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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag

Aan de voorzitters van de veiligheidsregio 
cc directeuren veiligheidsregio
cc liaisons veiligheidsregio

Datum 25 maart 2021
Onderwerp Plan van aanpak gebiedsgerichte opkomsttijden

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief informeer ik u over het onderzoek van de Inspectie Justitie en 
Veiligheid (hierna: Inspectie) in relatie tot de concepthandreiking Landelijke 
Uniforme Systematiek voor dekkingsplannen (hierna: handreiking). 

De handreiking - die door Brandweer Nederland is ontwikkeld - heeft als doel dat 
alle veiligheidsregio’s op uniforme wijze gebiedsgerichte opkomsttijden in hun 
dekkingsplan kunnen implementeren. Om te toetsen of de handreiking voldoende 
houvast biedt om tot uniforme dekkingsplannen te komen of dat er nog 
aanpassingen nodig zijn voert Brandweer Nederland momenteel een pilot uit. De 
Inspectie volgt sinds augustus 2020 deze pilot en onderzoekt of deze handreiking 
leidt tot volledige, uniforme en navolgbare dekkingsplannen.

Het doel van het onderzoek van de Inspectie is om te bepalen of de te wijzigen 
regelgeving - over opkomsttijden bij de brandweer - toetsbaar is. Hiervoor richt 
zij zich op de zes veiligheidsregio’s die bij deze pilot zijn betrokken. 

Voor een volledig overzicht van de opzet van het onderzoek en samenhang met 
het onderzoek van de Brandweeracademie van het IFV verwijs ik u naar het plan 
van aanpak, dat tevens op de website van de Inspectie JenV wordt gepubliceerd.

De bevindingen van de Inspectie - die volgen in een concept eindrapportage - 
worden voor wederhoor voorgelegd aan de eindverantwoordelijke van de 
pilotregio’s, projectleider pilot, projectleider brandweeracademie van het IFV en 
portefeuillehouder RCDV. Dit is conform ons protocol van de werkwijze. 
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Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen.
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De leiding van het onderzoek vanuit de Inspectie JenV is belegd bij        
mevrouw I.M. Asselman (i.m.asselman@inspectie-jenv.nl). Voor eventuele 
vragen over de inhoud van het onderzoek kunt u contact met haar opnemen.

Hoogachtend,
Inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid,
namens deze

P.C.J. Neuteboom
Hoofdinspecteur-directeur / Plv Ig
Inspectie Justitie en Veiligheid
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