruik van het spoor en over de aard van de
gevaarlijke stoffen die over het spoor worden vervoerd. Daarnaast is het
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) geraadpleegd. Voor het spoor zijn
incidenten met gevaarlijke stoffen alleen relevant geacht voor die
onderdelen van het spoor die behoren tot het Basisnet.

In de VNOG hebben we te maken met de spoorlijnen Amersfoort-Deventer, Amersfoort-Zwolle,
Arnhem-Deventer, Apeldoorn-Zutphen, Zutphen-Lochem en Zutphen-Winterswijk. De spoorlijnen
Amersfoort-Zwolle en Amersfoort-Deventer gaan voor een groot deel door natuurgebied. Ook
voor het spoor is gebruik gemaakt van de TOP10NL gegevens.

TABEL: OPPERVLAKTE IN HECTARE IN GEBRUIK VOOR SPOOR.
BRON: CBS.

Cluster Spoor

Achterhoek Oost 63

Achterhoek West 54

IJsselstreek 138

EVA 104

Veluwe West 57

Veluwe Noord 43

Totaal 459
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Ongeval water

Van ongevallen op het water zijn geen gegevens bekend. Om
toch een hulpvraag in geval van een ongeval op het water te
kunnen construeren zijn de binnen de VNOG aangewezen
opstapplaatsen in beeld gebracht (Incidentbestrijdingsplan
vaarwegen Oost-Nederland en Incidentbestrijdingsplan SAMIJ
voor de randmeren). Het incidenttype water moet nog verder
ontwikkeld worden, er is nu alleen gekeken naar grijpredding.

Het water in de regio is in kaart gebracht met gebruik van de
kaart TOP10NL. Hier worden alle vormen van water in meegenomen van stilstaand tot
snelstromend, sprengen, vijvers etc.

TABEL: OPPERVLAKTE IN HECTARE IN GEBRUIK VOOR WATER.
BRON: CBS.

Ongeval weg

Om de hulpvraag bij ongevallen op de weg in beeld te
kunnen brengen is gebruik gemaakt van bestanden
van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Gelderland (ROVG; gevaarlijke kruispunten en
wegvakken in Gelderland). Het gaat hierbij om
gegevens van de laatste drie jaar. Gekeken is naar
ongevalslocaties waarop slachtoffers vielen, gebaseerd
op meldingen van de politie. Op de weg is de kans op
hoog energetisch letsel groot. Vooral op wegen die
behoren tot het hoofdwegennet.

Vitale mobiliteitsinfrastructuur treffen we binnen de regio aan in
de vorm van de snelwegen A28, A1 en A50. Het betreft hier de
noord-zuid- en de oost-west-routes binnen de regio. Voor een
groot gedeelte gaan deze snelwegen door het natuurgebied van
de Veluwe. In de Achterhoek loopt de snelweg A18.

TABEL: OPPERVLAKTE IN HECTARE IN GEBRUIK VAN WEGEN.
BRON: CBS.

Alle wegen in de regio zijn in kaart gebracht met de TOP10NL, onderscheid word gemaakt in:
1. Autosnelweg (A-wegen)
2. Hoofdwegen (N-wegen)
3. Regionale wegen

Zwaartepunten op de weg zijn benoemd in de categorieën:
1. Mistrisicogebieden
2. Verkeersknooppunten
3. Op- en afritten

Cluster Water

Achterhoek Oost 387

Achterhoek West 606

IJsselstreek 585

EVA 574

Veluwe West 1.438

Veluwe Noord 603

Totaal 4.890

Cluster Wegen

Achterhoek Oost 627

Achterhoek West 1.666

IJsselstreek 829

EVA 1.565

Veluwe West 719

Veluwe Noord 785

Totaal 6.191
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De ongevalscijfers in de VNOG zien er over de periode 2010 t/m 2012 als volgt uit:

Cluster
geen

slachtoffers
1

slachtoffer
2

slachtoffers
3 +

slachtoffers Totaal

Achterhoek Oost

2010 265 78 13 3 359

2011 219 32 6 4 261

2012 168 55 8 1 232

Achterhoek West

2010 324 95 15 5 439

2011 270 41 8 2 321

2012 240 40 6 1 287

EVA

2010 499 112 28 8 647

2011 358 54 8 3 423

2012 472 44 9 3 528

IJsselstreek

2010 188 40 11 5 244

2011 163 30 2 1 196

2012 145 17 4 2 168

Veluwe Noord

2010 182 51 3 2 238

2011 120 19 5 144

2012 165 14 3 182

Veluwe West

2010 265 73 15 2 355

2011 212 35 3 2 252

2012 237 37 9 5 288

BRON: VIASTAT
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3.5. Sociaal Maatschappelijke omgeving
Binnen het thema sociaal maatschappelijke omgeving is het incidenttype paniek in menigte
opgenomen in het regionaal risicoprofiel. Dit incidenttype is hierbij direct gerelateerd aan
evenementen.

Onder de categorie evenementen worden alle geplande grootschalige evenementen en alle
parken voor dagattracties verstaan.

Alle evenementenlocaties leveren een potentieel risico op tot escalatie en paniek. De
evenementen in de regio zijn geïnventariseerd aan de hand van de registraties die beschikbaar
zijn in het kader van de multidisciplinaire advisering evenementen.

Het gaat hierbij om de volgende aantallen per cluster / gemeente:
Cluster Gemeente Evenementen

BWAO Berkelland 1

Oost Gelre 3

Winterswijk 1

Totaal 5

BAW Bronckhorst 2

Doetinchem 1

Montferland 2

Totaal 5

EVA Apeldoorn 19

Epe 4

Voorst 5

Totaal 28

IJsselstreek Brummen 0

Lochem 2

Zutphen 2

Totaal 4

Veluwe Noord Elburg 4

Hattem 4

Oldebroek 2

Totaal 10

Veluwe West Ermelo 1

Harderwijk 9

Nunspeet 2

Putten 3

Totaal 15

Eindtotaal 67

Daarnaast is er een groot aantal kleinere evenementen die
vaak vanuit toeristische behoefte, al dan niet door de lokale
middenstand, georganiseerd worden.

In het bovenstaand overzicht zijn alleen
die evenementen weergegeven waar
meer dan 5000 bezoekers gelijktijdig
aanwezig zijn op een evenementen-
terrein.
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4. De slagkracht – Hulpvraag versus hulpaanbod
In dit hoofdstuk wordt de match tussen de hulpvraag ofwel de benodigde slagkracht en het
hulpaanbod ofwel de beschikbare slagkracht gepresenteerd.

Per maatschappelijk thema wordt een uitwerking gegeven voor de slagkracht op het gebied van
tankautospuiten. Hierna wordt in een aparte paragraaf de slagkracht weergegeven op het gebied
van de voor de basisslagkracht gebruikte specifieke voertuigen/eenheden, namelijk: het
hulpverleningsvoertuig, het redvoertuig en de OGS-eenheden.

Hulpvraag Hulpaanbod

Hulpvraag

De hulpvraag is tot stand gekomen door de uitkomsten van de toegepaste instrumenten voor de
diverse thema’s te positioneren in het risicodiagram. Het aantal benodigde brandwerendheden is
bepaald aan de hand van de plek in het risicodiagram en de daarbij behorende kleurcode.
Daarmee is de hulpvraag vertaald naar het aantal benodigde brandweereenheden en de tijd
waarbinnen deze benodigd zijn.

Hulpaanbod

Het hulpaanbod is in verschillende modellen uitgewerkt, die hieronder worden toegelicht.
Die modellen zijn eerder uitgewerkt op pagina 16. Een uitgebreide uitwerking van het aanbod
waarbij antwoord wordt gegeven op de vraag ‘wat staat waar’ is opgenomen in bijlagenboek A3,
bijlage C.

Op de volgende pagina staat een schematische weergave van het hulpaanbod slagkracht
modellen in relatie tot de risico’s.

HULPVRAAG VERSUS HULPAANBOD



29

4.1. Tankautospuit: Natuurlijke omgeving

Hulpvraag

Voor het bepalen van de hulpvraag is gebruik gemaakt van het instrument Risico Index Natuurbranden
(RIN). De uitkomsten zijn gepositioneerd in het risicodiagram en daarmee voorzien van een kleur
hulpvraag. Voor het bepalen van de bij de risicokleuren behorende slagkracht is gekeken naar het
basisscenario bos- en heidebrand (zie bijlage 4, bijlagenboek A4).

HULPVRAAG NATUURLIJKE OMGEVING

De hulpvraag is geduid als:

 Groen/Geel: 2 TS-NB binnen 20 minuten ingezet.
 Oranje/Rood: 4 TS-NB-en en 2 waterwagens binnen 20 minuten ingezet.

Om op tijd en adequaat een incident te kunnen bestrijden is een goede bluswatervoorziening
onontbeerlijk. Bij het onderdeel bluswaterlogistiek in hoofdstuk 5 komt dit aspect aan de orde. Een
oplossingsrichting kan het voorhanden hebben van tankwagens zijn.

Met kleuren wordt de match tussen de hulpvraag en het hulpaanbod op de volgende pagina

Hulpvraag*

Groen 2 TS-NB 20 minuten Geel

Geel 2 TS-NB 20 minuten Geel

Oranje 4 TS-NB 20 minuten Rood

Rood 4 TS-NB 20 minuten Rood

* Binnen 20 minuten ingezet

RIN codering Hulpvraag kleur

Hulpvraag Kleur Betekenis

Geel/Rood

Zwart

Cyaan

Magenta

wel hulpaanbod maar niet voldoende

hulpvraag - hulpaanbod komt overeen

ruimte voor opschaling / veerkracht

kleuren hulpvraag blijven staan, hier wordt niet tijdig geleverd
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Model 0: Huidige situatie / TS-BZK/NB en BT-SB -20 / MT1

Het hulpaanbod van de brandweer voor de natuurlijke omgeving bestaat uit het aantal tankautospuiten-
natuurbrand (TS-BZK/NB) dat voor de repressieve inzet beschikbaar is. Daarnaast is rekening gehouden
met de aanwezigheid van TS-BZK/NB eenheden van korpsen in de aangrenzende regio’s. Op de
overzichten hieronder wordt alleen de slagkracht van eigen regio getoond. Het huidige aanbod in de
regio bestaat uit 31 TS-BZK/NB en 4 BT-SB.

Model 1: 1 TS per post / TS-BZK/NB en BT-SB -20 / MT1

Model 2c: Risico gerelateerde slagkracht / TS-BZK/NB en BT-SB -20 / MT1
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Conclusie Natuurlijke omgeving

Al in de bestaande situatie lopen we er tegen aan dat incidenten in hoog risicogebieden, met hoge
aantallen campings en recreanten, niet tijdig binnen het tijd/tempo van het scenario kunnen worden
bestreden. Dit is zichtbaar op de afbeeldingen in rood/geel en zwart.

Het meest risicovolle gebied ligt op de Veluwe. Gezien het dynamisch karakter van een natuurbrand
moet met een heftiger en omvangrijker incident rekening worden gehouden dan waarmee gerekend is.
Het oplossen van deze knelpunten kan alleen door het bijbouwen van kazernes midden op de Veluwe.
Dit is niet uitvoerbaar in het kader van de bemensing. Een bepaalde mate van opschaling in slagkracht
is daarom, ten behoeve van een zwaarder scenario dan wel een scenario dat in tijd omvangrijker wordt,
noodzakelijk.

Daar waar knelpunten opgelost kunnen worden door wijzigingen in de materieelsituatie binnen de
bestaande posten is dit gesimuleerd in model 2c. In de gemeente Putten en Ermelo zijn hiertoe de
tweede TS’en die zowel vanuit de natuurlijke omgeving als de bebouwde omgeving nodig zijn omgezet
naar een TS-NB. Dit heeft een aanzienlijk positieve bijdrage op dit thema in de gemeente Putten,
Ermelo, Harderwijk en voor het gehele Veluwe massief.

In Epe en Vaassen wordt voorgesteld om de eerste TS-BZK, die nu alleen van het type TS-BZK is op te
waarderen tot een type TS-BZK/NB. Gedacht is aan het eventueel verplaatsen van de TS-BZK/NB van
Oene en Voorst naar Epe en Vaassen. Echter gezien het feit dat deze eenheden in het buitengebied
staan wat behoort tot het overloopgebied van de rivier de IJssel is voor Voorst en Oene een
terreinwaardig voertuig noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de TS’en Epe en Vaassen op termijn op te
waarderen naar TS-BZK/NB waardoor extra slagkracht ontstaat op het gebied natuurbrandrisico.
Daarnaast wordt geadviseerd om de BT-SB’s op de locaties Epe en Vaassen geschikt te maken voor
beperkte gebouwbrandbestrijding.

Voor de posten Didam en Bergh, in de gemeente Montferland, wordt voorgesteld om de 2 TS-BZK’s te
vervangen voor door 2 BT-SB voertuigen, die voor beperkte gebouwbrandbestrijding geschikt zijn.
Hierdoor kan gezamenlijk met de bestaande slagkracht van 2 TS-BZK/NB’s, binnen Montferland een
natuurbrandscenario in beginstadium grotendeels bestreden worden.

Ten behoeve van het natuurgebied in de gemeenten Bronckhorst, Zutphen en Lochem kan een
verbetering gerealiseerd worden als de TS van Almen en Ruurlo opgewaardeerd worden naar
volwaardige TS-BZK/NB’s. Samen met de TS-BZK/NB’s van Laren, Zelhem, Hengelo (gld.) en Vorden is
het mogelijk de natuurgebieden binnen de voorgenoemde gemeenten voor een eerste aanpak effectief
te bestrijden.

In overleg met het Cluster Achterhoek-Oost is afgezien van opwaardering van TS’en voor de
natuurgebieden rondom Winterswijk. Het betreft hier hoofdzakelijk natte (moerasachtige)
natuurgebieden die alleen vanaf de berijdbare paden met standaard TS-BZK te bestrijden zijn.
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4.2. Eerste Tankautospuit: Gebouwde omgeving
De slagkracht voor de huidige situatie wordt weergegeven voor de eerste TS in 8 minuten (bijlagenboek
A4, bijlage 3). Dit geeft het volgende beeld:

MODEL 0: HUIDIGE SITUATIE / TS-8 / MT2

De taartdiagrammen geven per gemeente aan:

De statische weergave van model 0 (opkomst 1e TS 8 minuten) komt op hoofdlijnen overeen met de

uitkomsten van het dekkingsplan VNOG 52%.

In de andere modellen (1 tot en met 2c) wordt geen afbreuk gedaan aan dit percentage. Daar waar de

tweede TS van een post geen rol meer speelt zal minder veerkracht (magenta) zijn of zelfs verdwijnen.

Wat daarnaast verandert is dat op die locaties waar in het kader van een oude historische

binnenstadprocedure twee TS’en gelijktijdig via verschillende routes op een melding rijden, niet voldaan

kan worden aan deze specifieke hulpvraag.

Hulpvraag Kleur Betekenis taartdiagram

Zwart

Cyaan

Geen tijdig hulpaanbod

hulpvraag - hulpaanbod komt overeen
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CASCADEMODEL

4.3. Tankautospuiten (vanuit hulpvraag): gebouwde omgeving
Voor de gebouwde omgeving worden onder meer regels gesteld (met name in het Bouwbesluit 2012)
aan het gebruik en de brandwerendheid van (delen van) gebouwen. Brandrisico kan worden ingedeeld
aan de hand van de omvang van de brand. Bij branden die plaatsvinden in gebouwen kunnen 2
categorieën omvang onderscheiden worden:
a. Een brand die zich beperkt tot de ruimte van ontstaan;
b. Een brand die zich buiten de ruimte van ontstaan heeft uitgebreid.

Gerelateerd aan het brandschademodel (of Cascademodel) ontstaan vervolgend vier subcategorieën:
a. Een brand die zich beperkt tot het voorwerp dat initieel is gaan branden (t1);
b. Een brand die zich heeft beperkt tot de ruimte waarin de brand is ontstaan (t2);
c. Een brand die zich heeft beperkt tot het compartiment waarin de brand is ontstaan (t3);
d. Een brand die zich heeft uitgebreid buiten het

compartiment (t4).

Binnen dit deelproject wordt bij gebouwbranden
de te bepalen slagkracht gebaseerd op t3
(basiszorg). Dit betekent dat een brand beperkt
dient te blijven tot maximaal één compartiment.
Dit leidt ertoe dat bijvoorbeeld boerderijen in
slecht brandbare buitengebieden, een hulpvraag
opleveren van één tankautospuit. Hierbij wordt
geen rekening gehouden met t3-scheiding
tussen mens en dier, waarbij het scenario een
inzet van meerdere tankautospuiten wenselijk
maakt. Het eerste zien we dan ook als een
resultaatverplichting en de scenariobehoefte
zien we als een inspanningsverplichting. Een
rijtjeswoning levert in geval van een
zolderkapbrand die dreigt uit de breiden naar
naastliggende woningen een hulpvraag op van
twee tankautospuiten.

De gewogen hulpvraag per gebouw, die aan de
hand van de RAM is bepaald, is voorzien van de
kleuren geel, groen, oranje en rood. Opgemerkt moet worden dat de hulpvraag tot stand gekomen is
door een beperkt aantal ingevulde RAM monitoren verdeeld over de diverse gebouwtypen (care-codes)
waarbij gekeken is op gemeentegrensniveau. Inmiddels behoort het tot de mogelijkheid om op
buurtcodeniveau in te zoomen, waardoor een preciezer beeld ontstaat van de risico’s in de
desbetreffende buurt. Uitkomsten hiervan zijn al wel in de overwegingen meegenomen worden, maar
dienen nog nader gevalideerd te worden door het invullen extra RAM monitoren voor de verschillende
gebouwtypen in de buurtcode. Daarnaast is het ook mogelijk in te zoomen op de leeftijd van gebouwen
wat bijvoorbeeld gebruikt is om te komen tot de beoordeling van oude binnensteden.

De gevraagde slagkracht ziet er voor de gebouwde omgeving als volgt uit:

De kleuren duiden de hulpvraag:

De kleuren op de volgende pagina duiden het hulpaanbod
aan:

HULPVRAAG TS-20 MT2

Hulpaanbod Kleur Betekenis geografisch

Zwart

Cyaan

Magenta

wel hulpaanbod maar niet voldoende

hulpvraag - hulpaanbod komt overeen

ruimte voor opschaling / veerkracht

Groen

Geel

Oranje

Rood

Basishulpvraag 3 TS'en 20 minuten

Basishulpvraag 4 TS'en 20 minuten

Hulpvraag kleur Hulpvraag RAM

Basishulpvraag 1 TS 20 minuten

Basishulpvraag 2 TS'en 20 minuten
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Model 0: huidige situatie / TS-20 / MT2

Model 1: 1 TS per post / TS-20 / MT2

Model 2c: Risico gerelateerde slagkracht / TS-20 / MT2

onvoldoende

voldoende
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Conclusie Gebouwde omgeving

Het gemiddelde risico in de regio geeft de kleurtoon geel. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat op
detailniveau nog redelijk veel oranje voorkomt, door zorg- en industriefuncties.
Zoals eerder vernoemd dat er in de gebouwde omgeving sprake is van een verschil tussen
inspanningsverplichting en resultaatverplichting.

In het voorbeeld van een vrijstaande boerderij in het buitengebied is de resultaatverplichting dat de
brand binnen één compartiment moet blijven. Hierbij is 1 basisbrandweereenheid voldoende, de
boerderij is opzich 1 compartiment. De inspanningsverplichting is dat de brandweer alles dat
redelijkerwijs denkbaar is er aan doet om de brand zo klein mogelijk te houden. Hiervoor kunnen
meerdere bluseenheden noodzakelijk zijn.

In het kader van oude binnensteden zijn gezien de bereikbaarheid, beheersbaarheid en bestrijdbaarheid
van het incident 2 basisbrandweereenheden vereist. Voorbeelden zijn recente branden in Leeuwarden en
Kampen. Ook het basisscenario dat te vinden is in de bijlage.

Uit bovenstaande plaatjes blijkt dat in de meeste gevallen een adequate basisbrandweerinzet mogelijk is
binnen het verzorgingsgebied. Daarnaast is er ruimte voor opschaling buiten basishulpvraag, ten
behoeve van gelijktijdig voorkomende incidenten, grootschalige inzet die de basisbrandbestrijding te
boven gaat en bijstand in andere regio’s.

Door waar we niet tijdig kunnen leveren heeft dit veelal van doen met de uitgestrektheid van ons
buitengebied.

Duidelijk is dat in het kader van de opkomsttijd (8 minuten) van de eerste TS dit in een groot gedeelte
van ons gebied niet gerealiseerd wordt. Dit is al eerder geconcludeerd met de vaststelling van het
dekkingsplan (52%) en de rapportage van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (54%).

Dit is slechts op te lossen door het bijbouwen van brandweerposten, waar dan ook de nodige bemensing
bij gezocht moet worden. In de huidige situatie (model 0) kunnen we in het kader van de basis
slagkracht in een groot aantal situaties de basisscenario’s bestrijden en bestaan er voldoende
mogelijkheden voor een eerste opschaling. Daarnaast kunnen we hiermee aan externe
bijstandsverplichtingen voldoen zonder dat de benodigde basisslagkracht niet meer te leveren is.

In model 1, 1 TS per post, is in ieder geval een incident in de oude binnenstad niet binnen de kaders
van het scenario te bestrijden. Daarbij gaan we grote risico’s lopen bij gelijktijdige incidenten binnen
een bepaald gebied en bij incidenten waarvoor opschaling nodig is dan wel op die momenten externe
bijstand conform de externe bijstandsregeling moet worden geleverd.

In model 2c (en in mindere mate 2a en b) is op basis van de aantallen objecten en het aantal incidenten
rekening gehouden met een mogelijke gelijktijdigheid en gezien de omvang van de objecten benodigde
extra basisslagkracht. Dit betekent dat een minimale mate van opschaling mogelijk blijft voor
bestrijding van grotere incidenten en externe bijstandsverplichtingen. Dit wordt gezien alle statische
risicogegevens als een verantwoord mate van slagkracht geacht. In dit model 2c worden 7 TS’en als niet
direct voor het basisscenario noodzakelijk geacht.
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4.4. Tankautospuit: Technologische omgeving

Hulpvraag MT3

Evenals bij de gebouwde omgeving wordt bij dit thema uitgegaan van het basisscenario T3. Er zijn 497
Risicovolle Milieu Locaties in beeld gebracht waarvan er 9 BRZO11-plichtig zijn. Op 100 locaties is sprake
van een mogelijke inzet gevaarlijke stoffen met gaspak.

De gewogen hulpvraag per Risicovolle milieu locaties, die aan de hand van de RAM is bepaald, is
voorzien van de kleuren groen, geel, oranje en rood. Voor alle RML-types is een RAM ingevuld.

De kleuren staan voor de hulpvraag:

De slagkracht voor het maatschappelijk thema technologische omgeving is in beeld gebracht aan de
hand van de TS-20 minuten. Hierbij geeft zwart aan: er komt iets maar niet voldoende/ cyaanblauw: er
komt voldoende/ magenta: er is ruimte voor opschaling.

11 Besluit Rampen en Zware Ongevallen, zwaarste categorie binnen RML

Groen

Geel

Oranje

Rood

Basishulpvraag 3 TS'en 20 minuten

Basishulpvraag 4 TS'en 20 minuten

Hulpvraag kleur Hulpvraag RAM

Basishulpvraag 1 TS 20 minuten

Basishulpvraag 2 TS'en 20 minuten
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Model 0: Huidige situatie / TS-20 / MT3

Model 1: 1 TS per post / TS-20 / MT3

Model 2c: Risico gerelateerde slagkracht / TS-20 / MT3
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Conclusie Technologische omgeving

De Risicovolle Milieu Locaties (RML) zijn plekken waar relevante hoeveelheden gevaarlijke stoffen
worden verwerkt of opgeslagen. De data zijn afkomstig uit de Provinciale Risicokaart en zijn middels de
risicoanalyse monitor gewogen op hun inherente risico.

Uit deze risicoweging komt naar voren dat deze locaties geel of oranje scoren. Dit levert een te
verwachten hulpvraag op van 2 tot 3 TS’en. Daarnaast zijn er risicovolle milieu locaties waarbij de inzet
van een OGS-team reëel is. Deze zijn separaat in beeld te brengen (ster).

In het kader van de opkomsttijd van de eerste TS is de conclusie min of meer vergelijkbaar met de
conclusie van de gebouwde omgeving. We merken hierbij op dat in dit geval specifiek de tijden
berekend zijn op de specifieke locatie. Een groot aantal campings op de Veluwe heeft een grote
bovengrondse propaanopslagtank. Deze propaantanks worden aangemerkt als risicovolle milieu locatie.
De opkomsttijd naar een camping is vaak hoog, omdat campings ver buiten de bebouwde omgeving
liggen. Het percentage waarbij niet voldaan kan worden aan de opkomsttijd van de eerste TS ligt
hierdoor hoog.

Bij model 1 blijft logischerwijs het aantal plekken waar de eerste TS niet binnen de opkomsttijd
aanwezig is gelijk. Bij de TS 20 minuten is zichtbaar dat locaties ontstaan waar niet meer aan de
hulpvraag kan worden voldaan. Ook ontstaan er plekken waar de ruimte voor opschaling zodanig
verkleint dat bij gelijktijdige incidenten dan wel verdere uitbreiding van incident beperkt slagkracht
geleverd kan worden.

Model 2c advies draagt er zorg voor dat er een minimale vorm aan opschaling beschikbaar blijft. Een
verbetering kan worden gerealiseerd in Epe en Voorst door het TS geschikt maken van de BT-SB’s (TS
geschikt).

Voor IJsselstreek en de Achterhoek blijft in 2c voldoende mate van veerkracht. De situatie kan
verbeteren rondom Bergh en Didam door de tweede TS (TS-BZK) te vervangen voor een BT-SB (TS
geschikt). Voor de maatschappelijke thema’s Verkeer en vervoer (A12/A18), de Technologische
omgeving (RML) verbetert het totaalresultaat, omdat de schuimbluscapaciteit toeneemt waar die nu
ontbreekt.
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4.5. Tankautospuit: verkeer en vervoer

Hulpvraag weg, spoor en water

De gewogen hulpvraag, die aan de hand van de RAM Mobiliteit is bepaald, is voorzien van de kleuren
groen, geel, oranje en rood. Onderscheid is gemaakt in de hulpvraag voor ongevallen met hoog
energetisch letsel en ongevallen waarbij sprake is van het vrijkomen
van gevaarlijke stoffen.

In deze paragraaf wordt eerst stilgestaan bij het ontstaan van de
hulpvraag. Vervolgens wordt gekeken naar de match met het
hulpaanbod per mobiliteit.

Ongevallen hoog energetisch letsel weg/spoor
De hulpvraag voor dit type incidenten is vastgesteld op 1 TS en 1 HV
binnen 18 minuten.
 Dit incidenttype geeft de hulpvraag in de kleurtoon groen.

Ongevallen gevaarlijke stoffen weg/spoor

De hulpvraag voor dit type is een TS en HV ten behoeve van
bronbestrijding op 18 minuten en een tweede dan wel derde TS ten
behoeve van de effectbestrijding op 30 minuten. Daarnaast wordt
hierbij een OGS eenheid ingezet ten behoeve van de bronbestrijding
met twee gaspakkenteams en een ontsmettingsunit.

Afhankelijk van de bewoningsdichtheid wordt 1 TS dan wel 2 TS’en

ingezet voor de bestrijding van het effectgebied naast de TS die al
ingezet is voor de bronbestrijding. De bevolkingsdichtheid is
uitgerekend op 200 meter veiligheidszone aan beide zijden van de
ongevalslocatie. De gegevens komen van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
 Minder dan 30 bewoners per hectare in het effectgebied geeft de

hulpvraag in de kleurtoon geel.
 Meer dan 30 bewoners per hectare in het effectgebied geeft de

hulpvraag in de kleurtoon oranje.

De kleurtoon rood komt niet voor in de basishulpvraag verkeer en
vervoer.

Ongevallen op het water
Voor de hulpvraag ten aanzien van ongevallen op het water wordt iedere TS gezien als een
grijpreddingseenheid die vanaf de waterkant een interventie kan plegen tot een afstand van 50 meter
uit de kant.
 De gewogen basishulpvraag is hiermee bepaald op groen (1 TS).

Voor breder, dieper, niet toegankelijk of snel stromend water zal in een vervolg uitwerking moeten
worden gegeven. Hierdoor kan in de toekomst ook een uitspraak worden gedaan over
oppervlakteredding en duiken.

HULPVRAAG TS-18 MT 5 WEG

HULPVRAAG TS-30 MT 5 SPOOR OGS

HULPVRAAG TS-30 MT 5 WEG OGS
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Hulpaanbod weg

Het hulpaanbod van de brandweer voor het thema verkeer en vervoer, onderdeel weg, bestaat uit het
aantal tankautospuiten en hulpverleningsvoertuigen dat voor de repressieve inzet beschikbaar is.

Model 0: Huidige situatie / TS-18 / MT5 Weg

Voor de weg ziet de huidige slagkracht er als volgt uit, waarbij zwart aangeeft: iets maar niet
voldoende/ cyaanblauw: voldoende/ magenta: er is ruimte voor opschaling. Hierbij moet opgemerkt
worden de wegen buiten onze regio ook zwart kleuren (deze zijn niet berekend).

Model 1: 1 TS per post / TS-18 / MT5 Weg

De afbeeldingen voor weg wordt voor model 1 niet getoond. Deze geven een zelfde beeld als de
plaatjes die opgenomen zijn voor deze thema’s in model 0.

Model 2c: Risico gerelateerde slagkracht / TS-18 / MT5 Weg
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Hulpaanbod spoor

Model 0: Huidige situatie / TS-18 / MT5 Spoor
Voor het spoor ziet de huidige slagkracht er als volgt uit, waarbij zwart aangeeft: iets maar niet
voldoende/ cyaanblauw: voldoende/ magenta: er is ruimte voor opschaling.

Model 1: 1 TS per post / TS-18 / MT5 Spoor

De afbeeldingen voor weg en water worden voor model 1 niet getoond. Deze geven een zelfde beeld
als de plaatjes die opgenomen zijn voor deze thema’s in model 0.

Model 2c: Risico gerelateerde slagkracht / TS-18 / MT5 Spoor

Aanvullend op de afbeeldingen hierboven is het goed om te weten dat de afbeelding hulpaanbod TS-30
op het spoor voor de hele regio de kleur magenta geeft bij alle modellen. Dit betekent dat in de hele
regio voldoende inzet, plus mogelijkheid tot opschaling beschikbaar is.
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Water

Voor het water ziet de huidige slagkracht er als volgt uit:

GRIJPREDDING HULPAANBOD TS 18-MINUTEN / ALLE MODELLEN

De afbeeldingen van het thema water worden niet allemaal getoond, deze geven hetzelfde beeld in
ieder model.

Conclusie thema Verkeer en vervoer

Voor de eerste TS kan in het huidig aanbod overal aan de hulpvraag voldaan worden voor de spoor, weg
en de grijpredding op het water. Voor de opschalingsvraag kan zelfs vaak meer geleverd worden dan in
basis nodig is. Hierbij moet opgemerkt worden dat voor de weg geldt, dat alleen gekeken is naar de
hoofdwegenstructuur.

Model 1 geeft logischerwijs een gelijk beeld aan de huidige situatie voor de eerste tankautospuit. De
mogelijkheden voor opschaling dan wel gelijktijdige incidentbestrijding worden geminimaliseerd. Dit is
goed zichtbaar bij het spoortraject Amersfoort-Zwolle. Deze kleurt cyaanblauw in plaats van magenta.
Helder is dat als op spoor of de weg een incident van enige omvang plaatsvindt er meer materieel
vanuit opschaling uit directe omgeving noodzakelijk is.

In het kader van incidenten met gevaarlijke stoffen moet in ieder geval een tankautospuit van de
bestrijding van de effecten binnen 30-minuten op de locatie beschikbaar zijn.

Uiteindelijk geeft het geadviseerde model 2c wel een vermindering van slagkracht, maar gezien de
uitkomsten voor de eerste tankautospuiten en de eventuele tankautospuiten voor de bestrijding van
effecten, waar gevaarlijke stoffen vervoerd worden, is dit in basis verantwoord. Er blijven in deze
situatie voldoende mogelijkheden voor opschaling, gelijktijdige incidentbestrijding en het voldoen aan
eventuele bijstandsverzoeken.

Hulpvraag Kleur Betekenis geografisch

Zwart

Cyaan

Magenta

geen tijdig hulpaanbod

hulpvraag - hulpaanbod komt overeen

ruimte voor opschaling / veerkracht
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4.6. Tankautospuit: Sociaal maatschappelijke omgeving

Hulpvraag MT 7

De gewogen hulpvraag per evenement, die aan de hand van de Evenementen READAR is bepaald, is
voorzien van de kleuren groen, geel, oranje en rood.

Deze kleuren staan voor de hulpvraag:

In het gebied is bij één evenement de hulpvraag oranje, dit betreft eventuele schaatstochten op het

Veluwemeer. De overige evenementen kennen de hulpvraag geel of groen.

Hulpaanbod

Het hulpaanbod dat de VNOG met de huidige slagkracht, inclusief de hulp van de buurregio’s, kan
bieden ziet er voor de evenementen als volgt uit; waarbij zwart aangeeft: iets maar niet voldoende/
cyaanblauw: voldoende/ magenta: er is ruimte voor opschaling.

MODEL 0: HUIDIGE SITUATIE / TS-18 (INCL. BUURREGIO’S) / MT7

De afbeeldingen van model 1 & 2a-c voor de TS-18 minuten in het kader van inzet bij evenementen zijn
niet opgenomen in dit eindrapport. De afbeeldingen geven exact hetzelfde beeld als model 0.

Conclusie

Voor bijna alle evenementenlocaties geldt dat de hulpvraag in de huidige situatie overal geleverd kan
worden. Een opvallende uitzondering is de schaatstochten op het Veluwemeer.
Model 1 geeft een grotere kans op problemen bij gelijktijdigheid van incidenten.
Model 2a-c geeft op dit thema een voldoende verantwoorde slagkracht voor de TS’en.

Groen

Geel

Oranje

Rood

Basishulpvraag 1 TS 20 minuten

Basishulpvraag 2 TS'en 20 minuten

Basishulpvraag 3 TS'en 20 minuten

Basishulpvraag 4 TS'en 20 minuten

Hulpvraag kleur Hulpvraag evenementen
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4.7. Hulpverleningsvoertuigen
De hulpverleningsvoertuigen zijn ondersteunende voertuigen ten opzichte van de eerste
incidentbestrijding en hebben een voornamelijk een functie bij verkeer- en vervoersincidenten,
incidenten met gevaarlijke stoffen en ook als ondersteuning bij objectbrandbestrijding ten behoeve van
toegang verschaffing dan wel verlichting op de incidentlocatie. Daarnaast kunnen
hulpverleningsvoertuigen ook een gecombineerde functie hebben in het kader van een trekkend voertuig
in bijvoorbeeld specifiek terrein. Ook leveren hulpverleningsvoertuigen een eigen bijdrage bij extreem
weer situaties vanuit maatschappelijk thema natuurlijke omgeving. Hulpverlening in het kader van
extreem weer kan een brandweertaak zijn wanneer bij een incident slachtoffers kunnen vallen, ernstige
ontregeling dagelijks leven of grote economische schade kan ontstaan.

Model 0 gaat uit van het huidige aantal HV’s. Model 1 gaat uit van 1 HV per cluster. De HV’s zijn hierbij
gepositioneerd in Harderwijk, Heerde, Apeldoorn, Zutphen, Doetinchem en Lichtenvoorde.
In model 2a-c zijn de HV’s gepositioneerd op basis van de risico’s. De posities zijn bepaald aan de hand
van diverse simulaties. Bij deze HV simulaties is ook de bijdrage in ogenschouw genomen die
buurregio’s op dit specifieke gebied kunnen bieden. De afbeeldingen hieronder zijn zonder buren maar
mét reserve HV’s.
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Hulpaanbod gebouwde omgeving

Model 0: Huidige situatie / HV-18 / MT2

Model 1: 1 HV per cluster / HV-18 / MT2

Model 2c: Risico gerelateerde slagkracht / HV-18 / MT2
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Hulpaanbod Spoor

Model 0: Huidige situatie / HV- 18 / MT5 Spoor

Model 1: 1 HV per cluster / HV- 18 / MT5 Spoor

Model 2c: Risico gerelateerde slagkracht / HV- 18 / MT5 Spoor
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Hulpaanbod weg

Model 0: Huidige situatie / HV-18 / MT5 Weg

Model 1: 1 HV per cluster / HV-18 / MT5 Weg

Model 2c: Risico gerelateerde slagkracht / HV-18 / MT5 Weg
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Conclusie hulpverleningsvoertuigen

Zowel volgens de huidige situatie (model 0) als in de geadviseerde situatie (model 2c) kan grotendeels

worden voldaan aan de basishulpvraag. Op een aantal plekken, zie plaatjes vorige pagina’s is er ruimte

voor opschaling. Binnen alle modellen zijn er situaties waar niet voldaan kan worden aan de opkomst

van een HV binnen 18-minuten.

Bijzonder is en blijft het hulpaanbod op het grondgebied van de gemeente Voorst waarin de gemeente

Deventer bijna volledig in het hulpaanbod voorziet. Specifieke afspraken zijn dan ook bestuurlijk en

ambtelijk vereist.

Model 0 kan voor wat betreft de meeste maatschappelijke thema’s voorzien in slagkracht op het gebied

van HV-ondersteuning. Aan de randen van de Veiligheidsregio zijn een paar gebieden waar niet binnen

de 18 minuten vanuit de eigen regio een HV geleverd kan worden. Wel kan in een aantal gevallen een

HV van de buren in slagkracht voorzien (zie voorbeeld Voorst). Er is in model 0 een zekere mate van

veerkracht die wel van toegevoegde waarde is op de basisuitruk, maar in een aantal gevallen niet direct

noodzakelijk is ten behoeve van het scenario opkomsttijd HV in 18 minuten. Er zijn in model 0 ook

gebieden die door barrières als water, spoor, bos, niet zomaar opgelost kunnen worden vanuit onze

huidige slagkracht dan wel met hulp van de buren.

Model 1 levert een situatie op waarbij een groot aantal van de risico’s binnen de maximaal wettelijke

opkomsttijd niet meer afgedekt kan worden. Dit betekent een forse teruggang in het kader van de

slagkracht. Ook een opschaling dan wel onderlinge vervanging van HV’s wordt hierdoor enorm beperkt.

In het kader van intensivering van het verkeer en een betere beveiliging van vervoersmiddelen neemt

de kans toe dat inzet van hulpverleningsvoertuigen met hun zwaardere materiaal noodzakelijk is. In

model 1 zal dit tot een ongewenste situatie leiden.

Model 2c is ontstaan uit simulaties met HV-voertuigen. Uit deze simulaties bleek dat er een aantal HV’s

zijn en op een locatie staan waar ze niet direct een toegevoegde waarde hebben in het scenario HV in

18 minuten. Daarnaast is voor gebieden waar onvoldoende in eigen slagkracht wordt voorzien welke

buren hierin een bijdrage kunnen leveren of reeds leveren. Hierbij is ook rekening gehouden met het feit

dat buren in bepaalde gevallen ook op ons reken.

Gebied Epe, Voorst, Apeldoorn, Veluwe Noord en Veluwe West

Het advies voor het Veluwe-gebied houdt op basis van de simulaties over de 5 maatschappelijke

thema’s in de HV van Putten, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Heerde en Apeldoorn noodzakelijk blijven.

De HV van Nunspeet blijft hoofdzakelijk noodzakelijk daar Elburg, Harderwijk en Apeldoorn bij het laten

vervallen ervan een aantal zwaartepunten op het gebied van infrastructuur (snelweg/spoor) niet kunnen

afdekken. Het betreft een gebied langs de drukke A28 en de noord-oost/zuid-west spoorlijn waar in het

kader van het basisnet grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Ook de ongevalscijfers

van Viastat onderbouwen mede dit advies waar volgens de incidentcijfers meerdere zware ongevallen

zich hier voordoen. Deze HV krijgt hierbij wel een rol als reserve HV voor de andere posten waar een HV

met een zwaardere prioriteit in afdekking van het verzorgingsgebied staat. Dit betekent dat bij

onderhoud van andere HV’s en externe bijstandsaanvragen de HV in Nunspeet deze rol dient te

vervullen en dan niet beschikbaar zal zijn. De HV blijft in circa 90% van de tijd beschikbaar ten behoeve

van Nunspeet en een deel van Epe en kan dan ook grotendeels in de combinatierol ten behoeve van

trekkend voertuig bluswatervoorziening natuurbrand blijven voorzien.

De HV’s van Elburg en Harderwijk vervullen daarnaast een primaire rol in HV ondersteuning in de regio

Flevoland. Zwolle, Barneveld en Nijkerk leveren een bijdrage met HV’s aan de dekking in de VNOG ten

behoeve van o.a. snelweg (A28) en spoor (langs A28/A1). Daarnaast levert Deventer een aanzienlijke

bijdrage binnen de gemeente Voorst.

Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de HV’s van Epe en Ermelo geen toegevoegde bijdrage

leveren aan het slagkrachtscenario 18 minuten.
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IJsselstreek, Achterhoek-West en Achterhoek-Oost

Voor het gebied IJsselstreek, Achterhoek-West en Achterhoek-oost blijkt aan de hand van de simulaties

een verdeling van de HV’s het meest effectief bij plaatsing dan wel behoud bij Zutphen, Lochem of

Brummen, Doetinchem, Lichtenvoorde en Borculo. Deze indeling geeft de beste dekking op enerzijds het

wegennet, maar vooral ook richting het spoorwegennet waarbij vooral aandacht besteed is aan het

traject Arnhem-Zutphen-Deventer en Zutphen-Hengelo (Ov.) die onderdeel uitmaken van het Basisnet

vervoer gevaarlijke stoffen.

In het advies komt de HV Brummen of Lochem te vervallen. In het kader van de afweging HV

Brummen/HV Lochem zou volgens de projectgroep de definitieve keuze voor het vervoer gevaarlijke

stoffen (Noordtak – Betuwelijn) mee moeten wegen. Ook de bijdrage van de buurregio’s dan wel de

bijdrage aan de buurregio moet nader beschouwd worden. Dit zou kunnen betekenen dat HV Brummen

beter kan blijven bestaan dan de HV Lochem. Daarnaast kan de afweging dat op een TS-BZK meer

hulpverleningsmateriaal mee te nemen is, dan op een TS-BZK/NB en de noodzaak tot waterwagens

meegenomen worden in de uiteindelijke keuze.

De nieuw te plaatsen HV in Borculo, kan vergelijkbaar met de HV van Nunspeet gepositioneerd worden

als een HV met een reserve rol ten behoeve van de HV’s met een zwaardere prioriteit binnen het

verzorgingsgebied op de posten van Lichtenvoorde, Zutphen en Doetinchem en voor externe bijstand.

Voor dit gebied leunen we daarnaast op de HV-capaciteit van Deventer, Holten, Doesburg en

Haaksbergen.
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4.8. Redvoertuigen
Binnen de VNOG zijn zes redvoertuigen die verdeeld zijn over de zes clusters. De ligging van deze RV’s
is vooral gebaseerd op het onderliggende risico en niet op een ligging centraal in het desbetreffende
cluster. Deze zes redvoertuigen blijken in een opkomsttijd van 18-minuten noodzakelijk om de meest
pregnante risico’s af te kunnen dekken. Hierbij wordt een aantal pregnante risico’s afgedekt door de
buurregio’s waarbij Zwolle een stuk Veluwe-Noord kan afdekken, Nijkerk een stuk Veluwe-West
(Putten), Barneveld een stuk Veluwe-West en EVA, Deventer een gedeelte van de gemeente Voorst en
Gorssel, Dieren en Zevenaar een stuk IJsselstreek en Achterhoek-West. Redvoertuigen van Duitsland en
de regio Twente leveren geen bijdrage binnen dit RV basisscenario van 18 minuten.

Een aantal gebieden blijft binnen de 18-minuten volledig uitgesloten van redvoertuigdekking. Het betreft
hier het hart van de Veluwe (Vierhouten, Elspeet, Uddel), de hoek Heerde/Epe en de noordelijke kant
van de Achterhoek. De vraag die hierbij gesteld kan worden is: hoe ernstig is dit? En wat is de
afwijkende tijd waarbinnen een redvoertuig wel ter plaatse kan zijn.

Optie zou kunnen zijn in dit gebied 2 redvoertuigen bij te plaatsen, waarbij 1 in Heerde en 1 in Borculo.
Gezien de zware extra inspanning die dit met zich meebrengt op het gebied van materieel en personeel
wordt dit echter niet als zodanig geadviseerd. Hiermee wordt dus geadviseerd de overschrijding op dit
onderdeel te accepteren. Wel kan overwogen worden om bij onderhoud/buiten gebruik stelling van een
hoogwerker te voorzien in een huurhoogwerker en bij de onderhoudsplanning rekening te houden met
gelijktijdigheid binnen de eigen regio en essentiële redvoertuigen van buurregio’s.

Het hulpaanbod voor de gebouwde omgeving inclusief de hulp van de buurregio’s ziet er voor het
RV-18 minuten als volgt uit. Het hulpaanbod blijft in alle modellen gelijk.

Hulpvraag Kleur Betekenis geografisch

Zwart

Cyaan

Magenta

geen tijdig hulpaanbod

hulpvraag - hulpaanbod komt overeen

ruimte voor opschaling / veerkracht

ALLE MODELLEN / HULPAANBOD RV-18 / MT2
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4.9. OGS-eenheid
De OGS eenheid van de VNOG wordt samengesteld vanuit twee teams. Waarvan één team
gestationeerd is in Groenlo/Dinxperlo en één team in Apeldoorn. Hieruit is te verklaren dat vaak binnen
de regio met hulp van de buren wel iets geleverd kan worden binnen de opkomsttijd van 30 minuten,
maar nooit een volledige eenheid voor een complete inzet.

Als voorbeeld om de inzetbaarheid van de OGS-eenheid weer te geven wordt het thema verkeer &
vervoer, ongeval op het spoor en weg gebruikt. De slagkracht van de OGS-eenheid op het spoor en de
weg inclusief de hulp van de buurregio’s ziet er als volgt uit.

Hulpaanbod spoor inclusief buurtregio’s

ALLE MODELLEN / OGS-30 MINUTEN (INCL. BUURREGIO’S) / MT5 SPOOR

Hulpaanbod weg inclusief buurtregio’s

ALLE MODELLEN / OGS-30 MINUTEN (INCL. BUURREGIO’S) / MT5 WEG

De andere maatschappelijke thema’s geven een soortgelijk beeld van de inzetmogelijkheden van de
OGS-eenheid. Zonder de hulp van de buurregio’s toont de slagkracht alleen de kleur zwart. We kunnen
op basis van onze eigen slagkracht nooit op tijd een complete OGS-eenheid leveren binnen 30 minuten.

Daar nieuw landelijk beleid voor OGS-eenheden wordt voorbereid, wordt op dit onderdeel niet
geadviseerd. De uitkomsten van dit beleid worden afgewacht. In model 1 en 2 worden dan ook geen
aanpassingen voorgesteld voor wat betreft de OGS-eenheid. Deze modellen laten dan ook geen andere
uitkomsten zien.

Hulpvraag Kleur Betekenis geografisch

Zwart

Cyaan

Magenta

geen tijdig hulpaanbod

hulpvraag - hulpaanbod komt overeen

ruimte voor opschaling / veerkracht
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5. Bluswaterlogistiek
Een belangrijk element voor het bepalen van de operationele slagkracht van de brandweer is, naast het
beschikbare materieel, de bluswatercapaciteit. Om in het kader van bluskracht voldoende water
gedurende een bepaalde tijd op het vuur te krijgen is een gemiddeld gewogen hulpvraag voor het
bluswater bepaald, die gematched wordt met het hulpaanbod van waterinname punten dan wel in
combinatie met water logistieke transportsystemen.

5.1 Bluswaterformule hulpvraag
Voor het bepalen van de bluswaterbehoefte is gebruik gemaakt van de moderne regels vanuit het
vakgebied Fire Safety Engineering. Het model beheersbaarheid van brand (BiZa 1995) heeft daarbij
onderligger gediend. Ook is gebruik gemaakt van het document ‘van Bron naar Brand’ van de VNOG in
relatie tot het repressieve verhalenkwadrant. Daarnaast is gebruik gemaakt van praktijkgegevens vanuit
team brandonderzoek en een aantal grootschalige incidenten. De samenvatting van de berekening per
maatschappelijk thema is opgenomen in Bijlagenboek A3, bijlage D en E.

De bluswaterformule: Q = 450 * F*R = 23,7 x RHR
Q = waterbehoefte in liters per minuut
F = efficiëntie factor
R = afbrandsnelheid
RHR = brandvermogen in MW (Megawatt)

Brand is dermate complex dat vele parameters invloed hebben op het eindresultaat. Het rekenmodel is
een grove inschatting van de bluswaterbehoefte bij lage druk.

Het brandvermogen (energie) is omgerekend naar het equivalent van vurenhout (19 MJ per kg). Het
verband tussen het vrijkomen van het brandvermogen en de tijd waarin dat gebeurt is niet
meegenomen. Bij lagere (of hogere) brandvermogensdichtheid verbrandt er dus minder (of meer)
energie per minuut. Hierdoor neemt de bluswaterbehoefte af en toe.
In de bluswaterformule is gerekend met het gegeven dat het brandvermogen in 1 uur vrijkomt en
daarmee ook de bluswaterbehoefte. Afhankelijk van de hoeveelheid brandbaar materiaal, kan dit hierbij
behorend brandvermogen vele uren vrijkomen.
De efficiëntefactor is de mate waarmee effectief bluswater op de brandhaard wordt gebracht (1 = 100%
effectief gebruik van bluswater).

Om het benodigde bluswater te bepalen is het noodzakelijk iets te weten over de omvang van de brand.
Hierom worden verschillende fasen onderscheiden:
Fase 0: inzet kleine blusmiddelen
Fase 1: offensief binnen optreden t.b.v. redding en brandbestrijding
Fase 2: defensief binnen optreden met als doel beperken en brandbestrijding. Hierbij wordt een 4-
zijdige aanpak gehanteerd voor het zekerstellen van de compartimentsgrenzen.
Fase 3: defensief buiten optreden ter bestrijding van effecten en afscherming van de omgeving. De
bluswaterbehoefte is gebaseerd op een 2-zijdige aanpak.
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De fasen zijn voor de berekening gekoppeld aan het Cascademodel uit ‘Basis voor brandveiligheid’ 2013.
Het cascademodel bestaat uit vijf fasen van brand. In het model doorloopt een brand verschillende, van
elkaar te onderscheiden ruimtelijke fasen: van voorwerp naar ruimte naar verdere omgeving
(verdieping, compartiment). De verspreiding van rook is daarbij steeds minstens een fase verder dan de
verspreiding van brand. N iedere fase bestaan twee mogelijkheden: de brand gaat uit of de brand gaat
over naar een volgende fase. Of de brand naar een volgende fase overgaat, is afhankelijk van een groot
aantal invloedsfactoren. Dit zijn bijvoorbeeld preventieve voorzieningen en maatregelen, gedag van
aanwezige en repressieve acties van bedrijfshulpverlening en de brandweer.

5.2 Bluswatervraag
De vraag naar bluswater wordt in de volgende kleurtonen weergegeven:

Benodigd bluswater (gewogen hulpvraag) in m3 p/h

Blauw 0-3

Lichtgroen 3-30

Donkergroen 30-60

Geel 60-90

Oranje 90-120

Lichtrood 120-240

Donkerrood 240-360

In de basis is gekozen voor een opdeling in 0-3 m3 p/h omdat hiermee met name de basisbluskracht
(van een basisbrandweereenheid) wordt aangeduid. Het grootste deel van de gebouwbranden komt in
deze categorie bluswatervraag terecht.

Natuurlijke omgeving

In het rapport van Efectis over effectief blussen is per type (pijpenstrootje, heide, naaldbos en
combinatie naald-heide) onderscheiden hoeveel bluswater nodig is per vierkante meter. Ook is dit
gekoppeld aan tijd.
Het type ondergrond is per 100x100 meter vakje bekend en op kaart in beeld gebracht. Door deze
gegevens te koppelen met de uitkomsten van het rapport van Efectis is de bluswatervraag in beeld
gebracht. Voor de berekening is uitgegaan van een mix van naaldhout/heide en is gerekend met een
effectieve bluswaterbehoefte.

NATUURLIJKE OMGEVING FASE 1 – 2 – 3

Bebouwde en technologische omgeving

De bluswatervraag is voor de bebouwde en technologische omgeving per CARE code in beeld gebracht.
Het gemiddeld aantal vierkante meters is voor fase 1 berekend op basis van een aantal voorbeelden uit
de betreffende CARE code. Voor fase 2 en 3 is dit gebaseerd op de omtrek. De fasen zijn per object
geduid. Als voorbeeld wordt de fasering van een gebouw met woonfunctie hier aangegeven:
Fase 0 = voorwerp
fase 1 = 1 ruimte
fase 2 = 1 bouwlaag
fase 3 = woning
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Per object wordt de kleurcode weergegeven die past bij de hulpvraag naar bluswater van het
gebouwtype.

BEBOUWDE EN TECHNOLOGISCHE OMGEVING FASE 1 – 2 – 3

Verkeer en vervoer

Bij het maatschappelijk thema verkeer- en vervoer is gekeken naar elk vakje wegenstructuur van
100x100 meter. Voor het brandvermogen is een uitgangspunt gekozen gekoppeld aan CARE codes. Voor
een vrachtwagen bijvoorbeeld de CARE code 30004.
Voor de fasering is een soortgelijke fasering met de bebouwde omgeving gekozen.
Voor treinongevallen is dit bijvoorbeeld:
fase 0 = prullenbak
fase 1 = 1 wagon
fase 2 = 2 wagons
fase 3 = 4 treinstellen.

En voor een wegongeval is dit:
fase 0 = prullenbak
fase 1 = 1 cabine van een vrachtwagen, personenbus etc.
fase 2 = trekker met oplegger, lijnbus, etc.
fase 3 = ECOcombi’s, geladen bus met aardgas, etc.

Waterwegen zijn in verband met de beschikbare tijd voor het project op dit moment niet meegenomen.

VERKEER EN VERVOER FASE 1 – 2 – 3

Evenementen

De evenementen zijn berekend en gekoppeld aan de eisen die worden gesteld aan een tent, CARE code
30008. De uitkomsten kunnen nog niet worden weergegeven via de Geoviewer.

De totaalresultaten van de hulpvraag per fase worden op de volgende pagina weergegeven.
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Fase 1

Fase 2

Fase 3
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5.3. Aanbod
Het aanbod is in beeld gebracht aan de hand van door de clusters aangeleverde gegevens rondom

bluswaterwinplaatsen. De volgende bluswaterwinplaatsen zijn meegenomen:

 Geboorde putten

 Brandkranen (Vitens en particulier

 Open water (opstelplaatsen, A, B, C)

 Tankwagens groot (16 m3)

Waterlogistieke eenheden: WaterTransportSystemen WTS 200 tot en met WTS 2500.

De waterlogistieke eenheden en de bluswaterwinplaatsen zijn met elkaar gekoppeld in de Geoviewer.

Hiermee is geografisch zichtbaar gemaakt welke WTS op welke locatie van invloed is binnen de diverse

maatschappelijke thema’s (MT 1, 2, 3 en 5). Meer hierover is weergegeven in Bijlagenboek A3, bijlage

F.

5.4. Match
De vraagkant en de aanbodkant zijn in tijd-tempo tegen elkaar afgezet dit bepaalt wat de match tussen
de hulpvraag en het hulaanbod. Met andere woorden is het bluswater op tijd ter plaatse en operationeel.
Dus water bij de pomp voor continue blusdruk op het incident.

De rekenkundige exercitie om de hulpvraag aan het hulpaanbod te kunnen koppelen is nog niet gereed.
De veelheid van parameters om de berekening te maken moet teruggebracht worden naar een
vereenvoudigd rekenmodel.

Op basis van de informatie is al wel een voorlopige conclusie opgenomen in hoofdstuk 6.2.
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6. Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen gegeven over zowel de inhoudelijke component
als het instrument om te komen van risico’s naar slagkracht. De conclusies per thema zijn verwerkt in
hoofdstuk 4 Slagkracht-match hulpvraag en hulpaanbod en hoofdstuk 5 Bluswaterlogistiek.

6.1. Slagkracht modellen
De hulpvraag in de regio wordt in dit project objectief en onderbouwd met data, geografisch, in beeld
gebracht. Door de huidige slagkracht te matchen met deze objectieve hulpvraag, wordt zichtbaar waar
niet voldaan kan worden, waar precies voldaan wordt en waar we beschikken over veerkracht. Door
vervolgens te werken met een gewijzigd slagkracht aanbod, wordt zichtbaar waar verschuivingen,
verminderingen, aanpassingen/vermeerderingen zinvol zijn.

In de slagkrachtmodellen is gerekend met tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen, redvoertuigen,
OGS-eenheden en waterlogistieke eenheden. Alle overige materialen zijn vooralsnog niet meegenomen.

Vergelijking modellen slagracht

In hoofdstuk 4 zijn in de deelconclusies de verschillende modellen met elkaar vergeleken binnen de

maatschappelijk thema’s. Hierbij zijn model 2a en model 2b gebruikt als hulpmodel om te komen tot

model 2c. De uitwerking zijn nader uitgewerkt in bijlage C uit bijlagenboek A3. Hieraan is een financiële

raming gekoppeld die is uitgewerkt in bijlage 10 van bijlagenboek A4.

Model 1: Eén TS per post

Het hulpaanbod van de eerste TS binnen de standaard opkomsttijd wijzigt uiteraard niet. Bij een
hulpvraag van twee of meer TS’en is direct zichtbaar dat de dekking over de regio veel minder is; ook
met de burenhulp ingeschakeld. Op veel plaatsen kunnen wij niet meer voldoen aan de basishulpvraag
die voor de verschillende incidenttypen gekwantificeerd is. Daarnaast is bij gelijktijdigheid van
incidenten en een grootschalige inzet de daarvoor benodigde slagkracht niet meer leverbaar.

Model 2: Risico gerelateerde slagkracht

In model 2 is gestart met het bekijken waar de veerkracht in de regio erg groot is, hier zou verminderd
kunnen worden (2a). Vervolgens is binnen het hulpaanbod de ruimte, die op onderdelen ontstaat door
de vermindering, gebruikt om te herschikken naar risico. Hiermee wordt een meer risico gerelateerde
positionering van de huidige slagkracht gerealiseerd (2b). Daarnaast wordt door enig materiaal aan te
passen een verbetering gerealiseerd, waarbij de potentiele slagkracht georganiseerd is in relatie met de
risico’s in de regio. Kortom een risico gerelateerde slagkracht (2c). Dit is het model 2 dat als
adviesmodel gepresenteerd wordt.

Cluster TS-BZK

TS-BKZ/NB

BT-SB HV RV

Achterhoek Oost -5 + 1 + 1 0

Achterhoek West -4 + 2 0 0

IJsselstreek -1 + 1 - 1 0

EVA -2 + 2 -1 0

Veluwe West -2 + 2 -1 0

Veluwe Noord -1 0 0 0

Totaal -15 + 8 -2 0

Samenvattend netto-resultaat Slagkracht (model 2c)
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Allereerst moet geconcludeerd worden dat door de verscheidenheid en omvang van de geografie van
onze regio en de verspreiding en diversiteit van de risico’s daarbinnen om te komen tot een
vastgestelde norm waar aan voldaan moet worden. Vandaar dat de projectgroep geprobeerd heeft zo
objectief mogelijk met behulp van simulatie waarderingsinstrumenten een afweging te maken om te
komen tot een verantwoorde slagkracht. In het kader van de beschikbaarheid van deze slagkracht is al
eerder opgemerkt dat deze mede afhankelijk is van personele bezetting en dat in het kader van
afwezigheid van materieel er rekening gehouden zou moeten worden met een afwezigheidsfactor
(onderhoud, bijstand, opleiding en oefening). In het model advies is hier rekening mee gehouden door
beperkt reservecapaciteit in te bouwen. Omdat deze posten hier al in voorzagen betekent dat geen extra
personele consequenties voor de post. Daarnaast heeft EVA nog twee reservevoertuigen buiten de
sterkte en IJsselstreek 1 om het materieel te kunnen vervangen bij afwezigheid van de posten met 1
TS. Geadviseerd om dit te continueren.
De overige clusters hebben nu 1 TS benoemd gekregen als zijnde een TS die als eerste reserve kan
optreden. Bij materieel schaarste ten gevolge van onderhoud, bijstand en oefenen kunnen de posten
met 2 TS’en als eerste, voor een korte periode, in TS capaciteit omlaag.

Voor model 1 betekent dit een vermindering van 23 tankautospuiten en 7 hulpverlenings-voertuigen.
Het aantal redvoertuigen blijft gelijk.

Voor model 2c. betekent dit een vermindering van 15 TS-BZK en een vermeerdering van 6 TS-BZK/NB
en 2 BT-SB (niet BZK). Kort gezegd een vermindering van 7 tankautospuiten. Het aantal
hulpverleningsvoertuigen gaat met 2 naar beneden. Daarnaast vinden enkele verschuivingen plaats. Het
aantal redvoertuigen blijft gelijk.

Advies

Geadviseerd wordt om de slagkracht risico gerelateerd in te richten en daarmee te kiezen voor
implementatie van model 2c adviesmodel: risico gerelateerde slagkracht. Dit betekent een financiële
besparing op materieel gebied van €359.000,- op het moment dat sprake is van het al dan niet
vervangen van materieel. Een groot gedeelte van deze besparing is vereist om de problematiek rondom
bluswaterlogistiek adequaat aan te pakken (zie paragraaf 6.2).
De besparing aan personele kosten door de vermindering aan materieel is hierin niet meegenomen. Zie
bijlagenboek A4, bijlage 10.



59

6.2. Waterlogistiek
Voor de waterlogistiek is vooralsnog alleen de hulpvraag adequaat in beeld te brengen. Deze hulpvraag
is gebaseerd op het brandvermogen van het desbetreffende risico. De rekenkundige exercitie om de
hulpvraag aan het hulpaanbod te kunnen koppelen is nog niet gereed. De veelheid van parameters om
de berekening te maken moet teruggebracht worden naar een vereenvoudigd rekenmodel.

Als voorlopige conclusie kan gehanteerd worden dat per cluster minimaal twee waterwagens met een
capaciteit van 16.000 liter en twee tot drie WTS-500 systemen benodigd zijn.
Daarnaast is op veel posten een motorspuitaanhanger in het kader van een WTS-200 systeem
aanwezig. Geadviseerd wordt deze vooralsnog te handhaven omdat dit materieel ook een belangrijke
taak heeft in extreem weerssituaties waaronder hevige regenval.

In he kader van waterwagens kan gesteld worden dat er momenteel een vijftal waterwagens zijn die
aan de criteria van 16.000 liter voldoen. Dit betekent dat een extra investering nodig zal zijn, die
mogelijk gefinancierd kan worden uit de beperkingen van het brandkranen dan wel
bluswatervoorzieningen netwerk. De projectgroep zal bij de waterwagens ook bekijken in hoeverre de
combinatie van waterwagens en blusvoertuig voor inzet rond de hoofdinfrastructuur weg en spoor tot de
mogelijkheden behoort.

Een voorlopige conclusie op het gebied van bluswaterlogistiek is:

 Binnen de VNOG zijn nog eventuele investeringen op het gebied van bluswaterwinplaatsen

noodzakelijk.

 Ten behoeve van adequate watertransportsystemen is een aanvulling bovenop op het huidige

aanbod van 5 tankwagens groot vereist. Het gaat om een inschatting van tussen de 7 en 9

tankwagens. Totaal komt het aanbod hiermee op 12 tot 14 tankwagens. Deze moeten worden

gecombineerd met het huidige aanbod aan watertransportsystemen.

Medio vierde kwartaal 2014 is nadere onderbouwing voor de bluswaterlogistiek gereed.

Cluster

TWG

(16m3)

WTS

500

WTS

1000

WTS

2500

Achterhoek Oost

Achterhoek West

IJsselstreek

EVA

Veluwe West

Veluwe Noord

Totaal

Waterlogistiek voorlopige conclusie
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6.3. Bestuurlijke beslispunten
De projectgroep heeft gedurende de ontwikkeling van het instrument en de systematiek om te komen
tot risicogerelateerde slagkracht diverse uitgangspunten gehanteerd. Daarnaast zijn keuzes gemaakt om
uiteindelijk te komen tot het geadviseerde model 2c. Een aantal van deze keuzes is gebaseerd op hoe
omgegaan kan worden met criteria zoals in het Besluit veiligheidsregio’s is opgenomen. Het gaat hier
om bestuurlijke keuzes die een bestuurlijk akkoord behoeven. Voor wat betreft het vaststellen van
opkomsttijden:

 De opkomsttijd van de eerste basisbrandweereenheden Natuurlijke omgeving (MT1)
De inzet van de brandweereenheden (TS-BZK/NB, BT-SB) voor het thema Natuurlijke omgeving is
gebaseerd op het Landelijk basisscenario natuurbranden. In dit scenario wordt uitgegaan van een
inzet van twee of vier basisbrandweereenheden gekoppeld aan de Risico-Index Natuurbrandgevaar
(RIN). Stel de in het scenario gehanteerde inzet-opkomsttijd van 20 minuten vast.

 De opkomsttijd van de eerste basisbrandweereenheid Gebouwde omgeving en Technologische
omgeving (MT2 en MT3)
Bij de berekening van de opkomsttijd voor de eerste basisbrandweereenheid (TS-BZK, TS-BZK/NB)
is uitgegaan van een gewogen gemiddelde opkomsttijd van 8 minuten berekend over de 416.000
objecten binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland volgens BAG. Stel de gehanteerde
opkomsttijd van 8 minuten vast.

 De opkomsttijden van de 2e, 3e en 4e basisbrandweereenheid in de Gebouwde omgeving en
Technologische omgeving (MT2 en MT3)
De gehanteerde opkomsttijd in het onderliggende rekensystematiek komt voort uit aanpalende
regelgeving. In de omgevingswet voor de activiteiten bouwen, milieu en gebruiken worden eisen
gesteld aan brandwerendheid van constructies en compartimenten.

In het kader van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het bestrijden van incidenten is het
beperken van slachtoffers en het voorkomen van uitbreiding van het incident buiten het
compartiment van ontstaan belangrijk. In de hiervoor genoemde aanpalende wetgeving is de laagst
gehanteerde waarde voor het voorkomen van brandoverslag en branddoorslag is gesteld op 20
minuten. Stel de opkomst-inzettijden van de 2e tot en met de 4e basisbrandweereenheid (TS-BZK,
TS-BZK/NB) voor deze thema’s vast op 20 minuten.

 Opkomsttijden basisbrandweereenheden overige thema’s
Voor de maatschappelijk thema’s Verkeer & Vervoer en de Sociaal maatschappelijke omgeving
wordt uitgegaan van een opkomsttijd van 18 minuten voor de eerste basisbrandweereenheid
(TS-BZK, TS-BZK/NB). In het Besluit veiligheidsregio’s staat aangegeven dat geen opkomsttijd voor
de eerste basisbrandweereenheid mag worden vastgesteld die hoger is dan 18 minuten. Stel voor
deze maatschappelijk thema’s de 18 minuten vast voor de eerste basisbrandweereenheid.

De opkomsttijd van aanvullende brandweereenheden voor het bestrijden van ongevallen met
gevaarlijke stoffen komt uit het Besluit veiligheidsregio’s en is gesteld op 30 minuten.

 Opkomsttijd ondersteuningseenheid voor het redden en blussen op hoogte (redvoertuig/RV)
In het Besluit veiligheidsregio’s staat aangegeven dat indien dit specialistisch voertuig gekoppeld
wordt aan een bepaald type objecten de opkomsttijd van de eerste tankautospuit ook voor dit
voertuig maatgevend is. Geadviseerd wordt het voertuig niet te koppelen aan objecten en de
maximale opkomsttijd van 18 minuten vanuit het Besluit veiligheidsregio’s te hanteren.

 Opkomsttijd ondersteuningseenheid voor hulpverlening (hulpverleningsvoertuig/HV)
Voor het hulpverleningsvoertuig staat in het Besluit veiligheidsregio’s geen opkomsttijd genoemd.
Stel voor deze ondersteuningseenheid een maximale opkomsttijd van 18 minuten vast.

Ondanks de vastgestelde tijden en het geadviseerde model 2c lukt het niet om in alle gevallen
voldoende slagkracht te leveren voor de basisbrandweerzorg. Accordeer en besluit dat u in bepaalde
gebieden in de Veiligheidsregio geen of onvoldoende invulling kan geven aan de basisbrandweerzorg
binnen de hierboven uitgeschreven opkomsttijden.

Daar waar buurregio’s of Duitsland hier kunnen voorzien in de eerste basisbrandweereenheid of
opschaling (Duitsland) is bestuurlijke vastlegging vereist.
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6.4. Instrumenteel
De wens was om een systeem te ontwikkelen waarin beschikbare informatie ontsloten wordt om zo een
objectiever beeld van risico’s te krijgen op basis waarvan onderbouwede keuzes gemaakt kunnen
worden. Het instrument voorziet hierin. Dit beeld maakt de sterke en zwakkere punten in de regio
zichtbaar op de verschillende thema’s en is daarmee ondersteunend aan het oordeels- en
besluitvormingsproces.

De uitkomsten van het systeem benaderen de uitkomsten van het dekkingsplan dat berekend is met het
systeem CARE. Het instrument biedt veel mogelijkheden en potentie tot doorontwikkeling, deze worden
hieronder weergegeven.

Verhogen van de betrouwbaarheid van het instrument:

 Data-validatie bij de bron
Voor het instrument is gebruik gemaakt van input vanuit brondocumenten, zoals de provinciale
risicokaart, de basis administratie gebouwen (BAG), data bestanden over de vegetatie en
bluswatervoorziening. Bij de validatieronde met de clustermedewerkers bleek deze informatie niet
altijd te kloppen. Om de betrouwbaarheid te vergroten dienen gesprekken plaats te vinden met
deze leveranciers over de actualiteit van deze gegevens.

 Logaritmische wegenstructuur
In de openbare wegenstructuur zijn niet alle berijdbare bospaden opgenomen. Hiervoor is de
toevoeging van een algoritmebestand nodig. Het toevoegen van deze berijdbare paden zal met
name voor de natuurlijke omgeving en verkeer en vervoer de bereikbaarheid beter in beeld brengen
in relatie tot de realistische opkomsttijd.

 Buurtcode niveau
Het instrument geeft de beste betrouwbaarheid wanneer gewerkt wordt op buurtcodeniveau. Om dit
te realiseren moeten meer RAM’s ingevuld worden voor de bebouwde omgeving.

Vergroten van de variabelen in het instrument:

 Variabele voertuigbezetting toevoegen
Binnen het project is vooralsnog alleen rekening gehouden met een TS die voor alle meldingen en
meeste type incidenten geschikt is. Daarbij is uitgegaan van een TS-6. Het verbreden van het
hulpaanbod door verschillende typen voertuigbezetting toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het Snel Inzetbaar Voertuig (SIV) en een 4-mans bezetting van een tankautospuit. Hierbij wordt
opgemerkt dat de SIV niet echt een bijdrage zal leveren aan de slagkracht maar vooral een sneller
optreden bij bepaalde type meldingen mogelijk maakt.

 Indien gewenst andere incidenttypen toevoegen
In de huidige opzet is alleen gekeken naar de geprioriteerde incidenttypen uit het regionaal
risicoprofiel. Het risicoprofiel bestaat echter nog uit meer risicotypen, die ook voor de brandweer
inzet relevant zijn. Ook het incidenttype extreem weer is nog niet uitgewerkt.

Verbreden van de functies van het instrument:

 Dynamisch management van de slagkracht
Het instrument zou gebruikt kunnen worden om dynamisch management toe te passen op het
brandweer potentieel. Denk hierbij aan het verkrijgen een automatisch herschikkingsvoorstel in het
geval van inzet bij een grootschalig incident of het verlenen van bijstand. Ook voor de reguliere
bedrijfsvoering biedt dit inzichten zoals wanneer een voertuig in onderhoud gaat of een post tijdelijk
buiten dienst gaat.

 Informatie gestuurde risicobeheersing
Het instrument maakt, statisch onderbouwd, inzichtelijk waar de risico's in de regio zich bevinden
en wat de zwaarte van deze risico’s is. Binnen risicobeheersing kan deze informatie gebruikt worden
voor de verdere uitwerking van risicoprofiel en de daarop volgende aanpak. Risicobeheersing kan
hierdoor meer gefocust op de risicogebieden te werk gaan.

 Multidisciplinair gebruik onderzoeken
Het instrument kan mogelijk ook de kolompartners helpen om van risico’s naar slagkracht te
komen. Het instrument is immers gebaseerd op het multidisciplinaire regionaal risicoprofiel.

Verspreiden van kennis:

 Delen van de uitkomsten met andere regio’s
Daar waar brandweerzorg geleverd wordt kan dit instrument toegepast worden. Het instrument kan
dan ook voor andere regio’s en ook de landelijke gremia zeker een toegevoegde waarde hebben. Op
verzoeken zijn al enkele presentaties gegeven over het instrument en vinden gesprekken plaats
met Brandweer Nederland om hierbij aansluiting te vinden.
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