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Vergadering
Datum

algemeen bestuur
4 december 2020

Onderwerp Bestuurlijke notitie Project Fase 1
Agendapunt 8
Bijlage nr 5
Voorstel Het algemeen bestuur wordt gevraagd om: 

 Kennis te nemen van de voortgang van het project Fase 1 zoals 
opgenomen in de bijlage.

 Akkoord te gaan met de richting van dekkingsplan naar 
brandweerzorgplan, op basis van het ontwikkelde risicomodel.

 Opdracht te geven tot nadere uitwerking en start van de experimenten in 
het gebied van Fase 1 (Groet, Koedijk, Noord- en Zuid-Scharwoude en 
Heerhugowaard), inclusief de doorvertaling naar de gemeentelijke 
organisatie als onderdeel van het brandweerzorgplan.

 Akkoord te gaan met het beschreven tijdpad voor de ontwikkeling en 
implementatie van het brandweerzorgplan NHN, inclusief de nadere 
uitwerking van de effecten op de opkomsttijden.

Inleiding

Middels de “Bestuurlijke notitie Project Fase 1”  informeren we u over de voortgang en uitwerking van het 
project Fase 1. U wordt gevraagd besluiten te nemen over de invulling van de door u verstrekte bestuurlijke 
opdracht. 

Toekomstbestendige brandweerzorg kan alleen gerealiseerd worden als er een samenhang van 
maatregelen is in de regio. Het project Fase 1 vormt daarmee de pilotstudie, de basis waarbij ervaringen 
en nieuwe ontwikkelingen het vertrekpunt zijn voor verdere effectuering in Noord-Holland Noord. Door 
gefaseerde invoering zal naar verwachting tot 2030 gewerkt worden aan de totale regionale doorvertaling 
van het brandweerzorgplan binnen alle geografische teams. 
Achtergrond

Het huidige bedrijfsmodel van de brandweer heeft zijn grenzen bereikt. Met het doorzetten van het huidige 
bedrijfsmodel zal de brandweer in Noord-Holland Noord zijn lokale posten noodgedwongen moeten sluiten 
en zullen er grote financiële inspanningen noodzakelijk zijn om de wettelijk verplichte brandweerzorg te 
kunnen leveren. Daarom is door u (tijdens de bestuurlijke tweedaagse van 2018 en 2019) de richting en 
kaders voor het programma Brandweer 360 gegeven en is de opdracht gegeven om te beginnen met het 
uitwerken van het project Fase 1. Hierbij golden de volgende bestuurlijke uitgangspunten:
 Aandacht voor medewerkers in verandering
 Risicogerichte en flexibele aanpak conform vlinderdasmodel, links gaat voor!
 Samen met burgers en ondernemers aan zet
 Wettelijke maximale opkomsttijd van 18 minuten
 Regionaal en gezamenlijk aanpakken (bijvoorbeeld huisvesting)
 Budgettair neutraal, binnen huidige begroting
De richting en kaders moeten leiden tot een toekomstbestendige brandweerzorg
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Bestuurlijk proces

 Informatiebijeenkomst burgemeesters Fase 1-gebied: 23 september 2020
 Commissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid: 22 oktober 2020
 Dagelijks Bestuur: 5 november 2020
 Informatiebijeenkomst burgemeesters Fase 1-gebied: 30 november 2020
 Algemeen Bestuur: 4 december 2020
 Regionale raadsinformatiebijeenkomsten: begin 2021
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Choose a building block. 

  

 
Bestuurlijke notitie Project Fase 1 

 
Focus op een toekomstbestendige brandweerzorg  

 
Brandweerposten Noord- en Zuid-Scharwoude, Koedijk, Heerhugowaard,  

Heerhugowaard-De Noord, Groet, Schoorl, Warmenhuizen en Obdam 
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1. De aanleiding 

Probleemstelling algemeen 

De samenleving verandert: de vergrijzing neemt toe, mensen werken verder van hun woonplaats en binden 

zich minder lang aan één baan of hobby. Cijfers laten zien dat de brandweerkorpsen in Noord-Holland Noord 

als gevolg van deze ontwikkelingen krimpen. Bovendien wordt het steeds moeilijker om nieuwe brandweer-

vrijwilligers te werven. Het huidige bedrijfsmodel van de brandweer heeft zijn grenzen in mensen, middelen en 

rendement bereikt. Het niveau van brandweerzorg kan op basis van de bestaande concepten steeds moei-

zamer vastgehouden worden. Het aantal incidenten en slachtoffers zal niet afnemen door meer of strengere 

brandveiligheidsregels of de brandweer nog sneller te laten rijden. Dit kan alleen worden bereikt door het 

veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijfsleven en overheid te vergroten en de beschikbare mensen en 

middelen binnen de brandweer hiervoor op een andere wijze in te zetten. 

Technische innovaties, de energietransitie en nieuwe crisistypen vragen daarnaast om een heroverweging 

van risico’s, maatregelen en bijbehorende organisatiedoelstellingen. Ook de gevolgen van de landelijke 

discussie over de taakdifferentiatie tussen brandweervrijwilligers en beroepspersoneel kan van grote invloed 

zijn op ons huidige functioneren. 

 

 
Brandweer 360° 

In 2019 is de brandweerorganisatie in Noord-Holland Noord daarom gestart met een ambitieus programma 

‘Brandweer 360°’. Met behulp van dit programma wil de brandweer bij de inrichting van haar organisatie meer 

de focus leggen op demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen in de maatschappij. Hierbij 

wordt ingezet op het behoud van vrijwilligers, burgerparticipatie en een eigen verantwoordelijkheid van burgers 

en ondernemers. Dit alles gericht op de in de veiligheidsregio aanwezige risico’s.  

Het programma zet tegenover de fysieke (brand)risico’s en hulpvraag een set van samenhangende maat-

regelen, waaronder een actieplan veilig leven. Met als voornaamste doel het verhogen van het risicobewustzijn 

bij burgers en ondernemers en een actieprogramma om burgerparticipatie te bevorderen. In dit laatste plan 

staat de vraag centraal hoe burgers meer betrokken en ingezet kunnen worden bij de veiligheid in hun eigen 

buurt. Zo willen we ons meer richten op het voorkomen van incidenten. 

Daarnaast willen we met behulp van data de incidentbestrijding slimmer inrichten: met meer inzicht in waar de 

risico’s liggen kunnen we capaciteit en middelen efficiënter inzetten. Zodat we ook in de toekomst adequate 

brandweerzorg kunnen leveren. Zo bewegen we van een traditionele en uniform ingerichte brandweer-

organisatie naar een flexibele, vraaggestuurde en risicogerichte hulporganisatie. 

 

 
Beleidsplan 2020-2023 

Op dit moment is de brandweerzorg met name op de achterkant van de vlinderdas gericht. We steken de 

meeste energie in het beperken van de effecten van brand en andere incidenten. Daar zijn we immers goed 

in. Onze ruggensteun daarin is het dekkingsplan. Het dekkingsplan is een wettelijk verplicht plan dat aangeeft 

hoe snel de brandweer na de melding van een brand bij een object kan zijn. Het is gericht op het beperken 

van de effecten van brand. Het verkleinen van de kans op brand was lange tijd een maatwerkoplossing. 
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Brandweerzorg is echter meer dan 

opkomsttijden en brandweerauto’s. We 

willen een organisatie zijn die informatie 

gestuurd, proactief en flexibel in samen-

werking is en met een groot aantal 

partners acteert op de wisselende fysie-

ke veiligheidsrisico’s in de maatschappij. 

Dit aantoonbaar efficiënt, effectief, inno-

vatief en slagvaardig met een groot aanpassingsvermogen. In eerste instantie richten we ons hierbij op Veilig 

Leven en Incidentbestrijding. Brandweerzorg is daarmee het complete pakket van maatregelen om incidenten 

te voorkomen en de effecten van incidenten te beperken (voor- èn achterkant van de vlinderdas). 

 

Door projectmatig verschillende experimenten uit te voeren, kunnen we ontdekken welke innovaties potentie 

hebben. Is een experiment succesvol dan gaan we die verder ontwikkelen. Zo zijn we al van start gegaan met 

verschillende experimenten, zoals de brandweerassistent en de wijkbrandweermens.  

Maar we blijven ook vooruitkijken naar nieuwe initiatieven. Zo verkennen we bijvoorbeeld de mogelijkheid van 

een Risk Factory binnen onze regio, waar kinderen en senioren door het beleven van interactieve scenario’s 

leren hoe ze het best kunnen reageren op verschillende risico’s.  

 

In het Beleidsplan ‘Samen hulpvaardig’ 2020-2023 van de Veiligheidsregio is het bovenstaande onderkend en 

als speerpunt benoemd. Van alle activiteiten van onze operationele basis kunnen we veel leren. Met de data 

en informatie die uit ons dagelijks werk volgt, ontwikkelen we ons verder om de hulpverlening steeds beter èn 

toekomstbestendig te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fase 1 

In zowel het beleidsplan als binnen het programma Brandweer 360° is één deelproject met naam benoemd: 

De brandweerzorg in het verzorgingsgebied van de posten Noord- en Zuid-Scharwoude, Koedijk, Heerhugo-

waard, Heerhugowaard-De Noord, Groet, Schoorl, Warmenhuizen en Obdam. Samengevat in het project 

‘Brandweerzorg Fase 1’. 

 

Aanleiding vormt de verhuizing van het terrein/gemeentehuis van de gemeente Langedijk aan de Vroedschap, 

waarin ook de post Zuid-Scharwoude haar onderdak heeft. Daarnaast speelt het zeer beperkte 

verzorgingsgebied van de post Koedijk een rol. Ook de paraatheid van de post Groet overdag en de druk die 

dat legt met het oog op natuurbrandbestrijding, geven aanleiding om hier focus op aan te brengen. Tenslotte 

speelt ook de discussie over de voortzetting van het project SI-2 vanuit de post Heerhugowaard een rol. Dit 

snel inzetbare voertuig kan een groter uitrukgebied bestrijken en is daarmee van invloed op de brandweerzorg 

van de omliggende posten. Om die redenen is binnen Fase 1 een koppeling gelegd tussen deze 9 

brandweerposten. Dit project vormt daarmee de pilotstudie voor de uitrol van een toekomstbestendig 

brandweerzorgplan Noord-Holland Noord, de systematiek moet dus regiobreed inzetbaar zijn. 
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2. Risicogerichte benadering 

Beweging naar de voorkant 

In het beleidsplan 'Samen hulpvaardig' is één van de thema's 'Veilig Leven'. Over het algemeen kan gesteld 

worden dat veilig leven maatregelen vooral effect hebben in bestaande situaties, terwijl risicobeheersings-

maatregelen vooral (financieel) efficiënt kunnen worden toegepast bij nieuwe ontwikkelingen. Maar ook in 

bestaande situaties kunnen risicobeheersingsmaatregelen het verschil maken. 

 

Ook in het Fase 1-gebied lopen oudere mensen, naast valincidenten, een drie keer zo groot risico om 

slachtoffer te worden door brand in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Dit veroorzaakt niet alleen veel 

persoonlijk leed voor de betrokkenen, maar brengt ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee en belast 

onze hulpdiensten en de acute zorgketen zwaar. Dit probleem kunnen we kleiner maken door mensen te 

stimuleren relatief eenvoudige aanpassingen in hun woningen te (laten) doen. Denk aan voorlichting en het 

veiliger maken van de trap of het ophangen van rookmelders. Zoals het normaal is geworden dat mensen een 

autogordel dragen, zo moet het ook gewoon worden dat huizen veilig zijn ingericht. En dat geldt dan natuurlijk 

niet alleen voor ouderen, maar voor alle inwoners.  

  

Als samenleving kunnen we veel doen om ongevallen te voorkomen. Als veiligheidsregio doen we dat graag 

in samenwerking met andere partners, bewoners en bedrijven. Door de krachten van overheden en 

maatschappelijke organisaties te bundelen, kunnen we het verschil maken. Daarbij helpt de wettelijke 

rookmelderverplichting vanaf 1 juli 2022. 

 

De belangrijkste inzet in de komende jaren ligt nadrukkelijk op het verkleinen van de kans; de linkerkant van 

de vlinderdas. Dit doen we door ons netwerk te mobiliseren. In samenwerking met bijvoorbeeld woningbouw- 

en buurtverenigingen, afdelingen Zorg en Welzijn van de gemeenten, thuis- en kraamzorginstellingen, de 

sociale omgeving maar ook het aanspreken van (klein)kinderen, buren en kennissen, etc. kunnen we de 

inwoners wijzen op het belang van het veiliger maken van de woning. We richten ons zowel op ouderen als 

jongeren. Met deze laatste categorie willen we komen tot een brandveilige generatie, die in verbinding staat 

met de ouderen. Deze 'beïnvloeders' kunnen ons helpen om tot gedragsverandering in bredere zin te komen. 

We hebben hiervoor ook praktische middelen, zoals fysieke of online woningchecks, voorlichtingen per 

doelgroep, campagnemateriaal, instructies voor het uitvoeren van aanpassingen in een woning en 

doorverwijzing naar lokale organisaties die kunnen helpen hierbij. Niet voor niets hebben we in ons beleidsplan 

de volgende afspraak gemaakt:   

 

We willen juist binnen Fase 1 gerichter aan de slag met deze aanpak. Veilig Leven een boost geven op 

plaatsen waar dat het meeste nodig is. De centrale vraag is alleen: waar is die boost het hardste nodig? Dat 

brengen we in beeld aan de hand van een risicomodel. 
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Risicoprofiel voor de Brandweer 

Om (brand-)incidenten zo gericht mogelijk te kunnen voorkomen (en bestrijden) is het van belang dat er een 

accuraat en actueel beeld is van de risico’s in de veiligheidsregio. Mede om die reden is door Falck in februari 

2019 in opdracht van de veiligheidsregio een risicoprofiel voor de brandweer opgesteld. Daarna is het 

risicoprofiel voor de brandweer (hierna: risicoprofiel) door Team Business Intelligence van VRNHN 

doorontwikkeld tot een breder toepasbaar risicoprofiel om de risico’s beter te kwantificeren en deze 

inzichtelijker te maken.  

 

Het risicoprofiel geeft inzicht in het brandweer-risicoprofiel voor 8 verschillende incidenttypen. Het risicoprofiel 

werkt met een risicoscore in een gebied van 500 bij 500 meter. De risicoscore loopt van 0 t/m 5 en is een 

relatieve waarde. Dat wil zeggen dat een gebied met risico 5 niet persé vijf keer zo gevaarlijk is als een gebied 

met risico 1. De risicoscore is bepaald volgens het theoretische model risico = kans x impact. De kans en de 

impact zijn berekend aan de hand van incidenthistorie, objectkarakteristieken, demografie en andere 

gegevens.  

 
Incidenttype Kans Impact 

1. Binnenbrand: brand in een gebouw  Status  
Bouwjaar  
Waarde  
Bouwlagen  
Oppervlakte  
Objecttype  
Gebruiksklasse  
Monument  
Leeftijd  
Herkomst  
Inkomen  
Gezinssamenstelling  

Bijzondere objecten  
Monumenten  
Bouwjaar  
Oppervlakte 
Bebouwingsdichtheid 
Bewonersdichtheid   
Leeftijd  
 
  

2. Buitenbrand: natuurbrand  Risico-Inventarisatie Natuurbranden  

3. Buitenbrand: voertuigbrand  Historische data GMS  Bebouwingsdichtheid  
Bewonersdichtheid  

4. Buitenbrand: overig  Historische data GMS   - 

5. Ongeval spoor- en wegvervoer  Historische data GMS  Wegcategorie  

6. Dienstverlening dieren  Historische data GMS  -  

7. Persoon en/of voertuig te water  Historische data GMS  Waterdiepte  

8. Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) Historische data GMS   
Buisleiding middeldruk / hogedruk   
Gevaarlijke stoffen route   
Gevaarlijke objecten   

 

Door dit model worden verschillen per gebied (bijvoorbeeld per wijk) inzichtelijk. In het risicomodel kun je 

vervolgens inzoomen op een gebied dat een verhoogd risico laat zien, waardoor inzichtelijk wordt welk aspect 

de verhoging van het risico veroorzaakt. 

 

Het incidenttype ‘Binnenbrand: brand in een gebouw’ blijkt nog steeds het meest relevant. Binnenbranden 

komen namelijk regelmatig voor en richten veel leed en schade aan. Bovendien kan de ernst van 

brandincidenten worden beperkt met de juiste preventieve of repressieve maatregelen. Daarom is het van 

belang dat de risico’s van dit type incident nauwkeurig worden bepaald. De kans op een binnenbrand is per 

object bepaald door middel van een wiskundig model aan de hand de variabelen in de kolom ‘Kans’. De totale 

kans op een incident in een gebied is berekend door de kansen van alle binnen het gebied vallende 

verblijfsobjecten bij elkaar op te tellen. De impact van een incident in een gebied is gebaseerd op de variabelen 

in de kolom ‘Impact’. De weging van de verschillende impactsindicatoren is nauwkeurig bepaald door een 

expertgroep. Daarmee is het risicoprofiel een waardevol hulpmiddel. Aan de hand van een slim model en 

belangrijke variabelen kunnen we de risico’s zo goed mogelijk identificeren.  

 

In het Dekkingsplan 2015 - 2020 gingen we voor de hele regio uit van een generiek risico, terwijl we nu soms 

aan de hand van data en modellering zien dat voor sommige gebieden (zoals het voorbeeld hieronder) een 
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lagere risicoklasse beter aansluit bij het lokale risico op incidenten. Zien we dat een bepaald incidenttype er 

bovenuit steekt, dan kunnen we kijken hoe we dit risico het beste kunnen reduceren. 
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3. Andere kijk op brandweerzorg 

Besluit Veiligheidsregio’s en RemBrand 

Het Besluit Veiligheidsregio’s gaat uit van objectgerichte opkomsttijden. Geconstateerd is dat het hanteren 

van risicogerichte opkomsttijden beter aansluit en leidt tot een effectievere brandweerzorg. VRNHN onder-

schrijft deze conclusie. Het risico is de maat voor het bepalen van de noodzakelijke brandweerzorg. 

Vooruitlopend op een aanpassing van het Besluit Veiligheidsregio’s kiest de veiligheidsregio ervoor om in het 

brandweerzorgplan voor Fase 1 uit te gaan van risicogerichte opkomsttijden. 

 

Op basis van het rapport ‘RemBrand: brandveiligheid is coproductie’, dat op 

12 juni 2015 werd vastgesteld door het Veiligheidsberaad, heeft een 

landelijke projectgroep een uniforme landelijke systematiek uitgewerkt voor 

‘gebiedsgerichte opkomsttijden’. In deze systematiek wordt per gebied een 

zogenaamd ‘overheersend karakter’ vastgesteld. Op basis van dat karakter 

wordt de locatie van kazernes bepaald. De omgeving waarin een object staat 

is immers voor een belangrijk deel bepalend voor de risico’s die een brand 

met zich meebrengt. Als opkomsttijd geldt een bandbreedte, waarmee 

rekening wordt gehouden met plaatselijke en toevallige omstandigheden en 

met het gegeven dat een brand nooit een exact vast te stellen verloop kent. 

Daarnaast realiseren we ons dat de toegepaste systematiek geen exacte 

wetenschap is. Brandweerzorg laat zich niet vertalen in een simpele 

indicator, zoals dat tot op heden wel gebeurt door het toepassen van het 

dekkingspercentage. 

 

Het nieuwe brandweerzorgplan voor het Fase 1-gebied sluit in de basis aan bij de systematiek van RemBrand 

maar wijkt op een paar specifieke punten af. Zo kennen de risicoprofielen van Noord-Holland Noord vijf 

verschillende risicoklassen (tegen drie klassen in RemBrand). Bovendien zijn de risicoklassen voor Noord-

Holland Noord niet bepaald op basis van algemene gebiedskarakteristieken maar, zoals beschreven in het 

voorgaande hoofdstuk, op basis van kans- en impactindicatoren. Vanuit de VRNHN is inmiddels contact 

geweest met de mensen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de systematiek van RemBrand, inclusief 

een betrokken professor van de TU Delft, waarbij is verzocht om ons risicomodel extern te laten toetsen. 

Prof.dr.ir. Pieter van Gelder is positief over het ontwikkelde risicomodel en noemde het transparant, zorgvuldig 

en een mooie basis. De gekozen rekenmethoden zijn valide en worden vaker toegepast voor vergelijkbare 

doeleinden. De gekozen gebiedsgrootte geeft een goede generalisatie om onderscheid in risico’s te kunnen 

maken. We hebben als projectgroep daarnaast enkele tips ontvangen om bepaalde uitgangspunten 

rekenkundig te verifiëren. 

 

 
Hulpvraag voor brandweerzorg 

De hulpvraag betreft de kwantificering en kwalificering van de operationele respons van de brandweer bij een 

incident. Op basis van een tweetal expertmeetings zijn enkele uitgangspunten geformuleerd en is per taak-

gebied een vertaling gemaakt van risico naar de benodigde respons. Hierbij is aangesloten bij de incidenttypen 

zoals gegroepeerd in het risicoprofiel. Ook wordt aangesloten bij de risicoklassen die in het risicoprofiel worden 

onderkent.  

 

Gebouwbranden wordt beschouwd als het meest maatgevende incidenttype. De opkomsttijden van de 

brandweer zijn tot op heden gekoppeld aan gebouwtypen. Bij risicogerichte opkomsttijden is het noodzakelijk 

om de risico’s op brand in de verschillende gebouwtypen te totaliseren tot een samengesteld gewogen risico 

(op gebouwbrand) per gebied. Het gebouwtype is daarmee niet meer leidend, maar het risico op brand in een 

gebouw. Zoals gezegd is het risico opgebouwd uit de kans en de impact, waardoor een gebouwtype nog wel 



Bestuurlijke notitie Fase 1                                     10-11-2020 Pagina 9 van 16 
 

van invloed is op het risico maar niet meer allesbepalend. Eenzelfde type gebouw in andere omgeving kan 

daarmee tot verschillende benodigde operationele respons leiden. 

 

Voordat de benodigde respons kan worden bepaald, moet eerst duidelijk zijn wat het doel is dat met een 

operationele inzet bereikt moet worden. Pas wanneer inzichtelijk is wat er bereikt moet worden, is het immers 

mogelijk om een vertaling te maken naar de daarvoor benodigde capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) en 

responstijd.  

 

Bij elk incidenttype wordt bepaald wat het doel is van de operationele inzet. De classificatie van het risico is 

hierbij mede van invloed. Een hoger risico vraagt mogelijk een grotere slagkracht omdat er meer taken liggen 

en/of een snellere responstijd omdat de kans op snelle escalatie aanwezig is. Hierbij moet wel goed worden 

gerealiseerd dat de aldus bepaalde slagkracht en responstijden geen absolute waarden zijn, maar een 

indicatie op basis van maatgevende incidenten, gemiddelde ervaringsgegevens en gehouden expertsessies. 

 

De benodigde capaciteit kent niet alleen een kwantitatieve factor (de slagkracht in aantallen mensen en 

middelen), maar ook een in kwalitatieve zin (niveaus van basisbrandweerzorg en de daarmee samenhangende 

opleidingsniveaus en beschikbaarheid van benodigde specialistische middelen).  

 

 
De hulpvraag is dus gedefinieerd in de minimale benodigde capaciteit en de maximale responstijd om het doel 

van de inzet te behalen. Dit zijn de kaders waar binnen de repressieve brandweerzorg georganiseerd moet 

worden. Sneller of met meer materieel/mensen ter plaatse komen is uiteraard altijd mogelijk. Ook is het 

mogelijk om de benodigde capaciteit modulair samengesteld beschikbaar te hebben: De behoefte aan een 

basis tankautospuit (TS met 6 personen) kan dus ook worden ingevuld door een snel inzetbaar voertuig met 

2 personen (SI-2) in combinatie met een tankautospuit met 4 personen (TS4). Bij het definiëren van de 

hulpvraag wordt uitgegaan van de primaire behoefte aan hulp in de vorm van de eerste benodigde respons. 

Eventuele vervolgopschaling wordt alleen benoemd waar een normering gewenst is bij een (zeer) hoog risico 

in het risicoprofiel. 

 

 
Markante objecten 

Bij het opstellen van het risicoprofiel zijn zogenaamde markante objecten geïnventariseerd en benoemd. 

Indien de hulpvraag van markante objecten groter is dan de hulpvraag die in algemene zin op grond van het 

risicoprofiel geldt, dan prevaleert de hulpvraag van het risicoprofiel. Deze ‘hotspots’ worden apart beschouwd. 

Voorgesteld wordt om bij deze objecten maatregelen te treffen die zijn gericht op het verlagen van het risico. 

Deze maatregelen kunnen uiteenlopen van extra preventieve voorzieningen, activiteiten op het gebied van 

Veilig Leven, tot het vergroten van de zelfredzaamheid en voorlichting. Prioriteit dient hierbij gegeven te 

worden aan de gebieden met de relatief hoogste risicoklassen. 
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Uitgangspunt gebouwbranden 

Bij gebouwbranden is het belangrijkste doel van de operationele inzet dat de brand binnen het brand-

compartiment van het ontstaan gehouden wordt en vervolgens kan worden geblust. Hoewel het redden van 

personen uiteraard een hoge prioriteit heeft, geldt als uitgangspunt voor de inzet dat personen die zich in het 

brandcompartiment bevinden tijdens het ontstaan van de brand, in staat zijn om zichzelf in veiligheid te 

brengen (of door een BHV-organisatie in veiligheid worden gebracht). Voor een gemiddelde gebouwbrand is 

een basis TS (met 4 of 6 persoons bezetting) de basiseenheid.  

 

Indien de risicoclassificatie in een gebied hoger is (oude bebouwing, grotere gebouwdichtheid, etc.), zijn er 

meer taken, waardoor er initieel meer capaciteit benodigd is. In die gevallen is de responstijd ook korter en zal 

er sprake zijn van een snelle opschaling. 

 

Bij een laag of zeer laag risico-object is de kans op doorslag/overslag gering of kan worden uitgegaan van 

hogere preventieve voorzieningen. Hierdoor kan de repressieve brandweerzorg anders worden vormgegeven. 

 

 
Vormgeving repressieve brandweerzorg 

Bij het anders vormgeven van de repressieve brandweerzorg hebben de volgende punten centraal gestaan: 

• Incidenten worden steeds complexer, terwijl het merendeel van de incidenten met een relatief laag 

 kennis- en vaardighedenniveau afgehandeld kunnen worden (“handjes en gezond boerenverstand”); 

• De wens bestaat tot beheersbaarheid van belasting op mensen vanuit de organisatie; 

• De kansen die het rapport RemBrand ons biedt; 

• De gekozen koers op de inrichting van taakdifferentiatie (nog niet definitief) en 

• De ervaring die is opgedaan met het experiment brandweerassistent. 

 

Hierbij zijn wij bij een nadere inrichting gekomen waarbij een onderscheid wordt gemaakt in 3 niveaus: 

• Basis 

• FR/SK 

• HAS en BAS 

 

Basis 

De basis blijft nog steeds ‘basis’. Waarbij we wel nadrukkelijk kaders willen stellen aan de rekbaarheid van de 

repressie. Met andere woorden: We willen de mogelijkheden èn de beperkingen van de inzet van een 

basiseenheid inzichtelijk maken. Deze moet kunnen worden geacht:  

• een woningbrand (of soortgelijke binnenbranden) te kunnen blussen;  

• een eenvoudige beknelling op te kunnen lossen; 

• een stabilisatie en/of redding bij een incident met gevaarlijke stoffen uit te kunnen voeren (in vuilwerkpak); 

• een grijpredding in waadpak uit te kunnen voeren.  

Dit kadert direct ook de inhoud af voor opleiding, oefening en materiële facilitering. 

 

De basispost blijft de norm voor onze brandweerposten. Tegelijkertijd kunnen er redenen zijn om naar een 

ander type post over te stappen. 

1. Naar een FR/SK-post als de demografische ontwikkelingen dit vereisen òf de inhoud van het takenpakket 

 van de post dit mogelijk maakt. 

2. Naar een BAS-/HAS-post, wanneer de lokale risico’s hier noodzaak toe laten zien òf als de regionale  

spreiding hierom vraagt. 
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First Responder/Slagkracht: de FR/SK 

Een FR/SK-post (wordt uitgesproken als: Frisk) kent een ander niveau van brandweerzorg, maar borgt tege-

lijkertijd wel de brandweer in de lokale samenleving en levert continuïteit en capaciteit op in de regio. FR/SK 

staat voor First Responder en Slagkracht. In de eigen omgeving is de eenheid snel ter plaatse om eerste hulp 

te bieden (First Responder) en kan bij grotere incidenten worden ingezet om bluscapaciteit en/of extra handen 

(Slagkracht) te leveren. Hierbij is een belangrijke voorwaarde dat een FR/SK-niveau voor die betreffende post 

moet passen binnen het risicoprofiel en rekening houdt met de omliggende posten.  

 

Er zijn drie redenen waarom een post als FR/SK kan worden ingericht: 

1. Wanneer een post onvoldoende (aanwas van) vrijwilligers heeft om de paraatheid op het niveau Basis in 

stand te houden, kan het brandweerzorgniveau van een post worden veranderd van Basis naar FR/SK 

om sluiting te voorkomen. Door het takenpakket kleiner te maken, wordt namelijk de vereiste 

opleidingsinspanning ook gereduceerd. De doelgroep voor nieuwe brandweervrijwilligers wordt groter en 

zodoende krijgt een post een grotere kans op voortbestaan. 
2. Wanneer een brandweerpost meerdere aanvullende taken moet bedienen, dan kan er ook voor worden 

gekozen om het brandweerzorgniveau van de betreffende post te verlagen van Basis naar FR/SK. De 

brandweervrijwilligers krijgen hierdoor tijd om naast de brandweerzorgtaken ook aanvullende taken of een 

specialisme te kunnen vervullen. De inschatting is dat de oefenbelasting voor de brandweerzorg op het 

niveau FR/SK de helft lager is dan nu het geval is bij het niveau Basis. 

3. Wanneer de risico's in het verzorgingsgebied van de post dermate laag zijn, dat het FR/SK-niveau 

acceptabel genoeg is voor het leveren van voldoende brandweerzorg. 

 

Een FR/SK-post kan bij vooraf gedefinieerde, laag-risico incidenten zelfstandig optreden. Bij incidenten met 

een hoger risico, zoals een woningbrand, treedt een FR/SK in samenwerking met een basispost op. De 

precieze afbakening van taken van een FR//SK-post dient nog plaats te vinden, voorlopig is het takenpakket 

van de brandweerassistent als richtinggevend kader gebruikt. 

 

HAS en BAS 

Aanvullend op de FR/SK-posten worden binnen VRNHN ook de principes HAS en BAS geïntroduceerd: 

• HAS: Hulpverlening als Specialisme; 

• BAS: Brandbestrijding als Specialisme. 

 

De introductie van Hulpverlening- en Brandbestrijding als specialisme kent een groeiende noodzaak. 

Incidenten worden steeds complexer en technologieën volgen elkaar in rap tempo op. Dit betekent een 

aanmerkelijke verzwaring van de vereiste kennis en kunde en daarmee ook aan de (tijds)inspanning van de 

betreffende personen. Door complexe hulpverlening en brandbestrijding als regionale specialismes te 

benoemen, wordt het mogelijk dat een aantal basisposten zich gericht kunnen bekwamen op deze onder-

werpen. Tevens zal de post meer ervaring opdoen met dergelijke complexe incidenten, omdat zij de taak in 

een groter geografisch gebied uitoefenen.  

 

Hulpverlening als Specialisme: HAS 

HAS richt zich op ongevallen met zware of bijzondere voertuigen (bijvoorbeeld vrachtwagens, landbouw-

voertuigen, e.d.) en complexe bevrijdingen (zoals instortingen of zware beknellingen bij verkeersongevallen). 

Dergelijke ongevallen kunnen in principe overal in de regio voorkomen maar gebeuren relatief weinig. 

Daardoor wordt de ervaring van een post met dit soort incidenten steeds lager, ondanks alle 

oefeninspanningen. Ook hier geldt dat voertuigen in hoog tempo steeds complexer worden. Om veiliger en 

effectiever te kunnen optreden is specialiseren noodzakelijk.  

 

Bij ongevallen met zware of bijzondere voertuigen en complexe bevrijdingen kan een FR/SK- of basispost 

beginnen met het veilig stellen van de incidentlocatie en eerste hulp bieden, maar de daadwerkelijke bevrijding 

van slachtoffers zal dan gebeuren door een HAS-eenheid. Ook hier is het dus van belang om de spreiding van 
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deze eenheden slim in te richten aan de hand van het risicoprofiel in plaats van op basis van geografische 

spreiding zoals in het dekkingsplan gebruikelijk was. 

 

Brandbestrijding als Specialisme: BAS 

BAS gaat vooral in op complexe gebouwbrandbestrijding, zoals industrie, hoogbouw, oude binnensteden en 

ondergrondse bouwwerken. Dat betekent dat de plaatsing van dit specialisme logischerwijs zo dicht mogelijk 

bij dergelijke objecten dient te gebeuren. De BAS-eenheid is uiteraard ook inzetbaar in gebieden met een 

lagere risicoklasse. 

 

De taken van zowel een FR/SK- als basiseenheid zijn bij complexe gebouwbranden beperkt. De eenheden 

die daar voor de komst van de BAS-eenheid worden ingezet, zullen hun inzettactiek conform de Basisprincipes 

brandbestrijding toepassen. 

 

De afbeelding hiernaast laat zien dat het merendeel van de 

incidenten met een FR/SK- eenheid af te handelen zijn. 

Daarnaast moeten er voldoende basiseenheden zijn voor 

een solide basis voor de maatgevende incidenten. In 

bijzondere gevallen zijn er specialistische eenheden nodig. 

De repressieve brandweerzorg moet dus naast lokaal altijd 

in samenhang met de omgeving en omliggende posten 

beschouwd worden. 

 

Gevolgen ten opzichte van huidige situatie 

De voorgestelde vernieuwde inrichting van de repressieve brandweerzorg heeft een aantal gevolgen voor de 

huidige situatie. Waar voorheen het principe was dat iedereen recht heeft op dezelfde (repressieve) 

brandweerzorg (altijd middels een tankautospuit), wordt nu voor de risicogerichte benadering gekozen. 

Daardoor is de repressieve brandweerzorg in een laag-risicogebied anders georganiseerd dan in een hoog-

risicogebied. Er wordt voor gewaakt dat het kwaliteitsniveau van de repressieve brandweerzorg voor de burger 

onverminderd goed blijft. Bijvoorbeeld: in een laag-risicogebied waar de FR/SK als eerste eenheid ter plaatse 

is, zal bij bepaalde incidenttypen (bijvoorbeeld brand in een woning) ook direct de dichtstbijzijnde basiseenheid 

gealarmeerd worden. De basiseenheid zal binnen de bandbreedte van de normtijd (RemBrand) ter plaatse 

zijn. Bij andere typen incidenten zal de FR/SK eerst zelfstandig worden gealarmeerd en wordt de basiseenheid 

alleen in geval van opschaling gealarmeerd. Het effect op de opkomsttijden zal per situatie inzichtelijk gemaakt 

worden. Daarbij komt extra aandacht voor de activiteiten op risicobeheersing en brandveilig leven.  

 

Voor huisvesting van brandweerkazernes zijn op korte termijn geen aanpassingen nodig. Enerzijds omdat 

middels het FR/SK concept brandweerkazernes langer open kunnen blijven doordat de drempel om 

brandweervrijwilligers te vinden en te houden lager wordt. Anderzijds omdat de omvang van voertuigen voor 

FR/SK, Basis en HAS/BAS op korte termijn niet gaan veranderen. In de toekomst worden veranderingen aan 

de voertuigen op basis van opgedane ervaringen niet uitgesloten. 
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4. De vertaling voor Fase 1 

Wat betekent de systematiek van het brandweerzorgplan als we dit toepassen op de genoemde 

ontwikkelingen/vraagstukken in het gebied van Fase 1? Per gebied kunnen we op basis van het risicoprofiel 

inzoomen op de maatregelen die kansrijk zijn om het risico te reduceren (linkerkant van de vlinderdas). We 

kunnen per maatregel aangeven wie we daarvoor nodig hebben en op welke manier een maatregel voldoende 

geborgd moet worden om vervolgens in het model ook als risico reducerend meegerekend te worden. 

Daarnaast kunnen we voor het beperken van de effecten van het restrisico (rechterkant van de vlinderdas) 

aangeven welke vorm van repressieve brandweerzorg passend is. Dit laatste uiteraard ook gezien vanuit de 

samenhang met de omgeving, zodat we ook de grotere en complexere incidenten binnen de kaders kunnen 

blijven afhandelen. Dat er verschillen zijn in de regio is zichtbaar gemaakt in onderstaande afbeelding.  

 
Het gebied 

  
 

In Groet valt in het risicoprofiel op dat er een grotere kans is op natuurbrand en dat er relatief veel 

dienstverleningen met dieren zijn. Er is daarnaast een specifiek object dat zorgt voor verhoging van het risico 

in een deel van het gebied (ten opzichte van het overheersende risico). Bij dit specifieke object zouden we 

samen met de gemeente kunnen kijken wat we binnen risicobeheersing kunnen doen om het risico te 

reduceren. Denk bijvoorbeeld aan brandpreventieve voorzieningen die boven het wettelijk minimum zitten, of 

op borging van het veiligheidsbewustzijn in de interne organisatie van het object. Op het gebied van 

(Brand)Veilig Leven zien we de kansgroep ouderen, maar deze zijn in het risicoprofiel eerder opvallend dan 

risico verhogend. Het kan daarmee een ambitie van de gemeente zijn om specifiek voor deze doelgroep, 

samen met de veiligheidsregio, brandveilig leven maatregelen te initiëren. 

 

Post Groet 

Voor de repressie is de post Groet momenteel niet op sterkte en het lijkt niet mogelijk om deze post op sterkte 

te krijgen en te houden voor het bemensen van een basiseenheid. Uit het risicoprofiel blijkt echter dat een 

FR/SK voor deze post voldoende is. Het aantal en type incidenten rechtvaardigt een lokale borging van de 

brandweer, zodat de hulp dichtbij georganiseerd is. Het belang van Schoorl en Warmenhuizen als 
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basiseenheid wordt groter als wordt gekozen voor een FR/SK eenheid. Post Groet zou graag de FR/SK 

eenheid verder uitwerken en in een pilot toetsen in de praktijk. 

 

Post Koedijk 

In Koedijk valt in het risicoprofiel op dat er een grotere kans is op voertuig- en buitenbranden en op personen 

en/of voertuigen te water. Er zijn geen objecten die een verhoogd risico laten zien. De kansgroep jonge 

gezinnen biedt kansen als het gaat om een ambitie voor brandveilig leven activiteiten. 

Het verzorgingsgebied van de tankautospuit is klein omdat de gekazerneerde beroepsbezetting van Alkmaar 

centrum een groot gebied bestrijkt (de burger heeft recht op de snelste hulp). Koedijk zou een FR/SK post 

kunnen zijn op basis van het eigen verzorgingsgebied voor de basisbrandweerzorg, maar de basiseenheid is 

wellicht ook nog steeds een optie. Koedijk verzorgt daarnaast het specialisme grootwatervoorziening, waarbij 

altijd een eenheid ter ondersteuning mee uitrukt. Dit zou zowel door een FR/SK als een basiseenheid verzorgd 

kunnen worden. Post Koedijk ziet kansen om meer een regionale rol te hebben voor dit taken zoals het 

specialisme zoals zij reeds doen. Hiermee ontlasten zij omliggende posten. Zij zouden in hun takenpakket 

voor de basisbrandweerzorg de gekazerneerde beroepsbemensing kunnen ontlasten voor lager risicotaken, 

waardoor de gekazerneerde beroepsbemensing niet onnodig ver uit hun primaire uitrukgebied wordt gehaald. 

Zo ontstaat door de differentiatie een ander takenpakket voor de post Koedijk, waardoor de post een grotere 

toegevoegde waarde heeft dat hoe zij nu wordt ingezet vanuit het dekkingsplan. De post Koedijk zou dit graag 

verder uitwerken en in een pilot toetsen in de praktijk. 

 

Posten Noord- en Zuid-Scharwoude 

De posten Noord-Scharwoude en Zuid-Scharwoude zitten relatief dicht bij elkaar en daarom is dit gebied als 

1 gebied in kaart gebracht. In de zoektocht naar een nieuwe locatie vanwege de verhuizing van het 

terrein/gemeentehuis is daarnaast aangetoond dat met een nieuwe post met een basiseenheid, gelegen 

tussen beide huidige posten, de repressieve brandweerzorg prima georganiseerd kan worden. Hiermee 

ontstaat ook een robuuste post in het gebied, wat gezien het risicoprofiel van de posten Noord- en Zuid-

Scharwoude ook benodigd is. Hiermee is de brandweerzorg feitelijk aan de rechterkant van de vlinderdas 

afdoende en zijn aan de linkerkant geen directe acties noodzakelijk. Uiteraard kan hier wel een ambitie liggen 

vanuit de gemeente om het risico te reduceren als het gaat om de industrieterreinen en de kansgroepen 

ouderen en jonge gezinnen. 

 

Post Heerhugowaard 

Uit het risicoprofiel van Heerhugowaard tenslotte, blijkt dat onder andere door de bevolkingsdichtheid en type 

bebouwing, hier een hoger risico geldt dan het algemene beeld van de regio laat zien. Er is winst te behalen 

bij de winkels, de scholen en de verzorgingstehuizen. Hier zou samen met de gemeente, ondernemers en 

instellingen onderzocht kunnen worden welke maatregelen hier risico reducerend kunnen werken. Ook de 

kansgroepen jonge gezinnen en het winkelend publiek kunnen met gerichte maatregelen op het gebied van 

brandveilig leven bijdragen aan een verlaging van het risico. 

 

Toch zal zelfs met deze maatregelen een basiseenheid noodzakelijk blijven. De momenteel aanwezige SI-2 

(snel interventievoertuig met 2 personen) draagt hier extra aan bij door de snelheid en de hoeveelheid 

incidenten die zij zelfstandig kan afhandelen. Mogelijk kan deze SI-2 ook in de toekomst in combinatie met 

een FR/SK bij een buurpost optreden als basiseenheid. Op dit moment is er bij de buurposten geen noodzaak 

(bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van personeel) om naar een FR/SK eenheid te veranderen. Mogelijk dat 

inzichten vanuit de gewenste pilot in Groet hier in de toekomst verandering in kunnen brengen. Bestendiging 

van een gekazerneerde eenheid in Heerhugowaard is gezien de ontwikkelingen in dit gebied (demografie en 

bebouwing) wenselijk. Daarbij zal een logischere taakverdeling en samenwerking met de post Heerhugowaard 

en de buurposten moeten worden uitgewerkt. Door het inzicht in het risicoprofiel kunnen we dit nader 

uitwerken. 
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Financiële consequenties 

De opdracht is om het programma en eventuele structurele maatregelen budgettair neutraal uit te voeren. 

Risico-reducerende maatregelen aan de linkerkant van de vlinderdas dienen te worden gedekt uit het anders 

inrichten van de rechterkant van de vlinderdas. Incidentele kosten worden binnen de huidige begroting en 

activiteiten gedekt. 

 

 
Betrokkenheid vrijwilligers 

Bij de uitwerking van het project Fase 1 is zijn vrijwilligers en het bestuur vanaf het begin betrokken. In februari 

2020 is een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van de 9 betrokken posten en bestuurders 

van de 6 betrokken gemeenten. Door de coronacrisis kwam het project daarna stil te liggen en is vlak voor de 

zomervakantie een andere insteek gekozen, omdat dergelijke grote bijeenkomsten niet meer mogelijk waren. 

Met de posten waar een noodzaak of behoefte was (Groet, Koedijk en Noord- en Zuid-Scharwoude) zijn 

regelmatig informatiebijeenkomsten en brainstormsessies georganiseerd. De postcommandanten van de 9 

betrokken posten zijn op de hoogte gehouden van de tussentijdse stappen.  

 

Toen de transitie van het dekkingsplan naar het brandweerzorgplan helder werd, zijn de bestuurders van de 

6 betrokken gemeenten uitgenodigd voor een informatieavond. Daarna zijn de 9 postcommandanten van het 

fase 1 gebied nader geïnformeerd. Inmiddels zijn, om de mogelijke gevolgen voor de organisatie in beeld te 

brengen (onder andere voor de vrijwilligheid) de diverse klankbordgroepen benaderd voor uitleg en om 

feedback op te halen. In de klankbordgroepen zijn de postcommandanten uit de hele regio vertegenwoordigd, 

iedere klankbordgroep heeft een ander accent (bijvoorbeeld vakbekwaamheid of incidentbestrijding). Ook is 

de OR geïnformeerd over de inhoud van deze bestuurlijke notitie. De postcommandanten van de posten die 

in beeld zijn voor een experiment zijn meermaals bijgepraat over de ontwikkelingen van het bestuurlijke 

proces. 

 

Indien het bestuur deze transitie omarmt zal er nadrukkelijk aandacht moeten zijn voor de medewerkers in 

verandering. Als de fasering wordt gekozen zoals voorgesteld, zal dit vanaf 2021 in algemene zin regiobreed 

dienen te gebeuren en specifiek voor de betrokken posten (zowel de posten waar een experiment nader wordt 

uitgewerkt als de posten die te maken krijgen met de effecten van deze experimenten). Uit alle 

informatiemomenten tot nu toe blijkt de boodschap best complex en de meningen zijn, zoals te verwachten, 

verdeeld. Enerzijds omdat veranderingen altijd argwanend worden bekeken, anderzijds omdat er nog geen 

concrete duidelijkheid bestaat over de gevolgen voor de brandweervrijwilligers. Men wil altijd graag weten wat 

het voor de post betekent en is minder geïnteresseerd in het totale plaatje. Daarom moeten de experimenten 

vanuit de posten die kansen zien, ook met behulp van deze posten breder worden uitgedragen. Daarnaast 

dient iedere verandering in samenspraak met de betrokken posten, burgemeesters en gemeenteraden te 

gebeuren. De regionale raadsinformatie bijeenkomsten (begin 2021) bieden hiertoe een eerste gelegenheid. 
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Planning fase 1 in relatie tot brandweer 360 

Na bestuurlijke besluitvorming wordt in 2021 en 2022 vormgegeven aan de experimentele- en ontwikkelfase. 

Het gaat hierbij in ieder geval om het experimenten met FR/SK- en nieuwe basiseenheden, het ontwikkelen 

van hulpverlening en brandbestrijding als specialisme en de implementatie van dynamisch alarmeren. 
 

Vanaf 2021 worden, parallel aan fase 1, nieuwe ideeën ontwikkeld in andere delen van de regio. Het doel is 

om in verschillende gebieden de reeds ontwikkelde ideeën te toetsen op bruikbaarheid en wellicht aan te 

vullen/ bij te stellen. Op deze manier evolueert het pakket maatregelen van het brandweerzorgplan en blijft 

alles in samenhang. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

 

 
 

 

Experimenten worden op verschillende momenten en plekken opgestart. 

Binnen twee jaar na de start van een experiment wordt een experiment 

geëvalueerd en besloten of deze wordt stopgezet of bestendigd binnen de 

organisatie. Zo wordt voorkomen dat een experiment een eigen leven gaat 

leiden. Er wordt alleen directe actie ondernomen binnen brandweerposten, die 

niet betrokken zijn bij experimenten, indien er sprake is van een lokale wens tot 

verandering of er acute knelpunten opgelost moeten worden. 

 

Tot 2025 worden alle inzichten verzameld en zullen deze gezamenlijk leiden tot 

een nieuw Integraal brandweerzorgplan Noord-Holland Noord. 

 

Na het vaststellen van het brandweerzorgplan wordt tot 2030 gewerkt aan de totale regionale doorvertaling 

van het brandweerzorgplan binnen alle geografische teams. Vanzelfsprekend wordt vanaf dat moment ook 

gewerkt aan de doorontwikkeling van het brandweerzorgplan. Met deze planning sluiten we aan bij de 

oorspronkelijke doelstellingen en planning van de strategische reis ‘de Brandweer over morgen’. 
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