
 

 
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) 

Bezoek : Larikslaan 1 Telefoon : 033 - 49 62 768  Fiscaal : 81.86.45.167  
  3833 AM Leusden Fax : 033 - 49 62 777 KvK-nummer : 08168567              
Post : Postbus 290 Home : www.brandweervrijwilligers.nl Bank: NL16 RABO 0309 1304 25 
  3830 AG Leusden E-mail : info@brandweervrijwilligers.nl  
   

Aan: Gemeente Ede 
T.a.v. de gemeenteraad 

Postbus 9022  
6710 HK Ede 

 
Datum   : 28 januari 2021 

Onderwerp : Inrichting brandweerzorg Ede 

Bijlage(n) : Geen 
 

 
Geachte leden van de gemeenteraad,   

  

In 2020 is er in de gemeenteraad van Ede op verschillende momenten gesproken over de brandweerzorg, 
meer specifiek; de invoering van een 24-uursdienst in Ede-centrum en de consequenties hiervan voor de 

post Stadspoort. Op verzoek van uw raad heeft de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) ook haar 
standpunten en zienswijzen over dit onderwerp ingebracht. Naar aanleiding van de beraadslagingen heeft 

het college van burgemeester en wethouders voorgesteld de post Stadspoort aan te houden om een 
zorgvuldige overgang te bewerkstelligen in 2021.  

 

Op dinsdag 19 januari jl. heeft het college in een persbericht kenbaar gemaakt dat in de tussentijd de 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) met behulp van vooraf vastgestelde 

“objectieve criteria” gaat evalueren of de aanname klopt, dat met de komst van een 24-uursdienst de post 
Ede-Stadspoort gesloten kan worden. Daarenboven heeft de VBV op 19 januari ook een brief verzonden aan 

het dagelijks bestuur van de VGGM over een onrechtmatige inperking van de rechten van de Vrijwilligers van 

de post Stadspoort. Uw gemeentebestuur heeft een afschrift van onze brief ontvangen. 
 

Objectieve criteria? 
We hebben echter ook de behoefte om te reageren op de door de VGGM georganiseerde evaluatie en de 

daarbij te hanteren “objectieve criteria”. Uit de startnotitie voor het onderzoek blijkt dat antwoord moet 
worden gegeven op de volgende vraag: “Is de bijdrage van post Stadspoort noodzakelijk voor Ede-Stad om 
te voldoen aan de door het AB VGGM vastgestelde visie Basisbrandweerzorg (besluit 24 juni 2015)?” 
Echter: als het gaat om het borgen van ‘toekomstbestendige’ brandweerzorg in Ede acht de VBV het 
verstandig om daarvoor actuele criteria (= de landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen) te 

hanteren in plaats van criteria die eerder zijn bekritiseerd door de Inspectie Justitie en Veiligheid. 
 

De Inspectie beoordeelde immers in 2017 in welke mate de door het algemeen bestuur VGGM vastgestelde 

visie Basisbrandweerzorg en dekkingsplan (besluit 24 juni 2015) voldoet aan de wet- en regelgeving.  
De Inspectie concludeerde dat de VGGM onvoldoende voldeed aan 5 van de 8 toetspunten m.b.t. de 

opkomsttijden. Zo bleek de VGGM, en daarmee ook de 16 gemeenten in de VGGM, onder meer geen inzicht 
te hebben in de lokale risico’s bij het overschrijden van de wettelijke opkomsttijden bij kwetsbare objecten.  

 

Hoe zit het nu? 
De minister van Justitie en Veiligheid vond in zijn reactie de conclusies van de Inspectie ‘zorgwekkend’ en 

betoogde dat het bestuur haar verantwoordelijkheid moet nemen door realistische opkomsttijden vast te 
stellen en daarbij de benodigde bestuurlijke transparantie in acht te nemen richting burgers en 

gemeenteraden. De relatie tussen het risico dat aan bepaalde objecten gebonden is en de slagkracht van de 
brandweer dient daarbij meegenomen te worden, aldus de minister.  

 

Het algemeen bestuur van de VGGM besloot echter om de aanwijzingen van de minister en de Inspectie 
m.b.t. opkomsttijden naast zich neer te leggen; “De aanbeveling is niet in lijn met het regionale beleid om 

minder aandacht te schenken aan de opkomsttijden” zo beredeneerde het algemeen bestuur van de VVGM 
haar besluit. Dit besluit vormt mogelijk een plausibele verklaring voor de raadselachtige ‘onbekendheid’ bij 

de VGGM met het door de sector opgestelde normenkader voor de opkomsttijden en eerste uitruksterkte bij 

gebouwen voor verminderd zelfredzame personen. Dit geldt ook voor de ondeugdelijk gemotiveerde 
verruiming van de opkomsttijd van een tweede tankautospuit bij dit soort gebouwen van 8 naar 15 minuten.  

https://www.brandweervrijwilligers.nl/wp-content/uploads/2021/01/20210118_Brief_aan_DB_VGGM.pdf
https://www.brandweervrijwilligers.nl/wp-content/uploads/2021/01/20210118_Brief_aan_DB_VGGM.pdf
https://ede.raadsinformatie.nl/document/9645202/1/VGGM%20Startnotitie%20zorgvuldige%20overgang%2024-uursdienst%20en%20Ede-Stadspoort
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/15/tk-bijlage-bijlage-rembrand-opkomsttijden-rapport
http://www.vggm.nl/ufc/file2/hgm_internet_sites/bozean/7011a29ce895dfcc78e18ff032d3ae36/pu/Verslag_en_besluitenlijst_AB_24_juni_2015.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3f5637cf-1e8a-4ff8-b991-6c41bddf2562&title=Inrichting%20repressieve%20brandweerzorg.%20Regiobeeld%2007%20-%20Gelderland-Midden.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=03abb6e2-d90d-4b57-bd87-2566259597d2&title=Beleidsreactie%20op%20het%20rapport%20van%20de%20Inspectie%20JenV%20%22Inrichting%20repressieve%20brandweerzorg%22.pdf
https://www.brandweervrijwilligers.nl/wp-content/uploads/2020/05/4b-1-Oplegnotitie-onderzoek-inspectie-repressieve-brandweerorganisatie.docx
https://www.brandweervrijwilligers.nl/wp-content/uploads/2020/05/4b-1-Oplegnotitie-onderzoek-inspectie-repressieve-brandweerorganisatie.docx
https://www.brandweervrijwilligers.nl/wp-content/uploads/2016/10/20060818_Leidraad_Repressieve_Basisbrandweerzorg_definitief_v62.pdf
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Volledigheidshalve verwijzen we hierbij nog naar een relevant citaat in dat normenkader (Leidraad 

Repressieve Basisbrandweerzorg): “Afwijken van deze normering naar beneden betekent dat in bijzondere 
situaties de veiligheid van personeel onvoldoende geborgd kan worden of de noodzakelijke werkzaamheden 
niet dan wel vertraagd uitgevoerd kunnen worden. De in de leidraad aangereikte personele en materiële 
omvang bij een bepaalde inzet wordt dan ook als minimale ondergrens gezien.”  
 

Het is bovendien merkwaardig dat de VGGM in haar visie uit 2015 wel verwijst naar nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van opkomsttijden, maar deze ontwikkelingen in de actuele memo’s, rapportages en notities 

niet worden genoemd, terwijl de nieuwe landelijke methodiek gebiedsgerichte opkomsttijden en 
slagkracht in de gehele sector onderwerp van gesprek is. Sterker nog, het Veiligheidsberaad, en daarmee 

ook de VGGM, heeft begin april 2019 de minister van JenV verzocht de nieuwe methodiek op te nemen in de 

wet- en regelgeving. De minister heeft op zijn beurt in een brief aan het Veiligheidsberaad de 
uitgangspunten en randvoorwaarden benoemd. In de nieuwe methodiek dient niet alleen inzicht te worden 

gegeven in de factor snelheid, maar ook in factoren als capaciteit, paraatheid en werkdruk.  
 

Die methodiek en factoren zien we echter niet terug in de door de VGGM opgestelde ‘objectieve criteria’, 
noch in de aan uw raad verstrekte informatie over de toekomst van de brandweerzorg in Ede-Stad.  

Daarom vindt de VBV het in de wind slaan van deze nieuwe systematiek door de VGGM niet passen in het 

transparant bepalen van de kwaliteit van de brandweerzorg en de toekomstbestendigheid ervan voor Ede-
Stad.  

 
Daarnaast worden in de startnotitie geen voorwaarden gesteld aan de deskundigheid en onafhankelijkheid 

van de leden van de evaluatiegroep en is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre de onderhavige evaluatie en 

het in juli op te leveren resultaat als ‘objectief’ kan worden gekwalificeerd.  
 

Resumerend 
De toegevoegde waarde (het belang) van een post wordt bepaald door de aard en omvang van de 

bebouwing en de nabijheid van andere posten. Voor een gefundeerde en objectieve afweging of de post 
Ede-Stadspoort toegevoegde waarde heeft is lokaal inzicht nodig over: 

- de spreiding van de risico-objecten/gebieden (actuele risico-inventarisatie),  

- de daarbij te realiseren opkomsttijden (incl. afwijkingen en eventuele extra compenserende maatregelen 
die worden getroffen)  

- de  aanbevolen slagkracht (waar de directe inzet van een 2e TS nodig is)  
- de opkomsttijden die buurposten kunnen realiseren.  

 

Dat inzicht geeft de VGGM echter niet. Zo kan met het nu voorgestelde evaluatieproces geen gefundeerd 
antwoord worden gegeven op de vraag van uw raad, aldus de VBV. 

 
Uiteraard zijn wij bereid uw vragen te beantwoorden en onze opvatting en conclusie van een toelichting te 

voorzien. 

 
Met vriendelijke groet, 

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. 
 

 
 

 

Marcel Dokter 
voorzitter 

 

https://www.brandweervrijwilligers.nl/wp-content/uploads/2016/10/20060818_Leidraad_Repressieve_Basisbrandweerzorg_definitief_v62.pdf
https://www.brandweervrijwilligers.nl/wp-content/uploads/2016/10/20060818_Leidraad_Repressieve_Basisbrandweerzorg_definitief_v62.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/15/tk-bijlage-bijlage-rembrand-opkomsttijden-rapport
https://www.brandweer.nl/brandweernederland/nieuws/mijlpalen/systematiek-gebiedsgerichte-opkomsttijden
https://www.brandweervrijwilligers.nl/wp-content/uploads/2019/12/20190726_Brief_JenV_Gebiedsgerichte_opkomsttijden.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/15/tk-bijlage-bijlage-rembrand-opkomsttijden-rapport

