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Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, 
Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven 

1. Inleiding 

Het algemeen bestuur heeft in 2011 de Visie brandweerzorg Limburg-Noord vastgesteld. Deze visie 
maakt integraal onderdeel uit van het Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011-2015. De 
focus van de Visie Brandweerzorg is gericht op: 

‘’Goede brandweerzorg, met een hoge maatschappelijke betrokkenheid tegen aanvaardbare kosten.’’   

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft binnen de kaders van de Visie Brandweerzorg voorstellen 
uitgewerkt om de brandweerzorg te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. Deze voorstellen 
betreffen het dekkingsplan, de visie op de repressie, de visie op de vrijwilligers en informatie over 
Brandveilig Leven. 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 25 oktober 2013 de ontwerpen van het 
dekkingsplan en de visies vrijgegeven voor consultatie bij de gemeenteraden. Het bestuur vraagt de 
gemeenteraden om vóór 1 februari 2014 hun zienswijzen te geven over deze stukken. 

2. Waarom het verzoek om de zienswijze van de gemeenteraad? 

Het bestuur van de Veiligheidsregio vraagt de gemeenteraden om hun zienswijzen vanuit art. 14 en 
15 van de Wet veiligheidsregio’s: 

    art. 14, lid 2a Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester met 
de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. 

  art. 15, lid 3 Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de 
raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens 
verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen 
beleid. 

De Visies repressie en vrijwilligers zijn een nadere uitwerking van de Visie brandweerzorg uit het 
beleidsplan. Het dekkingsplan is onderdeel van het beleidsplan (conform artikel 14. Lid 2f Wet 
veiligheidsregio’s).  Het brandrisicoprofiel is opgenomen in het dekkingsplan. Aldus vindt conform art 
14 en art. 15 van de Wet veiligheidsregio’s overleg plaats met de gemeenteraad over het 
dekkingsplan en de visies repressie en vrijwilligers.  

3. Waarom een dekkingsplan 2.0? 

Het Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord, versie 1.0 is in 2011 vastgesteld. Dit dekkingsplan is 
door de Inspectie Veiligheid en Justitie beoordeeld in een landelijk onderzoek naar de opkomsttijden 
en dekkingsplannen in de 25 veiligheidsregio’s. In dit onderzoek is geconstateerd dat de brandweer in 
Limburg-Noord in minder dan 50 % van de gevallen de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s 
haalt. Tevens is geconstateerd dat Limburg-Noord generiek afwijkt van de normtijden uit het Besluit 
veiligheidsregio’s. 

De minister van Veiligheid en Justitie heeft naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie 
aangegeven dat de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s in Limburg-Noord onvoldoende worden 
gehaald en dat daarmee de opkomst van de brandweer onvoldoende is geborgd. Tevens heeft de 
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minister geconstateerd dat generiek afwijken van de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s niet is 
toegestaan. De minister heeft de veiligheidsregio verzocht om de opkomsttijden te verbeteren en de 
daartoe noodzakelijke stappen te nemen. 

Vanuit de resultaten van het landelijk onderzoek en de opvattingen van de minister heeft het 
algemeen bestuur opdracht gegeven het dekkingsplan brandweer te actualiseren: dekkingsplan 2.0. 

4. Wat beschrijft het Dekkingsplan? 

Het Dekkingsplan beschrijft de branden van de afgelopen jaren, de huidige opkomsttijden van de 
brandweer in de regio Limburg-Noord en biedt regionale voorstellen om deze brandweerdekking te 
verhogen. Denk hierbij aan voorstellen in het kader van het snel interventie voertuig (SIV), het doen 
van onderzoek naar andere mogelijkheden om sneller uit te rukken, het versterken van de 
internationale samenwerking met Duitsland en het investeren in het programma Brandveilig Leven. De 
voorstellen zijn in lijn met de Visie repressie en de Visie vrijwilligers. 

5. Wat beschrijft de Visie repressie? 

De brandweer gaat de komende jaren sneller en effectiever werken. Een voorbeeld hiervan is: het 
inzetten van het snel interventie voertuig (SIV) dat wordt bemenst met twee brandweermedewerkers. 
Samen vormt dit een snelle interventie eenheid (SIE), die wordt ingezet voor de categorie zeer kleine 
incidenten (bijv. automatische meldingen en bermbrandjes). Tevens worden brandweervoertuigen 
optimaal verspreid over de regio en gaat de Brandweer Limburg-Noord naar twee soorten posten; 
lokale basisposten en robuuste brandweerposten met meerdere en speciale brandweervoertuigen 
voor de hele regio Limburg-Noord. In het verlengde hiervan ontstaan ook specialismen op bepaalde 
posten. 

6. Wat beschrijft de Visie vrijwilligers?  

In 2020 vormen brandweervrijwilligers nog steeds de ruggengraat van de brandweerorganisatie. 
Brandweervrijwilligers worden op basis van hun achtergrond en vaardigheden gerichter opgeleid. Ze 
hoeven niet alleen bezig te zijn met brandbestrijding, maar kunnen ook ingezet worden voor 
ondersteunende taken en het verhogen van de brandveiligheid in hun omgeving (Brandveilig Leven). 
Brandweerposten houden voldoende vrijheid. Afspraken worden regionaal gemaakt, maar lokale 
verbondenheid en inrichting blijven belangrijke uitgangspunten.  

7. Wat beschrijft de informatie over Brandveilig Leven 

Activiteiten voor Brandveilig Leven zijn in 2012 in een pilotfase gestart. Inmiddels is er sprake van een 
verbreding en doorontwikkeling van de projecten. De doelen van Brandveilig Leven zijn: 

 Focus naar proactie en preventie 
 Verbinding veiligheid en gezondheid / verbinding fysieke en sociale veiligheid 
 Dienstverlening afgestemd op burgers met betrokkenheid van gemeenten 

 

Brandveilig leven omvat de activiteiten die tot doel hebben de fysieke en sociale veiligheid van 
verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren.  
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8. Financieel kader 

Het uitgangspunt is dat optimalisatie van de brandweerzorg plaatsvindt binnen de huidige financiële 
kaders. Elke maatregel om de dekking te optimaliseren heeft effecten over de grenzen van de 
gemeenten heen, zowel operationeel als financieel. Voor een efficiënte optimalisatie van de dekking is  
één geharmoniseerde begroting voor brandweer Limburg-Noord onontbeerlijk. Voor dit proces heeft 
het algemeen bestuur inmiddels opdracht gegeven. 

9. Informatie aan de gemeenteraden 

De Veiligheidsregio heeft in september 2013 twee informatieavonden georganiseerd waarin 
gemeenteraadsleden uitleg kregen over het dekkingsplan en de voorgenomen maatregelen. Op deze 
avonden is per gemeente toegelicht wat de huidige dekking is en hoe deze, daar waar nodig, 
verbeterd kan worden. Eind september is aan alle gemeente een informatiemap verstrekt met daarin 
detailinformatie per gemeente over de dekking en de verbetermaatregelen. 

Bij het verzoek om de zienswijze van de gemeenteraad is deze informatiebrief bijgevoegd, samen met 
het Ontwerpdekkingsplan 2.0, de Ontwerpvisie repressie, de Ontwerpvisie vrijwilligers en de informatie 
over Brandveilig Leven. De Veiligheidsregio kan op verzoek van een gemeente een toelichting komen 
geven en vragen beantwoorden in een commissie of in de raad. Hiervoor kan de gemeente contact 
opnemen met Ankie Lena, a.lena@vrln.nl of 088-1190286. 

10. Verzoek 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord verzoekt elke gemeenteraad om hun 
zienswijze over  het Ontwerpdekkingsplan 2.0, de Ontwerpvisie repressie en de Ontwerpvisie 
vrijwilligers vóór 1 februari 2014 en kennis te nemen van de informatie over Brandveilig Leven. 

11. Vervolgproces 

Nadat de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt, overweegt het algemeen 
bestuur of de zienswijzen aanleiding geven tot bijstelling van het Ontwerpdekkingsplan 2.0, de 
Ontwerpvisie repressie of de Ontwerpvisie vrijwilligers alvorens deze documenten vast te stellen. 

 

mailto:a.lena@vrln.nl


 

 
 1 

 
 

 
  

 

 

Ontwerpdekkingsplan 
Brandweer Limburg-

Noord 

 

Versie 2.0 

 

 
29 oktober 2013 

 

 



 

 
 1 

Inhoudsopgave 
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 2 

1.1 Wat is een dekkingsplan? ........................................................................................................ 2 

1.2 De opbouw van de opkomsttijden ........................................................................................... 3 

1.3 Welke normtijden zijn vastgelegd? .......................................................................................... 3 

1.4 Plaats normtijden binnen de totale brandweerzorg ................................................................. 3 

1.5 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord 2012 ...................................................................... 4 

1.6 Onderzoek naar dekkingsplannen en opkomsttijden brandweer 2012 ................................... 4 

1.7 Uitgangspunten voor het dekkingsplan 2.0 ............................................................................. 5 

1.8 Opbouw van het dekkingsplan ................................................................................................ 5 

2 Situatie per 1 januari 2013 ............................................................................................................... 6 

2.1 Huidige brandweerposten en tankautospuiten ........................................................................ 6 

2.2 Basisbrandweerzorg eerste tankautospuit per 01-01-2013 .................................................... 7 

2.3 Huidig beleid snelle interventie-eenheden .............................................................................. 8 

2.4 Basisbrandweerzorg eerste tankautospuit of Snelle Interventie-eenheid ............................... 9 

3 Brandrisicoprofiel ........................................................................................................................... 11 

3.1 Historische inzetfrequentie branden in objecten ................................................................... 11 

3.2 Overschrijding normtijd .......................................................................................................... 13 

3.3 Relatief brandrisico ................................................................................................................ 13 

4 Risicoanalyse ................................................................................................................................. 15 

4.1 Stap 1: Brongegevens ........................................................................................................... 15 

4.2 Stap 2: Analyse...................................................................................................................... 15 

4.2.1 Het relatieve brandrisico ................................................................................................ 15 

4.2.2 Het dekkingspercentage ................................................................................................ 16 

4.2.3 Gemiddelde uitruktijd per post ....................................................................................... 16 

4.3 Stap 3: Advies mogelijke maatregelen .................................................................................. 16 

4.3.1 Verwerkingstijd meldkamer ........................................................................................... 16 

4.3.2 Uitruktijd en rijtijd ........................................................................................................... 17 

4.3.3 Prepatieve, preventieve en proactieve maatregelen ..................................................... 17 

5 Regionaal advies ........................................................................................................................... 18 

6 Financiën ....................................................................................................................................... 19 

7 Voorstel .......................................................................................................................................... 19 

Bijlagen .................................................................................................................................................. 22 

Bijlage 1: Analyse relatief brandrisicoprofiel, dekkingspercentage en uitruktijd per gemeente ........ 22 

Bijlage 2: Methodische verantwoording basisgegevens dekkingsplan ............................................. 55 

 



 

 
 2 

1 Inleiding 
1.1 Wat is een dekkingsplan? 
Sinds oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en het daaruit voortvloeiend Besluit 
veiligheidsregio’s in werking getreden. In de Wvr is opgenomen dat iedere veiligheidsregio over een 
beleidsplan beschikt. Een dekkingsplan voor de brandweer maakt onderdeel uit van het beleidsplan 
en omvat de voor de brandweer geldende opkomsttijden. Tevens geeft het een beschrijving van de 
voorzieningen en maatregelen die de brandweer nodig heeft om aan de opkomsttijden te voldoen.   
Het voorliggende dekkingsplan 2.0 is onderdeel van de beleidscyclus die in 2011 is gestart met het 
vaststellen van het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan 2011-2015 en het dekkingsplan 1.0. 

In het dekkingsplan kunnen de opkomsttijden en beschrijvingen van de voorzieningen en maatregelen 
opgenomen worden van de vier repressieve taken van de brandweer, te weten brandbestrijding, 
hulpverlening, bestrijding ongevallen met gevaarlijke stoffen en bestrijding waterongevallen. Dit  
dekkingsplan 2.0 geeft inzicht in de taak brandbestrijding, onderdeel bestrijding van brand in objecten, 
zoals genoemd in het Besluit veiligheidsregio’s art. 3.2.1. In het dekkingsplan staat het aantal objecten 
dat de brandweer binnen de norm bereikt. Naast de mate waarin de brandweer op tijd bij mogelijke 
incidenten is, is de historische brandfrequentie een belangrijke bouwsteen om te bepalen of eventuele 
maatregelen moeten worden genomen. De adviezen van de brandweer zijn van repressieve, 
preparatieve, preventieve en proactieve aard. Op deze manier worden de afwijkingen van de 
normtijden geïnventariseerd, geanalyseerd en beoordeeld en worden verbetermaatregelen 
geadviseerd.  

Brand in objecten zoals genoemd in het Bvr maakt onderdeel uit van de uiterst linkerkolom in figuur 1. 
In deze figuur is zichtbaar welke voorzieningen en maatregelen de Wet veiligheidsregio’s vereist.  

In een later stadium wordt het dekkingsplan uitgewerkt voor de taken brand, anders dan in objecten 
(zoals natuurbrandbestrijding), hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen. 

 
Figuur 1.Opbouw risicoprofiel VRLN.  
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1.2 De opbouw van de opkomsttijden 
De opkomsttijd van de brandweer bestaat uit de verwerkingstijd meldkamer, de tijd die de 
brandweereenheid nodig heeft om uit te kunnen rukken en de rijtijd naar het object. De 
dekkingsoverzichten zijn opgesteld op basis van werkelijk gemeten verwerkingstijd van de meldkamer 
en uitruktijden van de brandweereenheden en de berekende rijtijden. Per object is uitgerekend wat de 
opkomsttijd van de brandweer is en of de normtijd wordt gehaald. 

 
Figuur 2. Opbouw opkomsttijd brandweer. 

1.3 Welke normtijden zijn vastgelegd? 
Het Besluit veiligheidsregio’s beschrijft de normtijden voor de opkomst van de 1e tankautospuit (TS), 
na een melding van binnenbrand, voor een aantal objectcategorieën. Aan deze categorieën zijn 
maximale opkomsttijden toegekend van 5, 6, 8 en 10 minuten. Er geldt een maximale grens van 18 
minuten.  

Tijdsnorm Gebruiksfuncties Wvr/Bvr 
5 min Winkelfunctie met een gesloten constructie 
5 min Woonfunctie boven winkelfunctie 
5 min Celfunctie 
6 min Woonfunctie portiekwoning/-flats 
6 min Woonfunctie verminderd zelfredzaam 
8 min Andere woonfunctie 
8 min Winkelfunctie 
8 min Gezondheidszorgfunctie 
8 min Onderwijsfunctie 
8 min Logiesfunctie 
10 min Kantoorfunctie 
10 min Industriefunctie 
10 min Sportfunctie 
10 min Bijeenkomstfunctie 
10 min Overige gebruiksfunctie 

Tabel 1.  Normtijden uit Besluit veiligheidsregio’s. 

1.4 Plaats normtijden binnen de totale brandweerzorg 
De brandweer heeft als taak het voorkomen, beperken en bestrijden van brand (art 25.1.a Wvr). Deze 
taak wordt uitgevoerd binnen de gehele brandweerzorg die bestaat uit proactie, preventie, preparatie, 
repressie en nazorg. De samenhang van deze elementen bepalen de totale kwaliteit van de 
brandweerzorg. De Wet veiligheidsregio’s heeft alleen over het aspect opkomsttijd bij branden in 
bepaalde objecten, onderdeel van repressie, een kwaliteitsnorm vastgelegd. Ondanks deze eenzijdige 
benadering van de kwaliteit van de brandweerzorg in de wettelijke normstelling is het belangrijk te 
vermelden dat er een balans moet zijn tussen de inspanningen in de preventieve brandweerzorg en 
de repressieve brandweerzorg.  
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1.5 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord 2012 
Op 18 november 2011 is door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord het 
Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord 2012 (dekkingsplan 1.0) vastgesteld. Het bestuur heeft bij 
het vaststellen van het dekkingsplan 1.0 de volgende besluiten genomen: 

1. Ingestemd met de uitgangspunten: 
a. De opkomsttijd van de brandweer past binnen de visie zoals beschreven in het 

beleidsplan van de veiligheidsregio: goede en betaalbare brandweerzorg. 
b. De brandweer komt zo snel als mogelijk ter plaatse. In de spreiding van de posten wordt 

zo veel mogelijk rekening gehouden met de locatie van objecten waarin personen 
verblijven. Bij de verplaatsing van een post of de oprichting van een nieuwe post staat het 
zo laag mogelijk houden van de opkomsttijd voor deze objecten voorop.  

c. De brandweereenheid die het snelste ter plaatse kan zijn, rukt als eerste uit: uitrukken 
volgens operationele grenzen. 

2. Ingestemd met implementatie van operationele grenzen per 1 januari 2012. 
3. Opdracht gegeven tot nader onderzoek naar mogelijke maatregelen op het gebied van 

repressieve brandweerzorg. 
4. Prioriteit gegeven aan de maatregelen op het gebied van risicobeheersing voor het 

buitengebied waar de opkomsttijd van 15 minuten niet haalbaar is. 
5. Opdracht gegeven tot het nader onderzoek naar de opkomsttijden per objectcategorie. 
6. De norm voor de opkomsttijd voor de basisbrandweerzorg is vastgesteld op maximaal 15 

minuten. 
 
De stand van zaken van deze besluiten is op 1 januari 2013 als volgt: 

Ad.1. De uitgangspunten blijven onverkort van kracht in het dekkingsplan 2.0.  
Ad.2. De brandweer rukt per 14 juni 2012 uit conform operationele grenzen. 
Ad.3. Advies over mogelijke maatregelen op het gebied van repressie maakt onderdeel uit van 
dekkingsplan 2.0. 
Ad.4. De rookmeldercampagne in het buitengebied is begin 2013 afgerond. 
Ad.5. De overschrijdingen van de opkomsttijden per objectcategorie maakt onderdeel uit van het 
brandrisicoprofiel in dekkingsplan 2.0. 
Ad.6. Het Besluit veiligheidsregio’s biedt niet de mogelijkheid om normtijden generiek naar boven bij te 
stellen. Advies over vaststellen van opkomsttijden maakt onderdeel uit van dekkingsplan 2.0. 

1.6 Onderzoek naar dekkingsplannen en opkomsttijden brandweer 2012 
In 2012 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoek gedaan naar de dekkingsplannen en 
opkomsttijden van de brandweer in alle veiligheidsregio’s. Het resultaat van dit onderzoek is 
vastgelegd in het rapport ‘Ter Plaatse!’1. Eén van de conclusies van de Inspectie was dat het begrip 
‘per locatie afwijken van de opkomsttijden’ verschillend werd uitgelegd door de veiligheidsregio’s en de 
minister. Veiligheidsregio’s vertalen het begrip ‘locatie’ generiek naar de totale omvang van de 
veiligheidsregio, terwijl de minister het begrip uitlegt als object. In de begeleidende brief van de 
minister bij het rapport ‘Ter Plaatse!’ stelt de minister dat generiek afwijken van de opkomsttijden niet 
toegestaan is.  

Om eenduidigheid te krijgen in de wijze waarop veiligheidsregio’s in hun dekkingsplan afwijkingen van 
opkomsttijden registreren en motiveren, heeft de minister de ‘Handreiking opkomsttijden registratie 
van afwijkingen en motivatie in dekkingsplannen’2 uitgebracht. Voorliggend dekkingsplan is conform 
de handreiking opgesteld. 

  

                                                      
1 Inspectie Veiligheid en Justitie, Ter Plaatse!, Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen 
van de brandweer, 2012 
2 Handreiking registratie afwijkingen en registratie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
veiligheid, 28 november 2012, kenmerk 323595 
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1.7 Uitgangspunten voor het dekkingsplan 2.0 
Bij de inhoudelijke uitwerking van het dekkingsplan zijn onderstaande uitganspunten in acht genomen. 
De uitgangspunten zijn besproken in het algemeen bestuur van 22 februari 2013: 

 Het dekkingsplan 2.0 sluit aan op het Dekkingsplan brandweer Limburg-Noord 2012. 
 Het dekkingsplan wordt opgesteld conform de handreiking van de minister van Veiligheid en 

Justitie. 
 Voor de conversie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) naar de 

objectcategorieën in het Besluit Veiligheidsregio’s is de conversietabel uit het rapport ‘Ter 
Plaatse’ toegepast. 

 Het dekkingsplan is gebaseerd op het brandrisicoprofiel.  
 In het brandrisicoprofiel is het historische brandrisico opgenomen. Dit bestaat uit het aantal 

branden per postcodegebied over de afgelopen 10 jaar. 
 Het dekkingsplan beperkt zich tot de basisbrandweerzorg: uitruk van 1e tankautospuit naar 

objecten waarvoor een opkomstnorm is vastgelegd in het Besluit veiligheidsregio’s. 
 Daarmee beperkt ook het brandrisicoprofiel zich tot risico-objecten benoemd in het Besluit 

veiligheidsregio’s. 
 Uitbreiding van het brandrisicoprofiel en het dekkingsplan met andere risico’s zoals 

hulpverlening en specialistische taken is geen onderdeel van dit project. Grootschalige 
multidisciplinaire risico’s hebben betrekking op crisisbeheersing en rampenbestrijding en 
worden uitgewerkt in het Regionaal Risicoprofiel. 

 Alle overschrijdingen (ook kleiner dan 1 minuut) zijn geregistreerd. 
 Verwerkingstijd meldkamer: baseren op de werkwijze basisalarm. 
 Posten zijn 24 uur per dag paraat. Uitruktijden posten zijn gebaseerd op afgelopen 5 jaar, 

conform systematiek bij operationele grenzen. In het geval dat een post in die periode 
verplaatst is, wordt alleen de periode na verplaatsing meegenomen.  

 De rijtijden zijn berekend. 
 De peildatum is 1-1-2013. 

1.8 Opbouw van het dekkingsplan 
Het dekkingsplan geeft een weergave van het huidige niveau van dekking van het eerste 
uitrukvoertuig in de regio. Het dekkingsplan is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2 beschrijft de situatie per 1 januari 2013. 
o Huidige brandweerposten en tankautospuiten. 
o Dekking door de eerste tankautospuit per 1 januari 2013. 
o Huidig beleid snelle interventie-eenheden. 
o Dekking nadat de snelle interventie-eenheden operationeel zijn. 

 Hoofdstuk 3 beschrijft het brandrisicoprofiel 
o Historische inzetfrequentie bij branden in objecten. 
o Overschrijding normtijd per object. 

 Hoofdstuk 4 omvat een analyse van het brandrisico, de repressieve dekking en de uitruktijd.  
 In hoofdstuk 5 adviseert de brandweer over mogelijke maatregelen om het brandrisico te 

verlagen. 
 Hoofdstuk 6 geeft het financiële kader. 
 Het dekkingsplan 2.0 sluit af met het voorstel tot vaststelling van opkomsttijden en de te 

nemen maatregelen in hoofdstuk 7. 
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2 Situatie per 1 januari 2013 
2.1 Huidige brandweerposten en tankautospuiten 
De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft een brandweerorganisatie die bestaat uit 31 
brandweerposten, waarvan 2 posten met beroeps- en vrijwilligerspersoneel en 29 posten met 
vrijwilligerspersoneel. Daarnaast hebben enkele posten tijdens kantooruren een beroepsbezetting op 
de post aanwezig. Iedere post beschikt over ten minste één tankautospuit, 10 posten beschikken over 
twee tankautospuiten en 1 over 3 tankautospuiten. Het totaal aantal tankautospuiten in de regio is 43. 

Jaarlijks wordt de brandweer ruim 300 keer bij brand in gebouwen ingezet. Het totaal aantal inzetten is 
ruim 2300. 

 

 
 
Figuur 3. Brandweerposten in Limburg-Noord. 
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2.2 Basisbrandweerzorg eerste tankautospuit per 01-01-2013 
 
In onderstaande figuur is de opkomsttijd van de eerste tankautospuit weergegeven. Het percentage 
van objecten waarbij de brandweer binnen de tijdsnorm ter plaatse is, bedraagt 45,3 %. 

 

 
 
Figuur 4. Opkomsttijden eerste tankautospuit. 
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2.3 Huidig beleid snelle interventie-eenheden 
Bij het vaststellen van de Visie Brandweerzorg Limburg-Noord op 5 juli 2011 is de basis gelegd voor 
vraaggericht uitrukken met een variabele voertuigbezetting. Op 30 november 2012 heeft het bestuur 
ermee ingestemd om vraaggericht uitrukken in te voeren en daarbij 9 locaties aangewezen voor het 
stationeren van een snel interventievoertuig. Een snel interventievoertuig wordt bemenst met een 
bevelvoerder en een chauffeur. Voertuig met bemensing vormt samen een snelle interventie-eenheid 
(SIE). Deze eenheid rukt zelfstandig uit naar zeer kleine incidenten. Vanaf een klein incident rukt 
naast de snelle interventie-eenheid een tankautospuit met 4 personen uit. Ter plaatse vormen zij 
samen een eenheid van 6 personen, zoals genoemd in de Wet veiligheidsregio’s. 

Uitgangspunten voor de huidige invoering van vraaggericht uitrukken zijn onder andere: 

 Regiobrede invoering. 
 Plaatsing voertuigen op posten waar tijdens kantooruren een bezetting van het voertuig 

zonder veel extra inspanning gegarandeerd kan worden. 
 Opkomsttijd van maximaal 15 minuten. 

In de handreiking van de minister wordt de invloed van variabele voertuigbezetting genoemd als 
overweging voor de afwijkingen van de normtijden. In onderstaande kaart is de invloed zichtbaar van 
de geplande snelle interventie-eenheden in Heythuysen, Weert, Roermond, Echt, Helden, Venlo, 
Horst, Gennep en Venray. Deze voertuigen zijn per april 2014 operationeel tijdens kantooruren. In 
2015 vindt uitrol plaats naar een 7 x 24 uur inzet waarbij elk district dit invult op de wijze die haalbaar 
is (kazernering of consignatie). Vervolgens wordt doorgegroeid naar het meest optimale concept in het 
belang van de (brand)veiligheid in de VRLN. Een voorzichtige stip op de horizon in 2017 is een 
kazerneringsmodel, waarbij het personeel 24 uur per dag op de post aanwezig is. Alternatieven zijn 
echter nog niet onderzocht.  
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2.4 Basisbrandweerzorg eerste tankautospuit of Snelle Interventie-eenheid 
In onderstaande figuur is de opkomsttijd van de eerste tankautospuit of snelle interventie-eenheid 
weergegeven. Het percentage van objecten waarbij de brandweer binnen de tijdsnorm ter plaatse is, 
bedraagt 67,1 %. 

 
Figuur 5. Opkomsttijden nadat de snelle interventie-eenheden operationeel zijn. 
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In onderstaande tabel is in blauw het actuele dekkingspercentage per gemeente weergegeven en in 
rood  het dekkingspercentage nadat het huidige beleid voor snelle interventie-eenheden, zoals 
genoemd in paragraaf 2.3, is geïmplementeerd.  

 
 
Tabel 2: Dekkingspercentage per gemeente: actueel en toekomstig (SIE). 
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3 Brandrisicoprofiel 
In het brandrisicoprofiel wordt het relatieve brandrisico per object ( in relatie tot de overige objecten in 
de regio) in beeld gebracht. Vanuit de algemene risico-formule Risico = Kans x Effect zijn de volgende 
indicatoren bepaald: 

 Het element kans is bepaald in de vorm van een historische inzetfrequentie. Dit is de 
inzetfrequentie in een postcodegebied per object per jaar. 

 Het element effect is gebaseerd op de overschrijdingstijd. Hoe groter de daadwerkelijke 
opkomsttijd de tijdnorm uit het Besluit veiligheidsregio’s overschrijdt, hoe groter het effect. 

3.1 Historische inzetfrequentie branden in objecten 
Voor het opstellen van het brandrisicoprofiel zijn gegevens van de daadwerkelijke, relevante inzetten 
van de afgelopen 10 jaar (medio 2003-eind 2012) geanalyseerd.  

Onderstaand is het aantal branden per objecttype per jaar grafisch weergegeven, conform registratie 
in het gemeenschappelijk meldkamersysteem (GMS). Duidelijk is dat het overgrote deel van de 
branden voorkomt in objecten met een woonfunctie (69%) en industriefunctie (11%). De lagere 
waarde in 2003 komt voort uit het gegeven dat er pas vanaf medio 2003 registratie beschikbaar zijn.  

 

Tabel 3. Aantal branden per objecttype per jaar. 
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Op de kaart van Limburg-Noord is geografisch weergegeven waar in de afgelopen 10 jaar de 
brandweer is uitgerukt naar een brand. 

 

 
 
Figuur 6. Kaart met historisch overzicht brand in objecten. 
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Aan de hand van de inzetgegevens is de historische inzetfrequentie berekend. Aan deze 
inzetfrequentie is een waarde van 1 tot 4 toegekend, waarbij:  

 1 staat voor een relatief lage inzetfrequentie in het betreffende postcodegebied (in ca. 14 % 
van de gebieden); 

 2 staat voor een gemiddelde inzetfrequentie in het betreffende postcodegebied ( in ca. 68% 
van de gebieden); 

 3 staat voor een hoge inzetfrequentie in het betreffende postcodegebied (in ca. 14% van de 
gebieden); 

 4 staat voor een zeer hoge inzetfrequentie in het betreffende postcodegebied (in ca. 4% van 
de gebieden). 

Onderstaand is dit schematisch weergegeven aan de hand van de statistische verdeling van 
inzetfrequenties in de regio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 2 3   4 
Tabel 4: Indeling inzetfrequenties. 

3.2 Overschrijding normtijd 
Het element effect is gebaseerd op de relatieve overschrijding van de normtijd per object. Hoe 
groter de overschrijding, hoe groter het effect. Ook hier is een verdeling van 1 tot 4 toegekend, waarbij 
de volgende indeling is aangehouden: 

 1 staat voor een overschrijding van maximaal 25% van de wettelijke normtijd; 
 2 staat voor een overschrijding van maximaal 50% van de wettelijke normtijd; 
 3 staat voor een overschrijding van maximaal 75% van de wettelijke normtijd; 
 4 staat voor een overschrijding van meer dan 75% van de wettelijke normtijd. 

Deze waarde wordt bepaald voor ieder object met een overschrijding op de wettelijke tijdnorm. 

3.3 Relatief brandrisico 
Door de “kans”waarde te combineren met de “effect”waarde wordt het relatieve brandrisico per 
object weergegeven. Het relatieve brandrisico is berekend voor alle objecten waarvoor in het Besluit 
veiligheidsregio’s een tijdnorm voor de opkomsttijd is vastgesteld.  

Het relatieve brandrisico is vervolgens onderverdeeld in risicoklassen: 

 Zeer laag relatief brandrisico (groen); 
 Laag relatief brandrisico (geel); 
 Matig relatief brandrisico (oranje); 
 Hoog relatief brandrisico (rood). 
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Het brandrisicoprofiel na invoering van het huidige beleid omtrent snelle interventie-eenheden is als 
volgt: 
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4 157 441 16 1 

3 2.096 6.856 269 105 

2 4.155 22.999 804 261 

1 3.529 44.861 717 983 

0 6.337 162.747 4.385 6.418 

  
1 2 3 4 

  
Kans (relatieve inzetfrequentie) => 

   Tabel 5. Relatief brandrisicoprofiel: aantal objecten per risicoklasse. 

Het totaal aantal objecten per brandrisicoklasse, na invoering van het huidige beleid omtrent snelle 
interventie-eenheden is: 

 
122         objecten met een hoog brandrisico 

9.771       objecten met een matig brandrisico 

78.357          objecten met een laag brandrisico 

179.887 objecten met een zeer laag brandrisico  

                  268.137                                                              
Tabel 6. Totaal aantal objecten per risicoklasse. 

 
In de Handreiking registratie afwijken opkomsttijden definieert de minister markante objecten. 
Markante objecten zijn objecten die gebruiksvergunning plichtig zijn en objecten die vallen onder het 
Besluit risico’s zware ongevallen. 

Het aantal markante objecten per risicoklasse binnen het totaal na invoering huidig SIE-beleid: 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 7. Totaal aantal markante objecten per risicoklasse. 
  

3         markante objecten met een hoog brandrisico 

67        markante objecten met een matig brandrisico 

300           markante objecten met een laag brandrisico 

789  markante objecten met een zeer laag brandrisico  

              1.159 
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4 Risicoanalyse 
Het dekkingsoverzicht in hoofdstuk 2 van de basisbrandweerzorg voor de eerste eenheid (figuur 5) 
toont aan dat in een aantal gebieden in onze regio de opkomsttijden niet worden gehaald. Om een 
goede analyse van deze gebieden te kunnen maken wordt ingezoomd per gemeente. Zo wordt inzicht 
verkregen in het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage per gemeente en de uitruktijd per 
post. Dit hoofdstuk laat zien hoe de analyse per gemeente is uitgevoerd. 

4.1 Stap 1: Brongegevens 
De basisgegevens voor de analyse zijn: 

 Aantal inwoners: bron Centraal Bureau Statistiek (CBS). 
 Aantal geclassificeerde objecten: bron Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Een 

aantal objecten in de BAG is niet geclassificeerd en kan daardoor ook niet in de analyse 
betrokken worden. Het betreft 1 % van het totaal aantal objecten. 

 Aantal relevante branden in objecten in de afgelopen 10 jaar: bron Gemeenschappelijk 
Meldkamersysteem (GMS). 

 Het huidige dekkingspercentage: bron Care (het programma waarmee de opkomsttijden 
berekend worden)Het dekkingspercentage na invoering van het huidige beleid omtrent snelle 
interventie-eenheden: bron Care. 

 De gemiddelde uitruktijd: bron GMS. 

4.2 Stap 2: Analyse  
De analyse vindt plaats over de volgende 3 onderdelen: 

 Het relatieve brandrisico. 
 Het dekkingspercentage. 
 De gemiddelde uitruktijd per post. 

4.2.1 Het relatieve brandrisico 
Het relatieve brandrisico is onderverdeeld in drie risicoklassen: laag, matig en hoog. Bij de definiëring 
van de mogelijke maatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen markante objecten en overige 
objecten: 

Relatieve 
brandrisico 

Objecten  
(categorie benadering) 

Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren. 
Geen extra maatregelen 
nodig. 

Inzetten op preventieve 
maatregelen.  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: 
inzetten op preventieve 
maatregelen. 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen. 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve en preparatieve 
maatregelen. 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen. 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen. 

Inzetten op proactieve, 
preventieve en preparatieve 
maatregelen en verbetering 
calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Tabel 8. Mogelijke maatregelen per risicoklasse 
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4.2.2 Het dekkingspercentage 
Het gemiddelde dekkingspercentage in de regio na invoering van het huidige beleid omtrent snelle 
interventie-eenheden is 67,1 %. Per gemeente varieert het dekkingspercentage van 20,6 % tot 87,8 
%. De minister heeft de veiligheidsregio’s met een dekkingspercentage van minder dan 50 % 
opgeroepen tot verbetering van het dekkingspercentage. De VRLN trekt deze ondergrens door naar 
de gemeenten binnen de veiligheidsregio. De VRLN streeft erna dat elke gemeente een 
dekkingspercentage heeft van tenminste 50 % en een gemiddeld regionale dekkingspercentage van 
tenminste 70 %. 

4.2.3 Gemiddelde uitruktijd per post 
De gemiddelde uitruktijd voor een tankautospuit met een bezetting van 6 personen van een 
vrijwilligerspost in de regio is 4:57 min. Dit is een reële tijd. Het streven is dat elke post binnen 5 
minuten uitrukt. Door het nemen van organisatorische maatregelen kan de uitruktijd verkort worden. 
Daarnaast is de verwachting dat na invoering van de snelle interventie-eenheden de gemiddelde 
uitruktijd per post daalt, omdat de tankautospuit dan maar met 4 personen bezet moet worden in 
plaats van 6 personen. Ervaringscijfers hierover ontbreken op dit moment. 

4.3 Stap 3: Advies mogelijke maatregelen 
In hoofdstuk 1.2 is de opbouw van de opkomsttijd uitgelegd. In deze paragraaf wordt gekeken op 
welke onderdelen van de opkomsttijd invloed uitgeoefend kan worden.  

Figuur 7. Opbouw opkomsttijd brandweer. 

4.3.1 Verwerkingstijd meldkamer 
Op regionaal niveau is de verwerkingstijd in de meldkamer zo kort als mogelijk gemaakt. De laatste 
stap hierin is begin 2012 gezet met de invoering van het basisalarm. Dit houdt in dat binnen 30 
seconden de eerste tankautospuit wordt gealarmeerd. Door de verwerkingstijd van de meldkamer te 
optimaliseren, is het dekkingspercentage gestegen van 31% in 2009 naar 45% in 2012.  

Op regionaal niveau is geen tijdswinst te behalen. 

Op landelijk niveau is een kleine tijdswinst te behalen door invoering van locatiebepaling van mobiele 
bellers. 
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4.3.2 Uitruktijd en rijtijd 
Om invloed uit te kunnen oefenen op de uitruktijd en rijtijd van de brandweereenheden, zijn 
maatregelen nodig in de repressieve sfeer: 

 Bouwen extra post. 
 Aanpassing kazerneconfiguratie: 

o Organisatorische maatregelen om de uitruktijd te verkorten. 
o Aanpassing van de infrastructuur rondom de post of verplaatsing van de post, zodat 

het personeel sneller op de post kan zijn en het voertuig sneller naar het incident kan 
rijden.  

 Aanpassen SIE-netwerk in combinatie met TS4. 
 Interregionale en internationale samenwerking. 

Repressieve maatregelen verkleinen de mate van overschrijding van de opkomsttijden en verkleinen 
daarmee het relatieve brandrisico aan de effectkant. 

4.3.3 Prepatieve, preventieve en proactieve maatregelen 
Naast de repressieve maatregelen zijn er preparatieve, preventieve en proactieve maatregelen 
mogelijk: 

 Verbeteren calamiteitenorganisatie betreffende object (bedrijfsbrandweer/BHV) en 
samenwerking calamiteitenorganisaties van meerdere bedrijven. 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK (digitale bereikbaarheidskaart), object- en 
gebiedsbekendheid. 

 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving. 
 Ruimtelijke ordening: afweging brandrisico opnemen in beleid ruimtelijke ordening. 

Preparatieve, preventieve en proactieve maatregelen verkleinen de inzetfrequentie en verkleinen 
daarmee het relatieve brandrisico aan de kanskant. 
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5 Regionaal advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico over de gehele regio zijn: 

Repressief: 

 Bouwen extra post: 
o Gemeente Bergen: advies uit dekkingsplan 1.0: onderzoek haalbaarheid extra post in 

zuiden van gemeente Bergen om overschrijdingen van meer dan 18 minuten terug te 
brengen en het dekkingspercentage te verhogen. 

o Gemeente Venray: advies uit dekkingsplan 1.0: onderzoek haalbaarheid extra post in 
Ysselsteyn om het dekkingspercentage te verhogen. Een post in Ysselsteyn verbetert 
ook de opkomsttijden in de gemeente Horst aan de Maas (Griendtsveen en 
omgeving). 

o Gemeente Roerdalen: onderzoek haalbaarheid extra post in het oosten van de 
gemeente. 

 Aanpassen kazerneconfiguratie:  
o Onderzoek voor de gemeenten Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, 

Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Venlo, Venray en Weert 
of organisatorische maatregelen kunnen leiden tot een lagere uitruktijd. 

o Onderzoek in de gemeente Horst aan de Maas naar verbetermogelijkheden van de 
infrastructuur rondom post Sevenum. 

o Onderzoek in de gemeente Nederweert de haalbaarheid van de verplaatsing van de  
post richting randweg om dekking te verbeteren. 

 Huidig SIE-netwerk met een SIE in de gemeenten Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de 
Maas, Leudal, Peel en Maas, Roermond, Venlo, Venray en Weert. In het huidige beleid zijn 
deze eenheden 24 uur per dag operationeel in 2017. Onderzoek de mogelijkheid om deze 
eenheden eerder 24 uur per dag operationeel te maken. 

 Onderzoek de mogelijkheden tot aanpassen van het SIE-netwerk in combinatie met een TS4, 
om de dekking te verbeteren in de gemeenten: Bergen, Leudal, Maasgouw, Mook, 
Nederweert, Roerdalen en Venlo. 

 Interregionale / internationale samenwerking: nader onderzoek naar mogelijke samenwerking: 
o Gemeente Bergen met de Duitse posten Holm en Twisteden. 
o Echt-Susteren met de Duitse post Haaren en de Zuid-Limburgse post Born. 
o Roerdalen met Duitse posten Effelt, Karken en Haaren. 

Preparatief, Preventief en Proactief: 

 Verbeteren calamiteitenorganisatie betreffende object (bedrijfsbrandweer/ BHV) en 
samenwerking calamiteitenorganisaties van meerdere bedrijven in Horst aan de Maas, 
Roermond, Venray en Venlo. 

 Afweging brandrisico opnemen in beleid ruimtelijke ordening in de gemeenten Echt-Susteren, 
Horst aan de Maas en Venray. 

Voor alle gemeenten: 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK (digitale bereikbaarheidskaart), object- en 
gebiedsbekendheid. 

 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
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6 Financiën 
Het uitgangspunt is dat optimalisatie van de dekking plaatsvindt binnen de huidige financiële kaders. 
Elke maatregel om de dekking te optimaliseren heeft effecten over de grenzen van gemeenten heen, 
zowel operationeel als financieel. Voor een efficiënte optimalisatie van de dekking is  één 
geharmoniseerde begroting voor brandweer Limburg-Noord onontbeerlijk. 

7 Voorstel 
Voorstel aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: 

1. Trek het besluit over het vaststellen van de norm voor de opkomsttijd voor de basisbrandweerzorg 
op maximaal 15 minuten van 18 november 2011 in. 

2. Stel de opkomsttijden vast conform de tijdnormen in het Besluit veiligheidsregio’s Limburg-Noord. 
3. Streef naar een gemiddeld regionaal dekkingspercentage van tenminste 70 %. 
4. Streef naar een gemeentelijk dekkingspercentage van ten minste 50 %. 
5. Streef naar een maximale uitruktijd van 5 minuten per vrijwilligerspost. 
6. Accepteer de overschrijding van de opkomsttijden voor de objecten in de gebieden waar het 

relatieve brandrisico laag is. 
7. Stel de indeling in risicoklassen vast, conform indeling in paragraaf 3.3:  

 Zeer laag relatief brandrisico (groen); 
 Laag relatief brandrisico (geel); 
 Matig relatief brandrisico (oranje); 
 Hoog relatief brandrisico (rood). 
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Kans (relatieve inzetfrequentie) => 

   Tabel 5. Relatief brandrisicoprofiel. 
 

8. Zet in op de maatregelen voor markante objecten met een laag, matig of hoog relatief 
brandrisico, conform tabel 7 in paragraaf 4.2.1. 

9. Zet in op maatregelen voor objecten in gebieden met een matig of hoog relatief brandrisico, 
conform tabel 7 in paragraaf 4.2.1. 
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Relatieve brandrisico Objecten  
(categorie benadering) 

Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Tabel 8 uit paragraaf 4.2.1 

10. Start de onderzoeken zoals genoemd in hoofdstuk 5. 
a. Haalbaarheid extra posten in de gemeenten Bergen, Venray en Roerdalen. 
b. Haalbaarheid organisatorische maatregelen in de gemeenten Echt-Susteren, Gennep, Horst 

aan de Maas, Leudal, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Venlo, 
Venray en Weert. 

c. Haalbaarheid verbetering infrastructuur rondom post Sevenum, gemeente Horst aan de Maas. 
d. Haalbaarheid verplaatsing post Nederweert richting randweg. 
e. Haalbaarheid snellere invoering 24-uurs bezetting snelle interventie-eenheden. 
f. Haalbaarheid aanpassing SIE-netwerk voor verbetering dekking in de gemeenten Bergen, 

Leudal, Maasgouw, Mook, Nederweert, Roerdalen en Venlo. 
g. Haalbaarheid verbetering calamiteitenorganisaties betreffende objecten en mogelijkheid tot 

samenwerking tussen calamiteitenorganisaties van meerdere bedrijven in de gemeenten 
Horst aan de Maas, Roermond, Venray en Venlo. 

11. Adviseer de gemeenten Echt-Susteren, Horst aan de Maas en Venray om afweging van het 
brandrisico op te nemen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

12. Geef in het programma Brandveilig Leven prioriteit aan (markante) objecten in gebieden met een 
relatief hoge inzetfrequentie. 
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Bijlagen 
Bijlage 1: Analyse relatief brandrisicoprofiel, dekkingspercentage en uitruktijd 
per gemeente  
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Veiligheidsregio Limburg-Noord 
 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  515.861  (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 268.137  (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  3.049  (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 45,3 %  (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid :  67,1 %  (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  4:57 min  (GMS) 
 
In het huidige SIE-beleid is een snelle interventie-eenheid (SIE) voorzien  de posten Echt, Gennep, 
Helden, Heythuysen, Horst, Roermond, Venlo, Venray en Weert. 
 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse  
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4 159 1.007 79 12 

3 2.487 17.462 1.170 506 

2 4.186 42.529 1.107 1.035 

1 4.159 69.056 594 878 

0 5.283 107.850 3.241 5.337 

  
1 2 3 4 

  
Kans (relatieve inzetfrequentie) => 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 

Brandrisicoprofiel nadat de SIE’n operationeel zijn: 
Objecten per risicoklasse 
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4 157 441 16 1 

3 2.096 6.856 269 105 

2 4.155 22.999 804 261 

1 3.529 44.861 717 983 

0 6.337 162.747 4.385 6.418 

  
1 2 3 4 

  
Kans (relatieve inzetfrequentie) => 

  
Totaal aantal objecten per brandrisicoklasse, na invoering huidig SIE-beleid: 

122         objecten met een hoog brandrisico 

9.771       objecten met een matig brandrisico 

78.357          objecten met een laag brandrisico 

179.887 objecten met een zeer laag brandrisico  

                 268.137                                                              
 
Het aantal markante objecten per risicoklasse binnen het totaal na invoering huidig SIE-beleid: 

3         markante objecten met een hoog brandrisico 

67        markante objecten met een matig brandrisico 

300           markante objecten met een laag brandrisico 

789  markante objecten met een zeer laag brandrisico  
              1.159 
 
 
 

 



 

 
 24 

Stap 2: Analyse Veiligheidsregio 
De hoogte van het relatieve brandrisico van de objecten na invoering van het huidige beleid over 
snelle interventie-eenheden (SIE-beleid): 
Het relatieve brandrisico van de objecten in de regio varieert van bijna 180.000 objecten in de zeer 
lage risicoklasse tot 122 objecten in de hoge risicoklasse. 
Mogelijke maatregelen per risicoklasse zijn in onderstaande tabel uitgewerkt. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid: 
Het gemiddelde dekkingspercentage in de regio is 67,1 %. 
Het streven is dat elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd per post: 
De gemiddelde uitruktijd voor een tankautospuit met een bezetting van 6 personen van de 
vrijwilligersposten in de regio is 4:57 min. Het streven is dat elke post binnen 5 min uitrukt. 
De verwachting is dat na invoering van het huidige SIE-beleid de gemiddelde uitruktijd per post 
daalt doordat een tankautospuit sneller bezet is met 4 personen dan met 6 personen. 
Ervaringscijfers ontbreken op dit moment. 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Bouwen extra post 
 Aanpassen kazerneconfiguratie: infrastructuur rondom post aanpassen, post verplaatsen, 

organisatorische maatregelen 
 Aanpassen SIE-netwerk in combinatie met TS4 
 Interregionale / internationale samenwerking 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren calamiteitenorganisatie betreffende object (bedrijfsbrandweer/ BHV) en 
samenwerking calamiteitenorganisaties van meerdere bedrijven 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK (digitale bereikbaarheidskaart), object- en 
gebiedsbekendheid 

 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
 Ruimtelijke ordening: afweging brandrisico opnemen in beleid ruimtelijke ordening 
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Gemeente Beesel 
 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  13.742 (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten:  6.975 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  60 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 61,1 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid:  61,1 % (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  4:06 min (GMS) 
 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 1 0 0 

3 0 70 0 0 

2 0 430 0 0 

1 0 2.315 0 0 

0 0 4.159 0 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 1 0 0 

3 0 70 0 0 

2 0 430 0 0 

1 0 2.315 0 0 

0 0 4.159 0 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  
Het aantal objecten: 

0         objecten met een hoog brandrisico 

71       objecten met een matig brandrisico 

2.745          objecten met een laag brandrisico 

4.159 objecten met een zeer laag brandrisico  

                          6.975                                                          
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

0        markante objecten met een hoog brandrisico 

2       markante objecten met een matig brandrisico 

11          markante objecten met een laag brandrisico 

15  markante objecten met een zeer laag brandrisico  

                   28                                                             
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Stap 2: Analyse gemeente Beesel 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is zeer laag tot laag 
met een uitloop naar matig en komt overwegend voort uit een zeer lage tot matige overschrijding en 
matige inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 11 laag, 2 matig en 0 hoog. 
Het huidige SIE-beleid heeft geen invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 61,1 % en voldoet aan het streven dat 
elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Reuver is 4:06 min. De post voldoet aan het streven dat elke post 
binnen 5 min uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: vanuit het risicoprofiel zijn geen repressieve maatregelen nodig 
 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebiedsbekendheid 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
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Gemeente Bergen 
 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  13.286 (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 6.278 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  81 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 35,6 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid:  36,9 % (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  4:11 min (GMS) 
 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 137 0 0 

3 0 1.764 0 0 

2 0 1.487 0 0 

1 0 652 0 0 

0 0 2.238 0 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 128 0 0 

3 0 1.709 0 0 

2 0 1.053 0 0 

1 0 1.074 0 0 

0 0 2.314 0 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  
Het aantal objecten: 

0         objecten met een hoog brandrisico 

1.837       objecten met een matig brandrisico 

2.127          objecten met een laag brandrisico 

2.314 objecten met een zeer laag brandrisico  

                          6.278                                                          
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

0        markante objecten met een hoog brandrisico 

11       markante objecten met een matig brandrisico 

10          markante objecten met een laag brandrisico 

14  markante objecten met een zeer laag brandrisico  
                   35 
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Stap 2: Analyse gemeente Bergen 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is zeer laag tot 
matig en komt overwegend voort uit een zeer lage tot zeer hoge overschrijding en matige 
inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 10 laag, 11 matig en 0 hoog  
Het huidige SIE-beleid heeft een beperkte invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 36,9 % en voldoet niet aan het streven 
dat elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Bergen is 4:11 min. De post voldoet aan het streven dat elke post 
binnen 5 min uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Bouwen extra post: advies uit dekkingsplan 1.0: onderzoek haalbaarheid extra post in 
zuiden van gemeente Bergen om overschrijdingen van meer dan 18 minuten terug te 
brengen en het dekkingspercentage te verhogen. 

 Aanpassen SIE-netwerk in combinatie met TS4: Aanpassing van het SIE-netwerk 
betrekken bij het onderzoek naar de haalbaarheid van een extra post in het zuiden van de 
gemeente. 

 Interregionale / internationale samenwerking: De Duitse posten Holm en Twisteden kunnen 
in bepaalde gebieden van de gemeente Bergen sneller aanwezig zijn dan de Nederlandse 
brandweer. Nader onderzoek naar mogelijke samenwerking. 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebiedsbekendheid 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
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Gemeente Echt-Susteren 
 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  32.165 (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 16.192 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  197 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 24,5 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid:  70,2 % (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  Echt: 6:26, Susteren: 5:11 min  
  
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 112 21 0 
 3 0 1.090 509 0 
 2 9 3.019 97 0 
 1 335 6.768 56 0 
 0 19 4.139 18 0 
 

  
1 2 3 4 

 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

   

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 28 16 0 
 3 0 135 37 0 
 2 0 2.425 334 0 
 1 0 1.730 251 0 
 0 363 10.810 63 0 
 

  
1 2 3 4 

 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

   
Het aantal objecten: 

16         objecten met een hoog brandrisico 

534       objecten met een matig brandrisico 

4.406          objecten met een laag brandrisico 

11.236 objecten met een zeer laag brandrisico  

                        16.192                                                          
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

0        markante objecten met een hoog brandrisico 

0       markante objecten met een matig brandrisico 

17          markante objecten met een laag brandrisico 

43  markante objecten met een zeer laag brandrisico  
                   60 
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Stap 2: Analyse gemeente Echt-Susteren 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is overwegend zeer 
laag tot matig en heeft een uitloop naar hoog. Het relatieve brandrisico komt overwegend voort uit 
een zeer lage tot zeer hoge overschrijding en matige tot hoge inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 17 laag, 0 matig en 0 hoog  
Het huidige SIE-beleid heeft een redelijke invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 70,2 % en voldoet aan het streven dat 
elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Echt is 6:26 min en van Susteren 5:11 min. Beide posten voldoen niet 
aan het streven dat elke post binnen 5 min uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Aanpassen kazerneconfiguratie: onderzoeken of organisatorische maatregelen kunnen 
leiden tot een lagere uitruktijd. 

 Aanpassen SIE-netwerk in combinatie met TS4: in het huidige SIE-beleid is een SIE 
voorzien in Echt 

 Interregionale / internationale samenwerking: 
Inzet Duitse posten: 
Saeffelen is structureel geregeld. 
Haaren kan de opkomsttijd in Maria Hoop verbeteren 
Inzet vanuit België geeft geen verbetering van de opkomsttijd 
Inzet vanuit Born kan de opkomsttijd in Vissersweert verbeteren 
Nader onderzoek naar de inzet van Haaren en Born. 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebiedsbekendheid 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
 Ruimtelijke ordening: afweging brandrisico opnemen in beleid ruimtelijke ordening 
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Gemeente Gennep 
 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  17.367 (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 9.231 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  107 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 46,4 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid: 79,4 %  (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  6:03 min (GMS) 
 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 12 0 0 

3 0 1.183 0 0 

2 0 1.988 0 0 

1 0 1.767 0 0 

0 0 4.281 0 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 1 0 0 

3 0 8 0 0 

2 0 148 0 0 

1 0 1.742 0 0 

0 0 7.332 0 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  
Het aantal objecten: 

0        objecten met een hoog brandrisico 

9       objecten met een matig brandrisico 

1.890          objecten met een laag brandrisico 

7.332 objecten met een zeer laag brandrisico  

                           9.231                                                          
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

0         markante objecten met een hoog brandrisico 

0        markante objecten met een matig brandrisico 

1           markante objecten met een laag brandrisico 

36  markante objecten met een zeer laag brandrisico  

                   37                                                             
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Stap 2: Analyse gemeente Gennep 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is zeer laag tot laag 
en komt overwegend voort uit een zeer lage tot lage overschrijding en matige inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 1 laag, 0 matig en 0 hoog. 
Het huidige SIE-beleid heeft een sterke invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 79,4 % en voldoet aan het streven dat 
elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Gennep is 6:03 min. De post voldoet niet aan het streven dat elke post 
binnen 5 min uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Aanpassen kazerneconfiguratie: onderzoeken of organisatorische maatregelen kunnen 
leiden tot een lagere uitruktijd. 

 Aanpassen SIE-netwerk in combinatie met TS4: in het huidige SIE-beleid is een SIE 
voorzien in Gennep 

 Interregionale / internationale samenwerking heeft geen meerwaarde. 
 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, ondanks het lage relatieve 
brandrisico is het advies om aan het regionale programma Brandveilig leven deel te blijven 
nemen. 
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Gemeente Horst aan de Maas 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  41.917 (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 21.246 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  197 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 28,3 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid:  62,4 % (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  Meerlo: 3:45, Lottum: 3:42, 
 Horst: 5:28, Sevenum: 5:19 min 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 243 58 1 

3 2 1.665 177 101 

2 44 5.083 2 30 

1 708 7.111 0 1 

0 512 5.508 0 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 38 0 1 

3 1 329 225 84 

2 28 2.827 12 37 

1 464 3.935 0 10 

0 773 12.481 0 1 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

 Het aantal objecten: 
85         objecten met een hoog brandrisico 

651       objecten met een matig brandrisico 

7.255          objecten met een laag brandrisico 

13.255 objecten met een zeer laag brandrisico  

                        21.246                                               
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

2        markante objecten met een hoog brandrisico 

2       markante objecten met een matig brandrisico 

26          markante objecten met een laag brandrisico 

60 markante objecten met een zeer laag brandrisico  

                    90                                                          

 
 

Stap 2: Analyse gemeente Horst aan de Maas 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is overwegend zeer 
laag tot matig en heeft een uitloop naar hoog. Het relatieve brandrisico komt voort uit een zeer lage 
tot zeer hoge overschrijding en matige tot zeer hoge inzetfrequentie. Met name in Evertsoord en 
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Griendtsveen is de relatieve inzetfrequentie zeer hoog. 
Brandrisico markante objecten: 26 laag, 2 matig en 2 hoog  
De markante objecten met een relatief hoog brandrisico zijn de penitentiaire inrichting en een 
groepsaccommodatie, beide in Evertsoord. 
Het huidige SIE-beleid heeft een redelijke invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 62,4 % en voldoet aan het streven dat 
elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Meerlo is 3:45 min, Lottum 3:42 min, Horst 5:28 min en van Sevenum 
5:19 min. De posten Horst en Sevenum voldoen niet aan het streven dat elke post binnen 5 min 
uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Bouwen extra post:  
- De betreffende kernen waar de overschrijding hoog is, zijn te klein om effectief een extra 
post te kunnen bouwen. 
- Het oprichten van een extra post in de gemeente Venray ter hoogte van Ysselsteyn 
(advies uit Dekkingsplan 1.0) heeft positieve invloed op de dekking van Griendtsveen: 
neem dit mee in het onderzoek naar de extra post in Ysselsteyn. 

 Aanpassen kazerneconfiguratie:  
- Onderzoeken of organisatorische maatregelen kunnen leiden tot een lagere uitruktijd voor 
de posten Horst en Sevenum. 
- Onderzoek naar verbetermogelijkheden infrastructuur rondom post Sevenum. 

 Aanpassen SIE-netwerk in combinatie met TS4: in het huidige SIE-beleid is een SIE 
voorzien in Horst.   

 Interregionale / internationale samenwerking: met gemeente Deurne zijn vaste afspraken 
gemaakt over inzet post Deurne. 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Indien mogelijk verbeteren calamiteitenorganisatie markante objecten met een relatief hoog 
brandrisico. 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebiedsbekendheid 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving. De 

gemeente Horst kent een aantal gebieden met een hoge brandfrequentie. Geef prioriteit 
aan deze gebieden in het programma Brandveilig Leven. 

 Ruimtelijke ordening: afweging brandrisico opnemen in beleid ruimtelijke ordening 
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Gemeente Leudal 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  36.462 (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 18.957 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  182 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 39,8 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid: 48,3 %  (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  Roggel: 4:22, Heythuysen: 4:24, 
 Grathem: 6:54, Hunsel: 5:21 min 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 

   

Ef
fe

ct
 (

re
la

ti
ev

e 

m
at

e 
va

n
 o

ve
r-

sc
h

ri
jd

in
g)

 =
>

 

4 4 94 0 0 

3 421 786 311 0 

2 111 4.450 180 0 

1 612 4.263 186 0 

0 500 7.003 36 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 4 40 0 0 

3 270 436 7 0 

2 236 3.085 449 0 

1 638 4.418 215 0 

0 500 8.617 42 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  
Het aantal objecten: 

0         objecten met een hoog brandrisico 

936       objecten met een matig brandrisico 

8.862          objecten met een laag brandrisico 

9.159 objecten met een zeer laag brandrisico  

                        18.957                                               
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

0        markante objecten met een hoog brandrisico 

3       markante objecten met een matig brandrisico 

39          markante objecten met een laag brandrisico 

83 markante objecten met een zeer laag brandrisico  
                  125         
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Stap 2: Analyse gemeente Leudal 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is overwegend zeer 
laag tot matig. Het relatieve brandrisico komt overwegend voort uit een zeer lage tot matige 
overschrijding en matige inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 39 laag, 3 matig en 0 hoog  
 
Het huidige SIE-beleid heeft een redelijke invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 48,3 % en voldoet niet aan het streven 
dat elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Roggel is 4:22 min, Heythuysen 4:24 min, Grathem 6:54 min en van 
Hunsel 5:21 min. De posten Grathem en Hunsel voldoen niet aan het streven dat elke post binnen 
5 min uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Aanpassen kazerneconfiguratie: Onderzoeken of organisatorische maatregelen kunnen 
leiden tot een lagere uitruktijd voor de posten Grathem en Hunsel. 

 Aanpassen SIE-netwerk in combinatie met TS4: in het huidige SIE-beleid is een SIE 
voorzien in Heythuyzen. 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebeidsbekendheid 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
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Gemeente Maasgouw 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners: 24.095 (CBS)  
Aantal geclassificeerde objecten: 11.863 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  111 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 31,8 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid: 45,4% (Care) 
Gemiddelde uitruktijd  Thorn: 3:59, Wessem: 4:27, 
 Stevensweert: 4:33 min 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 
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4 7 10 0 0 

3 555 160 0 0 

2 266 2.244 0 0 

1 61 4.731 0 0 

0 786 3.043 0 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 7 3 0 0 

3 347 157 0 0 

2 458 873 0 0 

1 76 4.433 0 0 

0 787 4.722 0 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  
Het aantal objecten: 

0         objecten met een hoog brandrisico 

167       objecten met een matig brandrisico 

6.187          objecten met een laag brandrisico 

5.509 objecten met een zeer laag brandrisico  

                        11.863                                               
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

0        markante objecten met een hoog brandrisico 

0       markante objecten met een matig brandrisico 

31          markante objecten met een laag brandrisico 

37 markante objecten met een zeer laag brandrisico  

                    68                                                        
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Stap 2: Analyse gemeente Maasgouw 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is overwegend zeer 
laag tot laag met een uitloop tot matig. Het relatieve brandrisico komt overwegend voort uit een 
zeer lage tot hoge overschrijding en matige inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 31 laag, 0 matig en 0 hoog  
 
Het huidige SIE-beleid heeft een beperkte invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 45,4 % en voldoet niet aan het streven 
dat elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Thorn is 3:59 min, Wessem 4:27 min en van Stevensweert 4:33 min. 
De posten voldoen aan het streven dat elke post binnen 5 min uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Netwerk SIE aanpassen: onderzoek de mogelijkheid tot het aanpassen of verdichten van 
het huidige SIE-netwerk. 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebiedsbekendheid 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
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Gemeente Mook en Middelaar 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  7.874 (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 4.094 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  40 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 31,4 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid:  31,9 % (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  5:44 min (GMS) 
 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 

   

Ef
fe

ct
 (

re
la

ti
ev

e 

m
at

e 
va

n
 o

ve
r-

sc
h

ri
jd

in
g)

 =
>

 

4 2 5 0 0 

3 22 304 0 0 

2 63 386 0 0 

1 1.417 609 0 0 

0 305 981 0 0 

  
1 2 3 4 

  
Kans (relatieve inzetfrequentie) => 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 

   

Ef
fe

ct
 (

re
la

ti
ev

e 

m
at

e 
va

n
 o

ve
r-

sc
h

ri
jd

in
g)

 =
>

 

4 2 5 0 0 

3 22 15 0 0 

2 63 449 0 0 

1 1.417 815 0 0 

0 305 1.001 0 0 

  
1 2 3 4 

  
Kans (relatieve inzetfrequentie) => 

  
Het aantal objecten: 

0         objecten met een hoog brandrisico 

22       objecten met een matig brandrisico 

2.766          objecten met een laag brandrisico 

1.306 objecten met een zeer laag brandrisico  

                          4.094                                               
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

0        markante objecten met een hoog brandrisico 

0       markante objecten met een matig brandrisico 

5          markante objecten met een laag brandrisico 

13 markante objecten met een zeer laag brandrisico  

                    18                                                        
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Stap 2: Analyse gemeente Mook en Middelaar 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is overwegend zeer 
laag tot laag. Het relatieve brandrisico komt overwegend voort uit een lage tot matige overschrijding 
en een lage tot matige inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 5 laag, 0 matig en 0 hoog  
 
Het huidige SIE-beleid heeft een beperkte invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 31,9 % en voldoet niet aan het streven 
dat elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Mook is 5:44 min. De post voldoet niet aan het streven dat elke post 
binnen 5 min uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Aanpassen kazerneconfiguratie: Onderzoeken of organisatorische maatregelen kunnen 
leiden tot een lagere uitruktijd. 

 Netwerk SIE aanpassen: onderzoek de mogelijkheid tot het aanpassen of verdichten van 
het huidige SIE-netwerk om het dekkingspercentage te verhogen. 

 Interregionale / internationale samenwerking: inzet vanuit Gelderland-Zuid of Brabant-
Noord geeft geen verbetering van de opkomsttijd. 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebiedsbekendheid 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
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Gemeente Nederweert 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners: 16.771  (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 8.018 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  98 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 14,8 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid:  20,6 % (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  5:26 min (GMS) 
 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 9 0 0 

3 28 515 0 0 

2 186 2.137 0 0 

1 119 3.931 0 0 

0 11 1.082 0 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 5 0 0 

3 0 423 0 0 

2 8 1.775 0 0 

1 103 4.138 0 0 

0 233 1.333 0 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  
Het aantal objecten: 

0         objecten met een hoog brandrisico 

428       objecten met een matig brandrisico 

6.024          objecten met een laag brandrisico 

1.566 objecten met een zeer laag brandrisico  

                          8.018                                              
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

0        markante objecten met een hoog brandrisico 

5       markante objecten met een matig brandrisico 

27          markante objecten met een laag brandrisico 

8 markante objecten met een zeer laag brandrisico  

                    40                                                       
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Stap 2: Analyse gemeente Nederweert 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is overwegend zeer 
laag tot matig. Het relatieve brandrisico komt overwegend voort uit een lage tot matige 
overschrijding en een lage tot matige inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 27 laag, 5 matig en 0 hoog  
 
Het huidige SIE-beleid heeft een beperkte invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 20,6 % en voldoet niet aan het streven 
dat elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Nederweert is 5:26 min. De post voldoet niet aan het streven dat elke 
post binnen 5 min uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Aanpassen kazerneconfiguratie: onderzoek naar haalbaarheid verplaatsing post 
Nederweert richting de randweg om de dekking te verbeteren doordat de rijtijd verkort. 

 Aanpassen kazerneconfiguratie: onderzoeken of organisatorische maatregelen kunnen 
leiden tot een lagere uitruktijd. 

 Netwerk SIE aanpassen: onderzoek de mogelijkheid tot het aanpassen of verdichten van 
het huidige SIE-netwerk. 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebiedsbekendheid 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
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Gemeente Peel en Maas 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  43.271 (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 20.382 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  266 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 61,9 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid:  87,8 % (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  Meijel: 4:22, Helden: 4:47, 
 Maasbree: 4:13, Baarlo:4:32, 
 Kessel: 5:11 min  
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 6 0 0 

3 0 677 0 0 

2 0 1.892 2 2 

1 0 4.932 149 8 

0 0 9.893 2.821 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 0 0 0 

3 0 22 0 0 

2 0 234 2 2 

1 0 1.836 147 8 

0 0 15.308 2.823 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  
Het aantal objecten: 

0        objecten met een hoog brandrisico 

34       objecten met een matig brandrisico 

2.217          objecten met een laag brandrisico 

18.131 objecten met een zeer laag brandrisico  

                        20.382                                               
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

0        markante objecten met een hoog brandrisico 

1       markante objecten met een matig brandrisico 

18          markante objecten met een laag brandrisico 

77 markante objecten met een zeer laag brandrisico  

                    96                                                       
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Stap 2: Analyse gemeente Peel en Maas 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is overwegend zeer 
laag tot laag. Het relatieve brandrisico komt overwegend voort uit een lage overschrijding en matige 
tot hoge inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 18 laag, 1 matig en 0 hoog  
 
Het huidige SIE-beleid heeft een matige invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 87,8 % en voldoet aan het streven dat 
elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Meijel is 4: 22 min, Helden 4:47 min, Maasbree 4:13 min, Baarlo 4:32 
min en van Kessel 5:11 min. De post Kessel voldoet niet aan het streven dat elke post binnen 5 min 
uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Aanpassen kazerneconfiguratie: onderzoek of organisatorische maatregelen kunnen leiden 
tot een lagere uitruktijd voor post Kessel. 

 Aanpassen SIE-netwerk in combinatie met TS4: in het huidige SIE-beleid is een SIE 
voorzien in Helden. 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebiedsbekendheid 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
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Gemeente Roerdalen 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  21.092 (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 10.573 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  105 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 18,4 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid:  18,6 % (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  5:06 min (GMS) 
 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 

   

Ef
fe

ct
 (

re
la

ti
ev

e 

m
at

e 
va

n
 o

ve
r-

sc
h

ri
jd

in
g)

 =
>

 

4 62 95 0 0 

3 1.167 2.191 0 0 

2 43 2.620 0 0 

1 2 2.452 0 0 

0 0 1.941 0 0 

  
1 2 3 4 

  
Kans (relatieve inzetfrequentie) => 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 62 95 0 0 

3 1.167 2.189 0 0 

2 43 2.619 0 0 

1 2 2.432 0 0 

0 0 1.964 0 0 

  
1 2 3 4 

  
Kans (relatieve inzetfrequentie) => 

  
 
Het aantal objecten: 

0        objecten met een hoog brandrisico 

2.346       objecten met een matig brandrisico 

6.263          objecten met een laag brandrisico 

1.964 objecten met een zeer laag brandrisico  

                        10.573                                               
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

0        markante objecten met een hoog brandrisico 

17       markante objecten met een matig brandrisico 

29          markante objecten met een laag brandrisico 

8 markante objecten met een zeer laag brandrisico  

                    54                                                      
 
 
 
 



 

 
 46 

Stap 2: Analyse gemeente Roerdalen 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is zeer laag tot 
matig. Het relatieve brandrisico komt overwegend voort uit een zeer lage tot hoge overschrijding en 
een lage tot matige inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 29 laag, 17 matig en 0 hoog  
 
Het huidige SIE-beleid heeft een zeer beperkte invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 18,6 % en voldoet niet aan het streven 
dat elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Montfort is 5:06 min. De post voldoet net niet aan het streven dat elke 
post binnen 5 min uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Bouwen extra post: onderzoek de haalbaarheid van een extra post in het oosten van de 
gemeente. 

 Netwerk SIE aanpassen: onderzoek de mogelijkheid tot het aanpassen of verdichten van 
het huidige SIE-netwerk. 

 Interregionale / internationale samenwerking: inzet Effelt (D) kan de opkomsttijd verbeteren 
in Vlodrop en inzet Karken (D) en Haaren (D) in Posterholt. Onderzoek deze mogelijkheden 
tot internationale samenwerking. 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebiedsbekendheid 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
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Gemeente Roermond 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  56.165 (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 31.290 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  403 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 81,7 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid:  81,7 % (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  1.30 min (GMS) 
 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 
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4 82 41 0 0 

3 289 110 0 1 

2 3.319 353 0 1 

1 824 625 0 19 

0 3.135 17.769 0 4.722 

  
1 2 3 4 

  
Kans (relatieve inzetfrequentie) => 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 82 41 0 0 

3 289 110 0 1 

2 3.319 353 0 1 

1 824 625 0 19 

0 3.135 17.769 0 4.722 

  
1 2 3 4 

  
Kans (relatieve inzetfrequentie) => 

  
Het aantal objecten: 

1        objecten met een hoog brandrisico 

253       objecten met een matig brandrisico 

5.410          objecten met een laag brandrisico 

25.626 objecten met een zeer laag brandrisico  

                        31.290                                               
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

1        markante objecten met een hoog brandrisico 

0       markante objecten met een matig brandrisico 

19          markante objecten met een laag brandrisico 

99 markante objecten met een zeer laag brandrisico  

                  119                                                      
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Stap 2: Analyse gemeente Roermond 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is zeer laag tot 
matig met een geringe uitloop naar hoog (1 markant object). Het relatieve brandrisico komt voort uit 
een zeer lage tot zeer hoge overschrijding en een matige en zeer hoge inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 19 laag, 0 matig en 1 hoog  
Het markante objecten met een relatief hoog brandrisico is de penitentiaire inrichting  
 
Het huidige SIE-beleid heeft geen invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 81,7 % en voldoet aan het streven dat 
elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Roermond is 1:30 min (beroepspost). De post voldoet aan het streven 
dat elke post binnen 5 min uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Aanpassen SIE-netwerk in combinatie met TS4: in het huidige SIE-beleid is een SIE 
voorzien in Roermond. 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Indien mogelijk verbeteren calamiteitenorganisatie markant object met een relatief hoog 
brandrisico. 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebiedsbekendheid 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
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Gemeente Venlo 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  100.027 (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 55.871 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  618 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 69,2 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid:  70,9 % (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  Lomm: 5:09, Venlo: 1:36,  
 Belfeld: 4:00 min 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 51 0 0 

3 0 1.074 0 17 

2 0 5.358 0 138 

1 0 9.927 14 565 

0 0 37.798 352 577 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 51 0 0 

3 0 1.012 0 17 

2 0 5.001 0 125 

1 0 9.409 9 547 

0 0 38.735 357 608 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  
Het aantal objecten: 

17        objecten met een hoog brandrisico 

1.735       objecten met een matig brandrisico 

14.419          objecten met een laag brandrisico 

39.700 objecten met een zeer laag brandrisico  

                        55.871                                               
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

0           markante objecten met een hoog brandrisico 

    22         markante objecten met een matig brandrisico 

50            markante objecten met een laag brandrisico 

       151  markante objecten met een zeer laag brandrisico  

                 223                                                     
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Stap 2: Analyse gemeente Venlo 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is overwegend zeer 
laag tot matig, met een uitloop in hoog. Het relatieve brandrisico komt overwegend voort uit een 
matige tot hoge overschrijding en matige  tot zeer hoge inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 50 laag, 22 matig en 0 hoog  
 
Het huidige SIE-beleid heeft zeer beperkt invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 70,9 % en voldoet aan het streven dat 
elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Lomm is 5:09 min, van Venlo 1:36 min (beroepspost) en van Belfeld 
4:00 min. De post Lomm voldoet net niet aan het streven dat elke post binnen 5 min uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Aanpassen SIE-netwerk in combinatie met TS4: in het huidige SIE-beleid is een SIE 
voorzien in Venlo. Onderzoek de mogelijkheid tot het aanpassen of verdichten van het 
huidige SIE-netwerk voor verbetering dekking in noordzijde stad Venlo. 

 Interregionale / internationale samenwerking: Inzet van Holt (D) of Herhongen (D) geeft 
geen verbetering van de opkomsttijden 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren calamiteitenorganisatie betreffende objecten: stimuleer samenwerking tussen 
meerdere bedrijven op Trade Port 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebiedsbekendheid 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
 Ruimtelijke ordening: afweging brandrisico opnemen in beleid ruimtelijke ordening 
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Gemeente Venray 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  42.959 (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 21.175 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar:  286 (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 5,9 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid: 81,1 % (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  6:13 min (GMS) 
 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 
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4 2 166 0 11 

3 3 2.734 173 387 

2 145 5.763 826 864 

1 81 8.518 189 285 

0 15 961 14 38 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 0 0 0 

3 0 113 0 3 

2 0 823 7 96 

1 5 2.537 95 399 

0 241 14.669 1.100 1.087 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  
Het aantal objecten: 

3         objecten met een hoog brandrisico 

615       objecten met een matig brandrisico 

3.460          objecten met een laag brandrisico 

17.097 objecten met een zeer laag brandrisico  

                        21.175                                               
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

0        markante objecten met een hoog brandrisico 

4       markante objecten met een matig brandrisico 

4          markante objecten met een laag brandrisico 

62 markante objecten met een zeer laag brandrisico  

                    70                                                     
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Stap 2: Analyse gemeente Venray 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is overwegend zeer 
laag tot matig, met een kleine uitloop in hoog. Het relatieve brandrisico komt overwegend voort uit 
een matige overschrijding en matige tot zeer hoge inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 4 laag, 4 matig en 0 hoog  
 
Het huidige SIE-beleid heeft zeer grote invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 81,1 % en voldoet aan het streven dat 
elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Venray is 6:13 min. De post voldoet niet aan het streven dat elke post 
binnen 5 min uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Bouwen extra post: advies uit dekkingsplan 1.0: onderzoek haalbaarheid extra post in 
Ysselsteyn om het dekkingspercentage te verhogen. Een post in Ysselsteyn verbetert ook 
de opkomsttijden in de gemeente Horst aan de Maas (Griendtsveen en omgeving) 

 Aanpassen kazerneconfiguratie: onderzoek of organisatorische maatregelen kunnen leiden 
tot een lagere uitruktijd 

 Aanpassen SIE-netwerk in combinatie met TS4: in het huidige SIE-beleid is een SIE 
voorzien in Venray. 

 Interregionale / internationale samenwerking: er zijn structurele afspraken met gemeente 
Gemert-Bakel over inzet post Rips. Bij het wegvallen van post Rips wordt de inzet vanuit 
Ysselsteyn nog belangrijker. 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebiedsbekendheid 
 Verbeteren calamiteitenorganisatie betreffende objecten: stimuleer samenwerking tussen 

meerdere bedrijven op het industrieterrein 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving, speciale 

aandacht voor de TBS-kliniek 
 Ruimtelijke ordening: afweging brandrisico opnemen in beleid ruimtelijke ordening 
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Gemeente Weert 

Stap 1: Gegevens per 1-1-2013 
Aantal inwoners:  48.668 (CBS) 
Aantal geclassificeerde objecten: 25.992 (BAG) 
Aantal relevante branden in objecten afgelopen 10 jaar: 298  (GMS) 
Dekkingspercentage nu: 27,1 % (Care) 
Dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid: 82,9 %  (Care) 
Gemiddelde uitruktijd:  Weert: 5:08, Stramproy: 5:05 min 
 
Huidig brandrisicoprofiel: 
Objecten per risicoklasse 

   

Ef
fe

ct
 (

re
la

ti
ev

e 

m
at

e 
va

n
 o

ve
r-

sc
h

ri
jd

in
g)

 =
>

 

4 0 25 0 0 

3 0 3.139 0 0 

2 0 5.319 0 0 

1 0 10.455 0 0 

0 0 7.054 0 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  

 Relatieve inzetfrequentie: Relatieve mate van overschrijding: 

 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 0 = geen, 1 = laag, 2 = matig, 3 = hoog, 4 = zeer hoog 

 
Brandrisicoprofiel na invoering huidig SIE-beleid: 
Objecten per risicoklasse 
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4 0 5 0 0 

3 0 128 0 0 

2 0 904 0 0 

1 0 3.422 0 0 

0 0 21.533 0 0 

  
1 2 3 4 

  

Kans (relatieve inzetfrequentie) 
=> 

  
Het aantal objecten: 

0        objecten met een hoog brandrisico 

133       objecten met een matig brandrisico 

4.326          objecten met een laag brandrisico 

21.533 objecten met een zeer laag brandrisico  

                        25.992                                               
 
 
Het aantal markante objecten binnen het totaal aantal objecten: 

0        markante objecten met een hoog brandrisico 

0       markante objecten met een matig brandrisico 

11          markante objecten met een laag brandrisico 

85  markante objecten met een zeer laag brandrisico  

                   96                                                   
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Stap 2: Analyse gemeente Weert 
De hoogte van het relatieve brandrisico na invoering van het huidige SIE-beleid is overwegend zeer 
laag tot laag met een kleine uitloop tot matig. Het relatieve brandrisico komt voort uit een zeer lage 
tot hoge overschrijding en matige inzetfrequentie.  
Brandrisico markante objecten: 11 laag, 0 matig en 0 hoog  
 
Het huidige SIE-beleid heeft  grote invloed op het brandrisicoprofiel. 
 
Het dekkingspercentage na invoering huidig SIE-beleid is 82,9 % en voldoet aan het streven dat 
elke gemeente een dekkingspercentage van meer dan 50 % heeft. 
 
De gemiddelde uitruktijd van Weert is 5:08 min en van Stramproy 5:05 min. Beide posten voldoen 
net niet aan het streven dat elke post binnen 5 min uitrukt. 
 
Relatieve brandrisico Objecten  

(categorie benadering) 
Markante objecten  
(object benadering) 

Laag (geel) Overschrijding accepteren Geen 
extra maatregelen nodig 

Inzetten op preventieve 
maatregelen  

Matig (oranje) Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten 
op preventieve maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Oorzaak risico analyseren:  
Hoge brandfrequentie: inzetten op 
preventieve en preparatieve 
maatregelen 
Hoge overschrijding tijdnorm: 
onderzoek naar repressieve 
maatregelen 

Hoog (rood) Nader onderzoek repressieve 
maatregelen en inzetten op 
proactieve, preventieve en 
preparatieve maatregelen 

Inzetten op proactieve, preventieve 
en preparatieve maatregelen en 
verbetering calamiteitenorganisatie 
betreffende object. 
Repressieve maatregelen 
overwegen. 

Stap 3: Advies 
De brandweer adviseert het bestuur op basis van een kosten baten afweging en rekening houdend 
met het relatieve brandrisicoprofiel, het dekkingspercentage en de uitruktijd. Mogelijke oplossingen 
voor verlaging van het relatieve brandrisico zijn: 
 
Repressief: 

 Aanpassen SIE-netwerk in combinatie met TS4: in het huidige SIE-beleid is een SIE 
voorzien in Weert. 

 Interregionale / internationale samenwerking: inzet vanuit België geeft geen verbetering 
van de opkomsttijden 

 
Preparatief, Preventief en Proactief 

 Verbeteren preparatie: inzetkaarten, DBK, object- en gebiedsbekendheid 
 Verbeteren preventie: programma Brandveilig Leven, toezicht en handhaving 
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Bijlage 2: Methodische verantwoording basisgegevens dekkingsplan 
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Methodische verantwoording basisgegevens dekkingsplan 
 
Het dekkingsplan kent 2 kernelementen:  

1. Laten zien hoe het met de brandweerdekking is gesteld in relatie tot de normtijden in het 
Besluit veiligheidsregio’s. 

2. In beeld brengen welke maatregelen er genomen (kunnen) worden wanneer deze normen 
overschreden worden. 

De brandweerdekking wordt berekend op basis van de in het Besluit veiligheidsregio’s beschreven 
opkomstnormen per objectsoort (gebruiksfunctie)  en de middels een rekenprogramma bepaalde 
theoretische opkomsttijd van de eerste eenheid. Het aantal objecten waar de eerste eenheid binnen 
de norm ter plaatse is gedeeld door het totaal aantal objecten geeft het dekkingspercentage. 

Maatregelen dienen op objectniveau aangegeven te worden. In geval van generieke objecten mag er 
uitgegaan worden van clustering op gebied (tot maximaal de grootte van een wijk of kleine gemeente). 
Voor markante objecten dient dit op objectniveau plaats te vinden. 

1 Basisgegevens objecten 
De analyse voor Limburg-Noord is gebaseerd op de BAG-gegevens (Basisadministratie Adressen en 
Gebouwen) van 1 januari 2013. Op basis van de object-typering in de BAG en de gehanteerde object- 
c.q. gebruikstypering in de normering in het BV heeft  bureau Falck een conversie gedaan en de 
normtijden per object toegevoegd aan de BAG-registratie.  

Het basisbestand objecten bevat 271.373 objecten in Limburg-Noord. Gelet op postcode, huisnummer 
en toevoeging zijn er 9.115 objecten die meermaals op de lijst voorkomen. Dit is gerelateerd aan het 
feit dat er op één adres sprake kan zijn van meerdere gebruiksfunctie (bv. wonen en winkel). Hier is er 
voor gekozen alle gebruiksfuncties separaat mee te nemen in het dekkingsplan (als waren het unieke 
objecten). 

Wat opvalt is dat 3235 objecten de postcode 0000AA of 9999XX hebben. Dat schept de vraag hoe 
nauwkeurig deze objecten zijn geregistreerd. Daarbij wordt in een vervolgstap een koppeling op basis 
van o.a. postcodes gemaakt voor de risico-analyse, waarbij deze objecten niet gekoppeld kunnen 
worden. Aangezien het gaat om slechts 1% van het totaal, waarvan ruim de helft getypeerd is als 
“overige gebruiksfunctie” (geen norm), heeft dit slechts een marginale invloed op de dekkingscijfers. 
Nader onderzoek in een vervolgtraject is wel aan te bevelen. 

2 Basisgegevens markante objecten 
In de handreiking van de minister zijn als markante objecten gedefinieerd als objecten met een 
gebruiksvergunning en objecten die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen. Op basis van 
eigen registraties zijn alle objecten met een gebruiksvergunning (GV) en alle BRZO-objecten 
geïnventariseerd. Dit resulteert in een lijst met 1006 respectievelijk 12 unieke objecten. 913 GV-
objecten (91%) en alle BRZO-objecten bleken koppelbaar met het basisbestand objecten. Ten 
gevolge van de genoemde dubbelingen in de adressen in het basisbestand objecten (tgv 
verschillende gebruiksfuncties op één object) zijn uiteindelijk 1159 markante objecten benoemd.   

Nader onderzoek naar de registratie van markante objecten en de niet koppelbare markante objecten 
verdient aanbeveling in het vervolgtraject. Voor de uitkomsten van het dekkingsplan zal dit naar 
verwachting echter  geen maatgevende gevolgen hebben. 
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3 Basisgegevens historische inzetten 
Voor gebruik in de risico-analyse zijn de GMS-gegevens van de daadwerkelijke, relevante inzetten 
van de afgelopen 10 jaar (medio 2003-eind 2012) geanalyseerd. Op de meldkamer-registraties van 
alle brandweerinzetten zijn een aantal  filters toegepast om een beeld te krijgen van de relevante 
inzetten op objecten: 

 Alleen meldingen waarbij alle tijdsregistraties (rukt uit, ter plaatse) bekend zijn; 
 Alleen prio 1 meldingen (binnen)brand en OMS-alarmen met inzet (dus geen ongevallen, 

buitenbranden, brandgeruchten, dienstverleningen en OMS-meldingen zonder uitruk of inzet); 
 Alleen daadwerkelijke inzetten (dus geen alarm zonder uitruk of loze ritten). 

Daarmee is het basisbestand incidenten ontstaan met 3050 relevante branden over een periode van 
bijna 10 jaar. Deze zijn via postcode en huisnummer gekoppeld aan de BAG-registratie van 2013. 
Daarbij staan er naar verwachting minder branden in de lijst dan daadwerkelijk hebben 
plaatsgevonden. Ingeschat wordt een afwijking van 10-20%. Echter voor het doel van het gebruik 
(regionaal beeld van geografische spreiding van deze incidenten, en een relatieve vergelijking van de 
inzetfrequentie van het ene gebied ten opzichte van het andere) is de registratie voldoende 
nauwkeurig. 

Verwacht wordt verder dat er een kleine onnauwkeurigheid zal zitten in de aan het inzetobject 
gekoppelde gebruikersfunctie (uit BAG 2013), omdat deze in de afgelopen 10 jaar gewijzigd kan zijn. 
Classificatie van object-gerelateerde incidenten in GMS is over de jaren heen niet eenduidig en 
verschilt daarnaast van de gehanteerde gebruiksfuncties in het normenstelsel voor opkomsttijd van de 
brandweer. Dit speelt echter geen rol in de gemaakte analyse in het dekkingsplan. Onderstaand is het 
aantal branden per objecttype per jaar grafisch weergegeven. Duidelijk is dat het overgrote deel van 
de branden voorkomt in objecten met een woonfunctie (69%) en industriefunctie (11%). De lagere 
waarde in 2003 komt voort uit het gegeven dat er pas vanaf medio 2003 registratie beschikbaar zijn. 

 

4 Relatief brandrisico 
De brandrisicoanalyse die is gedaan beoogt het relatieve brandrisico per object ( in relatie tot de 
overige objecten in de regio) in beeld te brengen. Vanuit de algemene risico-formule Risico = Kans x 
Effect zijn de volgende indicatoren bepaald. 

Het element kans is bepaald in de vorm van een historische inzetfrequentie. Dit is de 
inzetfrequentie in een 4-positie-postcodegebied per object  per jaar, berekend uit het basisbestand 
incidenten. Uit een regressieanalyse blijkt dat er een bijna 1-op-1-relatie bestaat tussen het aantal 

Aantal branden per objecttype per jaar 
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objecten in een gebied en het aantal inzetten, ongeacht de oppervlakte van dat gebied. Voor een 
frequentiebepaling per gebied naar type object is echter de beschikbare verzameling incidentdata te 
klein.   

Aan deze inzetfrequentie is een waarde van 1 t/m 4 toegekend, waarbij  
 1 staat voor een relatief lage inzetfrequentie in het betreffende postcodegebied (in ca. 14% 

van de gebieden) 
 2 staat voor een gemiddelde inzetfrequentie in het betreffende postcodegebied (in ca. 68% 

van de gebieden) 
 3 staat voor een hoge inzetfrequentie in het betreffende postcodegebied (in ca. 14% van de 

gebieden) 
 4 staat voor een zeer hoge inzetfrequentie in het betreffende postcodegebied (in ca. 2-4% van 

de gebieden). 
Onderstaand is dit schematisch weergegeven aan de hand van de statistische verdeling van 
inzetfrequenties in de regio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Het element effect is gebaseerd op de overschrijdingstijd. Hoe groter de overschrijding, hoe groter 
de het effect. Ook hier is een verdeling van 1 t/m 4 toegekend, waarbij de volgende indeling is 
aangehouden: 

 1 staat voor een overschrijding van maximaal 25% van de wettelijke normtijd 
 2 staat voor een overschrijding van maximaal 50% van de wettelijke normtijd 
 3 staat voor een overschrijding van maximaal 75% van de wettelijke normtijd 
 4 staat voor een overschrijding van meer dan 75% van de wettelijke normtijd 

Deze waarde wordt bepaald voor ieder object met een overschrijding op de wettelijke opkomstnorm. 

Door de “kans”waarde te vermenigvuldigen met de “effect”waarde ontstaat een getal dat het relatieve 
brandrisico per object weergeeft.  

 

 

 

 

 

  
In voorgaande tabel zijn de aantallen objecten per risicoklasse weergegeven: 

 In groen staan de objecten waarbij de brandweer binnen de normtijd aanwezig is 
(overschrijding is 0) 
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4 157 441 16 1 
3 2.096 6.855 269 105 
2 4.155 22.892 804 261 
1 3.529 44.614 717 983 
0 6.337 162.725 4.385 6.418 

  
1 2 3 4 

  
Kans (relatieve inzetfrequentie) => 

Gemiddeld Laag Hoog Zeer 
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Aantal gebieden met bepaalde inzetfrequenties uitgezet tegen hoogte van 
inzetfrequentie 

Aantal objecten per risicoklasse 
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 In geel de aantallen objecten met een laag relatief risico; 
 In oranje de aantallen objecten met een matig relatief risico; 
 In rood de aantallen objecten met een hoog relatief risico; 

 
5 Van risico’s naar maatregelen 
Deze indeling vormt de basis voor de beoordeling van maatregelen per object. Daarbij is grofweg de 
volgende lijn aangehouden: 

 Objecten met een laag relatief risico: overschrijding accepteren, ook voor markante objecten 
 Objecten met een matig of hoog relatief risico: flankerend beleid (proactie, preventie, 

preparatie), markante objecten komen daarbij boven aan de prioriteitenlijst 
 Relatief veel objecten of objectconcentraties met een matig of hoog risico: overweeg 

mogelijke repressieve maatregelen 
Dit laatste kan in verschillende vormen en varianten. Op basis van de uitkomsten van een dergelijk 
nader onderzoek dient dan een nieuw dekkingsplan gemaakt te worden. Daarin wordt dan op 
objectniveau zichtbaar of en in hoeverre repressieve maatregelen effect sorteren. Dit zal in de praktijk 
gericht zijn op clusters van objecten, voor een enkel object of een kleine groep zullen de kosten van 
repressieve maatregelen  in het algemeen niet opwegen tegen de baten. Indien repressieve 
maatregelen niet haalbaar zijn komen deze objecten alsnog op de lijst voor flankerend beleid, met 
hoge prioriteit. 
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Voorwoord 

In maart van dit jaar (2013) heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord opdracht 
gegeven tot het opstellen van een visie op brandweervrijwilligers in de regio Limburg-Noord. Voor u 
ligt deze visie op vrijwilligers. Dit document vormt een basis voor de ontwikkeling van en rond de 
brandweervrijwilliger tot 2020.  

De visie is tot stand gekomen in een intensief traject van bijna een jaar. Een beschrijving maken van 
de brandweervrijwilliger in de toekomst is niet makkelijk en dat doe je niet met een projectgroep 
alleen. Om een gedegen document te schrijven is input nodig uit de hele organisatie. Input van het 
bestuur en de directie, het management maar zeer zeker ook de vrijwilligers zelf!  

Bij deze dank ik iedereen voor de openheid in gesprekken en bijeenkomsten. Zonder jullie 
medewerking had de visie niet zijn huidige vorm kunnen aannemen. De stappen die we samen 
hebben doorlopen om tot dit eindresultaat te komen zijn wellicht net zo belangrijk geweest als het 
eindresultaat op zich.  

De komende jaren zullen soms onzeker zijn en er zullen veel ontwikkelingen op ons af komen. Ik ben 
ervan overtuigd dat we met dit visiedocument een stip op de horizon zetten. Door de verbinding met 
elkaar te zoeken zijn Brandweer Limburg-Noord en de vrijwilligers klaar om de komende jaren 
professioneel, flexibel en betrokken bezig te blijven met het brandweervak!  

Namens de projectgroep Visie vrijwilligers, 

Peter Bloemers 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeswijzer 

Dit visiedocument op brandweer vrijwilligers is opgedeeld in een deel A en deel B. Deel A schetst het 
theoretisch kader voor de Visie vrijwilligers en beschrijft de huidige situatie in de regio. Deel B gaat in 
op de visie op brandweervrijwilligers in 2020. In de bijlages worden meer uitgebreidere analyses en 
achtergronden van de macro- en micro-omgevingsanalyse van het vrijwilligersveld gegeven. Alle 
gedeelten zijn separaat van elkaar te lezen en daar waar in dit document ‘hij’ staat kan 
vanzelfsprekend ook ‘zij’ worden gelezen. 
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1. Positionering 
 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft in 2011 het Beleidsplan 
Veiligheidsregio Limburg-Noord vastgesteld en daarmee een belangrijke koerswijziging voor de 
komende jaren ingezet. Met deze koerswijziging zijn, zowel binnen de brandweer in Nederland, en ook 
in de regio Limburg-Noord, allerlei ontwikkelingen en initiafieven in gang gezet. Dit alles tegen de 
achtergrond van een belangrijke bestuurlijke doelstelling uit het beleidsplan:   

‘’Goede brandweerzorg, met een hoge maatschappelijke betrokkenheid tegen 
aanvaardbare kosten.’’    

In het beleidsplan geeft het Algemeen Bestuur tevens aan, vrijwilligheid als belangrijkste basis voor 
lokale inbedding te zien. Vrijwilligers vormen daarmee nu, maar zeker ook in de toekomst de 
ruggegraat van de brandweerorganisatie. Tegelijkertijd is de (brandweer)wereld volop in ontwikkeling. 
Voornamelijke de huidige financiële situatie in Europa is een trigger voor de brandweer geweest om 
anders naar de organisatie te gaan kijken. Door de terugtrekkende beweging van de overheid wordt 
steeds meer professionaliteit verwacht van de overheidshulpdiensten. De brandweer komt daardoor in 
de spagaat terecht van professionalisering en verzakelijking enerzijds en vrijwilligheid met een 
bepaalde mate van vrijblijvendheid anderzijds.    

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren en alle ontwikkelingen in het juiste perspectief te kunnen 
plaatsen, is het van belang dat er een duidelijk toekomstbeeld wordt geschetst voor het huidige én het 
nieuwe vrijwilligersbestand. Zowel de vrijwilligers, als het management van de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord hebben behoefte aan een kaderstellend –en richtinggevend document. Om een 
gedegen visiedocument op te stellen is een integrale aanpak noodzakelijk. Dit project is daarom 
continu verbonden geweest met het project visie repressie. Ook is de samenhang gezocht in de 
afdelingsplannen van de afdelingen brandweer in de Veiligheidsregio en het Programma Brandveilig 
Leven. De visiedocumenten repressie en vrijwilligers zijn onlosmakelijk met elkaar, en het Programma 
Brandveilig Leven verbonden. 

Om deze visie op vrijwilligers te ontwikkelen is een projectgroep geformeerd die  – samen met de 
projectgroep Visie repressie – tot een visie is gekomen door een aantal stappen te doorlopen. Deze 
stappen zijn terug te vinden in de structuur van dit document en hieronder uiteen gezet.   

1.1 Literatuurstudie  
Er zijn reeds vele studies verricht naar de succesfactoren voor het vinden, binden en blijven boeien 
van (brandweer)vrijwilligers, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Ook de trends en 
ontwikkelingen binnen zowel het algemene vrijwilligerswerk als ook het brandweerveld zijn in brede 
mate onderzocht. 

Als theoretisch kader voor de voorliggende visie op vrijwilligers binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord 
is van de meest relevante studies en de regionale onderzoeken een analyse gemaakt.  

1.2. Door en voor vrijwilligers; landelijke visie vrijwilligers 
Belangrijk uitgangspunt voor deze regionale visie, is de landelijke toekomstvisie op vrijwilligheid 
binnen de brandweer, die door de NVBR en de VBV - twee vakverenigingen binnen de brandweer - 
gezamenlijk is opgesteld. Voor deze landelijke visie is input opgehaald in het vrijwilligersveld. Dit 
gebeurde tijdens sessies in de 25 veiligheidsregio’s. Als instrument is de Group Decision Room (GDR) 
gebruikt, om tot een gestructureerde discussie te komen met de vrijwilligers. Tijdens deze sessie is de 
deelnemers gevraagd onderwerpen te prioriteren, hun tevredenheid aan te geven en te brainstormen 
over verbetermogelijkheden. 

De belangrijkste input voor deze regionale visie is de input van postcommandanten geweest. De 
resultaten van de landelijke GDR-sessies zijn geanalyseerd en er is specifiek gekeken naar de 
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resultaten voor onze regio. Tijdens de workshoprondes ‘Toekomstvisie brandweerzorg’, waarvoor alle 
postcommandanten binnen de regio Limburg-Noord zijn uitgenodigd, zijn de GDR-resultaten getoetst 
op representativiteit binnen de gehele regio. Daarnaast is in discussievorm input opgehaald over de 
huidige situatie binnen het vrijwilligersveld en zijn de wensen en behoeften van de postcommandanten 
over de toekomstige positie van de vrijwilligers binnen de veiligheidsregio geïnventariseerd. 

1.3 Visie vrijwilligers Brandweer Limburg-Noord 
De literatuuranalyse en de resultaten van de GDR sessies en workshoprondes hebben geleid tot deze 
visie. Een van de doelen van deze visie op vrijwilligers is het geven van inzicht in de invloeden op 
vinden, binden en boeien van brandweervrijwilligers. De visie geeft een beeld van de rol en positie van 
de brandweervrijwilliger in Limburg-Noord in de toekomst. Nadrukkelijke aandacht is er voor de 
wederzijdse verwachtingen tussen vrijwilligers en de veiligheidsregio.  

Tot slot: Een visie is geen vaststaand stuk. Dit document beschrijft  een bouwsteen op basis waarvan 
Brandweer Limburg-Noord de komende jaren kan doorontwikkelen. Het bestuur van de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord  bepaalt met de vaststelling van dit document, tegen de achtergrond 
van de koers uit het beleidsplan, de kaders  waarbinnen deze doorontwikkeling plaats zal vinden. 
Gezien de razendsnelle maatschappelijke ontwikkelingen, wettelijke kaders voor het brandweerveld 
dat aan verandering onderhevig is en ook het tempo waarin de veiligheidsregio als organisatie zich 
ontwikkelt, is het van groot belang de visie te blijven evalueren en bij te stellen waar nodig.  
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2. De visie op brandweervrijwilligers van de VRLN samengevat 

2.1 Doel 
Het doel van dit visiedocument is het geven van een professionele beschrijving van de positie, rol en 
wederzijdse verwachtingen tussen organisatie en (brandweer)vrijwilliger. Hierbij rekening houdend 
met zowel in- als externe ontwikkelingen binnen de brandweer, organisatorische inbedding in de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord als ook de maatschappelijke omgeving. 

Daarbij komen vragen naar voren als: welke ontwikkelingen heeft vrijwilligheid de laatste jaren 
doorgemaakt, wat is de rol en positie van de vrijwilliger in de huidige organisatie, aan welke structuur 
heeft de organisatie én de vrijwilliger behoefte? Hoe kan er een einde worden gemaakt aan de 
verscheidenheid aan invulling van de rol van postcoördinator en vrijwilliger en kan er een eenduidig 
wederzijds verwachtingspatroon voor zowel organisatie als vrijwilliger worden neergelegd? 

Al deze vragen leiden tot het doel van de visie brandweer vrijwilligers, namelijk het geven van 
antwoord op de volgende onderzoeksvraag: 

‘’In welke rol, positie en met welke wederzijdse verwachtingen worden vrijwilligers bij de 
afdeling brandweer van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ingezet, zodat in de nabije 
toekomst continue en verantwoorde brandweerzorg gegarandeerd  wordt  in de regio Limburg-
Noord?’’ 

2.2 De brandweervrijwilliger in 2020 

2.2.1 Kennis en vakmanschap in de posten 
In 2020 is het vanzelfsprekend dat brandweervrijwilligers trots zijn op hun lokale brandweerpost en 
binnen die eigen post bezig zijn met vakinhoudelijke vraagstukken en continue doorontwikkeling van 
het brandweervak op hoofdzakelijk repressief gebied. Daarnaast is er – binnen gestelde kaders – 
voldoende ruimte om initiatieven te ontwikkelen die betrekking hebben op het voorkomen van 
slachtoffers en schade bij brand (Brandveilig Leven, preventie en preparatie).  

2.2.2 Wij zijn Brandweer Limburg-Noord 
In 2020 is het vanzelfsprekend dat vrijwilligers – in lijn met de bestuurlijke doelstelling – goed  
geworteld zijn in de lokale post, eigen gemeenschap en netwerk. De vrijwilligers vormen de basis voor 
de lokale inbedding van de brandweer in de samenleving. Naast de lokale roots worden de 
vrijwilligers, zowel qua takenpakket als geografisch gezien, breed ingezet. Personeel kan één-op-één 
meedraaien in elke post van de veiligheidsregio en normen en waarden zijn gelijk. In een wereld waar 
delen het nieuwe hebben is, staan posten continu met elkaar in verbinding om ideeën en kennis met 
elkaar te delen. De vrijwilliger begrijpt dat de taken van de organisatie VRLN/Brandweer Limburg-
Noord verder gaan dan zijn/haar eigen gemeenschap.  

2.2.3 Professionele organisatie van vrijwilligers 
In 2020 is het vanzelfsprekend dat elke vrijwilliger weet dat hij/zij een belangrijke bestuurlijke en 
maatschappelijke taak uitvoert. De vrijwilliger wordt hiervoor gewaardeerd door zowel het lokale 
bestuur als vanuit de organisatie. De vrijwilligers zijn loyaal aan centraal beleid. Binnen de post is een 
bepaalde mate van uitvoeringsvrijheid binnen beleidskaders. Hierover worden op een professionele 
manier afspraken gemaakt tussen management en werkvloer (verwachtingen). De postcoördinator 
speelt hierin een cruciale rol en wordt hiervoor op basis van inhoudelijke argumenten geselecteerd.  
De organisatie weet welke talenten vrijwilligers meebrengen en biedt voldoende ruimte om mensen dit 
talent te laten ontwikkelen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van deze talenten waar mogelijk en 
noodzakelijk.  
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2.2.4 Flexibele organisatie van vrijwilligers 
In 2020 is het vanzelfsprekend dat de organisatie Veiligheidsregio Limburg-Noord flexibel omgaat met 
ontwikkelingen in het (in)directe netwerk. De vrijwilligers zijn dé link tussen de veranderende 
samenleving en de organisatie en vormen de voelsprieten voor het management en bestuur. Het 
vrijwilligersbestand is in staat om mee te bewegen en ontwikkelingen te signaleren, maar ook 
inhoudelijke ontwikkelingen toe te passen en initiatieven te ontplooien. De vrijwilligers zorgen samen 
met het beroepspersoneel voor een flexibele, vraaggerichte en operationele (netwerk)organisatie daar 
waar nodig. Per post en per individu worden maatwerkoplossingen geleverd ten aanzien van 
operationeel personeelsbeleid, inzetbaarheid en ontwikkeling. De organisatie begrijpt dat vrijwilligers 
vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel werken en houdt hier rekening mee bij het 
bepalen van de operationele eisen.  

2.3 Kernwaarden Professioneel, Flexibel en Betrokken 

2.3.1 Professioneel 
Brandweer Limburg-Noord is een professionele organisatie waarin vrijwilligers uitvoeringsvrij opereren 
in de post, maar loyaal zijn aan (regionaal) beleid. De postcoördinator is key-figure in het leveren van 
‘gegarandeerde zorg’1!  

2.3.2 Flexibel 
Posten bestaan uit vrijwilligers met roots in de lokale gemeenschap en zijn samen sterk. De vrijwilliger 
wordt flexibel, op maat en daar waar nodig ingezet en heeft als hoofdtaak het bestrijden van branden 
en ongevallen. Daarnaast ontplooit en ontwikkelt de vrijwilliger ook initiatieven om schade en 
slachtoffers bij brand en ongevallen te voorkomen!   

2.3.3 Betrokken 
De vrijwilliger heeft een duidelijke taak en plek in de organisatie Veiligheidsregio Limburg-Noord. 
Management en werkveld communiceren open en continu met elkaar. Vrijwilligers zijn betrokken bij 
Brandweer Limburg-Noord, maar ook bij hun eigen lokale netwerk. De veiligheidsregio faciliteert 
initiatieven die betrokkenheid met de lokale gemeenschap bevorderen.   

De visie op brandweervrijwilligers, zoals omschreven in deze notitie, is gericht op een toekomstige 
generatie vrijwilligers. De huidige generatie moet nadrukkelijk worden meegenomen in de opmaat 
naar deze nieuwe situatie, waarbij de organisatie zich moet realiseren dat mogelijk niet alle huidige 
vrijwilligers en postcoördinatoren als bijzonder onderdeel daarvan, zich kunnen vinden en committeren 
aan deze nieuwe situatie.  

2.4 Postcoördinator 
De postcoördinatoren, als drijvende kracht binnen de vrijwillige posten, vervullen een sleutelrol in de 
organisatie van de toekomst. Beleidskaders worden centraal binnen de organisatie bepaald, waarbij 
de postcoördinator zorgdraagt voor vertaling van dit beleid naar de lokale posten. Voorwaarde is dat 
de organisatie de postcoördinator op inhoudelijke en bedrijfsondersteunende vakgebieden optimaal 
faciliteert. De postcoördinator nieuwe stijl vormt de verbindende factor tussen de burgemeester, het 
lokale bestuur en de brandweerpost. Formele besluitvorming zal daarentegen te allen tijde via het 
Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio lopen.  

Naast het zijn van een boegbeeld van de post en onderdeel van de veiligheidsregio is het van groot 
belang dat de postcoördinatoren binding en voeling hebben met de vrijwilligers. Nog meer dan nu is 
hun grootste en belangrijkste taak, het zijn van het schakelpunt tussen organisatie en vrijwilligers.  

De postcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers en organisatie waar het zijn post 
betreft. In de communicatiestrategie speelt de postcoördinator wederom een grote rol. Hij is 

                                                      
1 Gegarandeerde zorg: Visie Repressie Brandweer Limburg-Noord 
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verantwoordelijk voor de warme communicatie-overdracht tussen management/organisatie en post en 
vice versa.  

2.5 Volontair 
Inspelen op ontwikkelingen betekent ook meer flexibiliteit genereren in het huidige en nieuwe 
vrijwilligersbestand. Personen die hun repressieve taak in meer of mindere mate niet meer kunnen 
uitvoeren hoeven geen afscheid te nemen van de brandweer maar zijn binnen niet-repressieve taken 
vaak erg waardevol. Daarnaast doet een volledig nieuw type vrijwilliger zijn intreden: de volontair. Niet 
repressief actief, maar wel op het gebied van vakbekwaamheid, beheer en Brandveilig Leven (mens-
volgt-werk principe). Hiermee faciliteert de organisatie bestaande –én nieuwe vrijwilligers om bij de 
brandweer en de lokale gemeenschap betrokken te blijven.  

2.6 Verwachtingen 
Teneinde een professionalisering en verzakelijking van de brandweer te kunnen doorvoeren is het 
belangrijk wederzijdse verwachtingen over-en-weer uit te spreken. Het management van de 
afdelingen brandweer neemt daartoe een standpunt in over de beschikbaarheid en minimale 
inzetbaarheid van vrijwilligers. Daar tegenover staat dat in 2014 organisatiebreed onderzoek wordt 
gedaan naar secundaire arbeidsvoorwaarden waardoor vrijwilligers zich meer gewaardeerd en 
betrokken voelen. Voorbeelden hiervan zijn opleidingskansen, sociale activiteiten en decoratiebeleid. 

In nieuwe vrijwilligers wordt door de organisatie fors geïnvesteerd. Er zal daarom continu een 
afweging worden gemaakt tussen investering door de organisatie (opleiding, materieel etc.) enerzijds 
en rendement voor de organisatie (aantal uitrukken, beschikbaarheid etc.) anderzijds. Met de intrede 
van de hierboven genoemde ‘volontair’ kan de organisatie bestaande vrijwilligers een alternatief 
bieden en blijven de huidige vrijwilligers van grote meerwaarde voor Brandweer Limburg-Noord.     

Bovenstaande kan alleen bereikt worden als zowel de organisatie als de vrijwilligers zich ervan bewust 
zijn dat de brandweer een belangrijke maatschappelijke taak vervult. Hier moet professioneel mee 
worden omgegaan en vrijwilligers en management mogen dat van elkaar verwachten. 
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DEEL A: VERKENNINGEN 

3. Reikwijdte 
De scope van de visie brandweervrijwilligers richt zich op de repressieve brandweervrijwilliger in de 
brandweer basiszorg en specialistische taken. Zij richt zich niet op functies in opgeschaalde situatie en 
leiding en coördinatie. 

4. Omgevingsverkenning 
Het beleidsveld veiligheid en daarbinnen de brandweerzorg, is momenteel sterk in ontwikkeling. Onder 
invloed van een veelheid aan factoren, zal de klassieke brandweerorganisatie de komende jaren 
worden omgevormd tot een vernieuwde veiligheidspartner. 

Het soepel doen verlopen van dergelijke omvangrijke veranderingstrajecten is een kunst op zich. Vaak 
wordt gestuit op weerstanden met als gevolg dat doelen niet, of slechts gedeeltelijk, worden gehaald. 
In vervolgnotities en implementatieplannen die naar verwachting voortvloeien uit deze visie, zal 
voldoende aandacht moeten uitgaan naar de acceptatie van veranderingen bij de vrijwilligers die erbij 
betrokken zijn2.  

4.1 Onzekere factoren 
Het eerste dat opvalt wanneer een scan van het ‘speelveld’ wordt gemaakt, is dat deze visie wordt 
geschreven in een periode dat nog niet alle puzzelstukjes beschikbaar zijn en nog niet alle vragen zijn 
uitgediscussieerd. Deze visie wordt als ‘richtinggevend’ beschouwd en giet niet de koers van de 
brandweer voor de komende tientallen jaren in beton. Het zal een dynamisch document zijn dat in 
staat is mee te bewegen met voortschrijdende inzichten. Sleutelwoord dat op de brandweer van de 
toekomst van toepassing is, geldt in die zin ook voor deze visie: Flexibiliteit. 
Het feit dat een aantal factoren nog onzeker is, moet binnen de veiligheidsregio dan ook geenszins 
worden uitgelegd als een risico maar juist als een kans om nieuwe ideeën te ontwikkelen, activiteiten 
te ontplooien en zo de organisatie mee te vormen.  
 
Concreet gaat het onder meer om de volgende beïnvloedende factoren: 

 Momenteel is een vernieuwd risicoprofiel van de regio in ontwikkeling. 
 Momenteel is de Visie op repressie in concept gereed. 
 Momenteel is een vernieuwd dekkingsplan voor de regio in ontwikkeling. 

 
Om integraliteit en samenhang tussen voorliggende visie, het risicoprofiel en dekkingsplan, en andere 
in ontwikkeling zijnde beleidsdocumenten te waarborgen, wordt door verschillende projectgroepen 
samen opgetrokken en informatie uitgewisseld. 
 

 Hoewel de volledige brandweer in Limburg-Noord is geregionaliseerd, is van een 
geharmoniseerde brandweerbegroting nog geen sprake. Het bestuur van de VRLN heeft 
zichzelf de taak opgelegd dit voor 2015 te realiseren. 

 De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) wordt momenteel geëvalueerd door de commissie Hoekstra. 
Dit leidt mogelijk tot aanpassingen in de wet. 

 

                                                      
2 Visie op repressie, Veiligheidsregio Limburg-Noord 
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Hierop is geanticipeerd door de ontwikkelingen nauw te monitoren en tussentijds waar nodig bij te 
stellen. Daarnaast is gebruik gemaakt van het rapport3 van TNO naar onder meer de opkomsttijden in 
de Wvr. Het ligt immers in de lijn der verwachtingen dat de conclusies die TNO getrokken heeft in elk 
geval deels overeen zullen komen met de bevindingen van de commissie Hoekstra. Daarnaast is 
voorliggende visie bedoeld als richtinggevend document en op een dusdanig abstractieniveau dat de 
eventuele wetswijzigingen weinig of geen invloed hebben op de visie. Niet op de laatste plaats is de 
brede verwachting dat als er sprake is van wetsaanpassingen, deze enkel in meer beleidsvrijheid voor 
veiligheidsregio’s zullen resulteren. 
 

 De organisatieontwikkeling binnen de VRLN loopt nog. 
 
De organisatieontwikkeling waar de VRLN middenin zit, is net als de formulering van een nieuw 
risicoprofiel en een nieuw dekkingsplan een concreet proces waaruit is af te leiden dat de VRLN alle 
zeilen bij zet om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van haar producten en diensten naar een hoger 
plan te tillen. Ook voorliggende visie hoort in dat rijtje. In de projectgroep Visie vrijwilligers is een 
afvaardiging van het nieuwe brandweermanagement vertegenwoordigd. Hierdoor kan de bouw van de 
afdelingen tegen de achtergrond van de visies repressie en vrijwilligers plaatsvinden en maximale 
integraliteit worden behaald. Daarnaast is de structuur van de nieuwe organisatie inmiddels voldoende 
helder om de visie op repressie en vrijwilligers daarop te laten aansluiten. 
 

 Het regionaal crisisplan4 wordt geïmplementeerd. 
 
Het bestuur van de VRLN heeft het Regionaal Crisisplan vastgesteld waarin op procesniveau 
afspraken worden gemaakt ten aanzien van de opgeschaalde brandweerzorg, operationele leiding en 
coördinatie5. 

4.2 Omgevingsanalyse  
In bijlage 1 is een uitgebreide literatuuranalyse te vinden van factoren die van invloed zijn op 
vrijwilligerswerk. Trends in vrijwilligerswerk worden daarbij benoemd, te denken valt aan 
informatisering, globalisering en het combineren van levenssferen door vrijwilligers.  

Daarnaast is er een analyse van de maatschappelijke ontwikkelingen en vrijwilligheid bij de brandweer 
opgenomen, komend uit de concept landelijke visie op vrijwilligheid bij de brandweer. 

4.3 Organisatieanalyse 

4.3.1 SWOT-analyse 
Aanvullend op de omgevingsanalyse die macro factoren beschrijft waarmee rekening gehouden zou 
moeten worden, heeft ook een beschouwing van de eigen organisatie plaatsgevonden die meer 
gericht was op micro-aspecten die door de organisatie ten gunste kunnen worden beïnvloed. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van de SWOT-methodiek. Bij de analyse zijn zowel interne- als externe 
deskundigen betrokken. De SWOT-analyse is geïnitieerd vanuit de visie op repressie maar daardoor 
niet minder bruikbaar voor de visie op brandweer vrijwilligers. De oorspronkelijke opbrengst is door 
indikking en prioritering teruggebracht tot een beknopt overzicht (zie bijlage 2)6. 

                                                      
3 TNO; Rem brand fase 1; Niet harder rijden maar voorkomen en slimmer bestrijden; februari 2013. 
4 VRLN; Regionaal crisisplan; 2011. 
5 Visie op repressie, Veiligheidsregio Limburg-Noord 
6 Visie op repressie, Veiligheidsregio Limburg-Noord 
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Typering van de huidige situatie in onze regio 
(IST) 

Om een doorkijk te kunnen geven naar de 
gewenste situatie voor vrijwilligers en om een 
sterke visie neer te kunnen leggen, is een 
analyse van de huidige situatie noodzaak. 
Deze situatie duiden we als de IST-situatie. De 
beschrijving van de IST-situatie is grotendeels 
tot stand gekomen door input vanuit het veld. 
Hierbij is gebruikt gemaakt van de resultaten 
van de GDR-sessies7. Deze zijn getoetst bij het 
vrijwilligersveld. In bijeenkomsten is de 
projectgroep in gesprek gegaan met 
postcommandanten8 en hoofden repressie. 

De beschrijving van de huidige situatie is een samenvatting van al deze bijeenkomsten en 
gesprekken. Hoe meer mensen je spreekt, hoe meer meningen je hoort. Een analyse maken waarin 
zowel organisatie als vrijwilligers zich volledig herkennen, is dan ook een onmogelijke opgave. De 
percepties van vrijwilligers en organisatie lopen daarnaast op sommige punten flink uit elkaar.  

‘’Ondanks dat management en werkveld vanuit andere referenties en perspectieven naar de 
organisatie kijken, werkt iedereen met dezelfde doelstelling! Namelijk het creeëren van een zo 
effectief en efficiënt mogelijke brandweerorganisatie.’’  

Uit de landelijke visie zijn een aantal kernpunten te halen, waaraan door de vrijwilligers veel waarde 
wordt gehecht. Omdat de input voor de landelijke GDR-sessie slechts in één van de districten in onze 
regio is opgehaald, zijn de resultaten van de GDR-sessie getoetst op herkenbaarheid in de hele 
veiligheidsregio.  

De postcommandanten is gevraagd om de resultaten van de GDR-sessie te bespreken in hun post, 
waarna zij een terugkoppeling hebben gegeven van deze bespreking tijdens workshops over de 
toekomstvisie brandweer. Ook de rol en positie van de postcommandant en het toekomstbeeld voor 
de brandweer zijn tijdens deze dagen aan bod gekomen. 

Om naast het beeld van de vrijwilligers ook het organisatiebeeld te schetsen, hebben er ook 
gesprekken plaatsgevonden met de huidige en nieuwe leidinggevenden binnen de afdeling brandweer 
in de veiligheidregio. 

Zoals reeds eerder aangehaald, lopen beeld, mening en verwachtingen van enerzijds de vrijwilliger en 
anderzijds de organisatie niet altijd evenwijdig aan elkaar. Om de overeenkomsten en verschillen 
helder in beeld te brengen, worden de standpunten van zowel organisatie als vrijwilligers in twee 
seperate beschrijvingen weergegeven (zie bijlage 2). 

4.4 Statistische verkenning 
In bijlage 3 worden de deelnamecijfers en kwantitatieve verwachtingen voor landelijke en regionale 
brandweervrijwilligers vermeld.  

Over de afgelopen 7 à 8 jaar is het aantal brandweervrijwilligers landelijk gezien afgenomen van circa 
22.500 naar 21.000. Hierin is nog steeds een licht dalende trend te zien. Naar verwachting zal het 
aantal brandweervrijwilligers de komende jaren dan ook alleen maar afnemen. De afname is het 
duidelijkst zichtbaar bij mannen, bij vrouwen is het cijfer de laatste paar jaren stabiel gebleven. 

                                                      
7 Verslag resultaten GDR-sessie Brandweerkazerne Weert dd 6 september 2012 
8 Workshops toekomstvisie brandweer  
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Trends in vrijwilligerswerk voorspellen dat het aantal vrijwilligers de komende jaren licht zal blijven 
dalen. Deze daling is echter niet alarmerend te noemen. Wel moet rekening worden gehouden met de 
minimale bezettingsgraad van een vrijwilligerspost om ‘gegarandeerde zorg’ te kunnen leveren. Daar 
waar op post-niveau deze bezettingsgraad niet gehaald wordt, moet worden geïnvesteerd in het 
aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Doordat de afgelopen periode een afwachtende houding is 
aangenomen met betrekking tot werving van nieuwe vrijwilligers, is een aantal posten minimaal bezet. 
Een lichte daling kan juist op deze posten op korte termijn leiden tot operationele problemen.   

5. Wettelijke kaders, bestuurlijke kaders en landelijke visie op vrijwilligers 

5.1 Wettelijke kaders  
De vrijwilligers binnen het brandweerveld vervullen op dit moment een voornamelijk repressieve 
functie binnen onze veiligheidsregio. Het wettelijk kader voor de repressieve brandweerzorg is 
hoofdzakelijk geformuleerd in de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) en de daaruit voortvloeiende besluiten 
zoals het Besluit Veiligheidsregio’s (Bvr) en het Besluit personeel veiligheidsregio’s (Bpr). 

De visie op vrijwilligers moet passen in dit wettelijk kader. Zo schetst artikel 3.1.2 van het Bvr uit welke 
functionarissen een brandweereenheid moet bestaan en is het opleidingsniveau waaraan deze 
functionarissen moeten voldoen, vastgelegd in het Besluit personeel veiligheidsregio’s. 

5.2 Bestuurlijke kaders 
Bestuurlijk ligt de basis van voorliggende visie in de door het bestuur van de VRLN vastgestelde Visie 
op brandweerzorg 2012 – 20159. Het zijn voor een belangrijk deel de hierin bepaalde kaders die in 
deze Visie op repressie verder worden uitgewerkt. In het oog springend daarbij is het belang dat door 
het bestuur gehecht wordt aan het schetsen van een transparant en realistisch beeld naar de 
samenleving, gekoppeld aan een grotere rol voor die samenleving waar het gaat om zelfredzaamheid 
en het nemen van eigen verantwoordelijkheden. Dit vertaalt zich enerzijds in een verschuiving van de 
aandacht van repressie naar preventie en anderzijds in een nieuwe manier van optreden door de 
brandweer. 

Een vergelijkbare relatie ligt er tussen voorliggende visie en de missie en visie van de VRLN10. 
Behalve dat ook daarin een prominente plaats is weggelegd voor de rol van de zelfredzame en 
verantwoordelijke samenleving, kent deze ook een vertaling naar een platte organisatie met 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden laag in de organisatie en taakvolwassen medewerkers. 

5.3 Landelijke visie op vrijwilligheid 
De stuurgroep Visie vrijwilligheid bestaande uit vertegenwoordigers van Brandweer Nederland, de 
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers en vertegenwoordigers van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie hebben opdracht gekregen tot het opstellen van een landelijke (toekomst)visie op vrijwilligheid. 
De aanleiding tot ontwikkeling van een landelijke visie komt enerzijds voort uit de ‘Brandweer over 
Morgen’ waarin vrijwilligheid een speerpunt is. Anderzijds waren de resultaten van drie enquêtes uit 
2010 (NVBR, SP en VBV) aanleiding om te komen tot een landelijke visie op vrijwilligheid. Dit in 
combinatie met de effecten van regionalisering, de discussie over (ver)andere(nde) taken op het 
gebied van Brandveilig Leven en het meer naar buiten treden van de brandweer in Nederland. 
 
 
 

                                                      
9   Veiligheidsregio Limburg-Noord: Visie op brandweerzorg 2012-2015 
10 VRLN; Zelf doen, samen doen, laten doen. Hoofdlijnen van de besturing, de organisatie en  de  
    werkwijze; 2009 
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Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de landelijke visie op vrijwilligers11. 
 
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweer 
Vrijwilligers (VBV) verzocht een landelijke gedeelde visie op vrijwilligheid bij de brandweer op te 
stellen. En dit vooral te realiseren door het raadplegen van de vrijwilligers in alle veiligheidsregio’s van 
het land: van, voor en door vrijwilligers. Naast het raadplegen van de vrijwilligers zijn alle bestaande 
studies en beleidsstukken over vrijwilligheid onderzocht. TNO heeft op basis 
van dit uitgebreide literatuuronderzoek aan de hand van de belangrijkste maatschappelijke trends 
meer dan twintig kernthema’s benoemd die van belang zijn bij het vinden, binden en boeien van 
vrijwilligers. Vrijwilligers zijn dan ook in alle veiligheidsregio’s geraadpleegd over deze thema’s.  
Op hoofdlijnen is de conclusie dat vrijwilligers tevreden zijn en vooral de lokale binding en onderlinge 
verbondenheid zeer belangrijk vinden. Thema’s als mate van vrijheid van handelen op de 
brandweerpost en nazorg bij traumatische gebeurtenissen (hetgeen zij eerst altijd zelf oppakken in 
eigen teamverband op de post) scoren dan ook hoog op het criterium belangrijkheid. 
 
De visie op vrijwilligheid bij de brandweer past in de strategische doelen van Brandweer Nederland. 
De aansluiting is te vinden in de notitie ‘Brandweer over Morgen’. De uitwerking van de drie 
kernelementen van de visie, te weten leiderschap, organisatie-concept en menselijke 
maat in het werken met vrijwilligers, ziet er als volgt uit: 
 

1. Brandweerorganisatie: kies en ontwikkel een set vaardigheden voor een adequaat leiderschap 
door de vrijwillige leidinggevende van de brandweerpost en denk en werk hierbij vanuit de 
leefwereld van de vrijwilliger. 

2. Brandweerorganisatie: ontwikkel een organisatiemodel voor een plaatselijke brandweerpost 
waarbij zelfsturing en voldoende regelruimte als uitgangspunt gelden. Zoek de balans tussen 
wat aan de lokale posten kan worden overgelaten en beter regionaal kan worden 
georganiseerd. 

3. Creëer mogelijkheden voor een zo ‘lean’ en ‘mean’ alsmede zo plat mogelijke organisatie. 
4. Brandweerorganisatie: kies en bevorder de toepassing van moderne technische en 

mensgerichte communicatiemethodieken die passen in de huidige leefwereld van de 
vrijwilligers. 

5. Bestuur: stimuleer de lokale binding tussen burgers in stad(swijk) of dorp en de vrijwilligers bij 
de brandweer en uit respect voor de nieuwe positie van de vrijwilligers in de frontlinie met een 
ontwikkelend takenpakket. 

6. Minister: ontwikkel wetgeving op sociaal-economisch terrein waardoor het aantrekkelijk wordt 
voor werkgevers om werknemers vrijwilligerswerk bij de brandweer te laten uitvoeren. Regel 
daarbij ook de aansprakelijkheid in geval van ongeval of (beroeps)ziekte op eenduidige wijze. 

 

 

                                                      
11 Concept Visie op vrijwilligheid bij de brandweer, 2013, Brandweer Nederland en Vakvereniging   
    Brandweer Vrijwilligers 
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DEEL B: VISIE OP BRANDWEERVRIJWILLIGERS 

6. De Visie op brandweervrijwilligers in 2020 
De Visie op brandweervrijwilligers is opgebouwd uit vier hoofdthema’s en geeft een beschrijving van 
de richting waarin de vrijwilligersorganisatie Brandweer Limburg-Noord de komende jaren (tot 2020) 
doorontwikkelt.  

Per thema wordt een beschrijving gegeven van de toekomstige situatie en een inhoudelijke 
onderbouwing en koppeling met het onderzoek en de visie repressie beschreven.  

Daarnaast worden aanbevelingen aan het managementteam van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 
gedaan voor uitwerkingsprogramma’s. Deze uitwerkingsprogramma’s bevatten een beschrijving van 
de opdrachten. Daarnaast zal in deze uitwerkingsprogramma’s een indicatie worden gegeven van het 
tijdvak waarin het hoofdthema dient te worden uitgewerkt.12 

6.1 Kennis en vakmanschap in de posten 
 

In 2020 is het vanzelfsprekend dat brandweervrijwilligers binnen hun eigen 
post bezig zijn met vakinhoudelijke vraagstukken en continue 
doorontwikkeling van het brandweervak op hoofdzakelijk repressief gebied. 
Daarnaast is er, binnen gestelde kaders, voldoende ruimte om initiatieven te 
ontwikkelen die betrekking hebben op het voorkomen van slachtoffers en 
schade bij brand (brandveilig leven, preventie en preparatie).  

 
Het organisatiemodel van Veiligheidsregio Limburg-Noord moet worden versterkt voor de lokale 
posten, waarbij zelfsturing en voldoende regelruimte als uitgangspunt gelden. Daarbij moet balans 
worden gezocht tussen wat aan de lokale posten kan worden overgelaten en wat beter regionaal kan 
worden georganiseerd. De organisatie moet daarbij zo plat mogelijk worden ingericht, conform de 
besturingsfilosofie van de VRLN. 

Van de brandweervrijwilliger mag een hoge mate van zelfsturing en taakvolwassenheid worden 
verwacht, op voorwaarde dat hij door de organisatie voldoende wordt gefaciliteerd voor de uitvoering 
van zijn taken. Oplossingen voor problemen worden door de vrijwilliger zelf bedacht en door het 
management getoetst aan regionaal beleid en kaders. Zo beschrijft bijvoorbeeld het programma 
‘Brandveilig Leven’ regionale kaders en wordt dit met uitvoeringsvrijheid in de posten uitgerold.  

De lokale brandweerposten beschikken over vrijwillige ambassadeurs voor veiligheid voor burgers: 
vrijwilligers geven voorlichting en bieden ondersteuning op voorkomen en beperken van brand in 
woningen, scholen en zorgcentra13. Verbeter-ideeën ten aanzien van repressieve inzet worden 
geregistreerd, verzameld en regionaal geanalyseerd (op inhoud). Vervolgens worden adviezen 
gegeven t.a.v. beleidsaanpassing. 

                                                      
12 Deze uitwerkingsprogramma’s maken geen onderdeel uit van de visie en worden separaat aan het managementteam van de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord aangeboden.  
13 Landelijke visie op brandweervrijwilligers 
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In het nieuwe organisatiemodel komt ondersteuning nadrukkelijk terug. Zowel binnen de afdelingen 
brandweer als in de afdelingen ESD (Expert en Speciale Diensten) en bedrijfsondersteuning wordt 
breed ingezet op een goede facilitering van de posten. Daar waar posten zelf uitvoering kunnen geven 
aan facilitaire zaken en dit past binnen de regionale kaders, moet deze ruimte ook worden geboden. 
Dit vraagt een omslag in denken voor zowel medewerkers binnen de posten als binnen de organisatie.  

Om de kloof, zoals beschreven in de huidige situatie (zie bijlage 2) tussen organisatie en vrijwilligers te 
verkleinen, is het definiëren van wederzijdse verwachtingen tussen organisatie en vrijwilligers en het 
vastleggen van afspraken een must. De postcoördinator speelt een belangrijke rol in het verkleinen 
van deze kloof. In de nieuwe organisatiestructuur, die minder gelaagd is en significant minder 
leidinggevende functies kent, wordt het aantal aanspreekpunten binnen de organisatie voor de 
vrijwilligers kleiner. Dit heeft als voordeel dat duidelijker is wie waarover gaat, maar kan door de 
vrijwilligers als een vergroting van de afstand tussen management en organisatie worden gevoeld. 

6.2 Wij zijn Brandweer Limburg-Noord 
 

In 2020 is het vanzelfsprekend dat vrijwilligers goed geworteld zijn in de lokale 
post / eigen gemeenschap en netwerk. De inzetbaarheid van de vrijwilliger is, 
zowel qua takenpakket als geografisch gezien, breed te noemen. Personeel kan 
één-op-één meedraaien in elke post van de veiligheidsregio en normen en 
waarden zijn gelijk. In een wereld waar delen het nieuwe hebben is, staan 
posten continu met elkaar in verbinding om ideeën en kennis met elkaar te 
delen. De vrijwilliger begrijpt dat de taken van de organisatie Brandweer 
Limburg-Noord verder gaan dan zijn eigen gemeenschap. 

 
Professionele en flexibele posten zijn nodig om snelle respons en slagkracht te (blijven) leveren. 
Posten hebben hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid. Deze posten hebben een eigen cultuur 
en traditie en de organisatie heeft daar respect voor. Vrijwilligers opereren primair binnen hun eigen 
gemeenschap, maar begrijpen dat de taak van de organisatie daar niet ophoudt en zijn (waar nodig) 
breed inzetbaar door de regio. 

Met de regionalisering van de brandweer worden bestuur, management, maar ook vrijwilliger 
gedwongen om los van de eigen post naar een groter netwerk van posten te kijken.14 Voor de 
vrijwilligersposten is uit deze gedachte veel meerwaarde te behalen. Door posten continu met elkaar 
in verbinding te stellen kunnen ze elkaar (waar nodig) aanvullen. De sterkte van de 
vrijwilligersorganisatie wordt niet alleen bepaald door het niveau van de individuele posten, maar zeer 
zeker ook door de manier waarop de posten elkaar aanvullen. De rol van de organisatie (lees: het 
management van de afdelingen brandweer) zal verschuiven van een sturende rol naar een 
verbindende en coachende rol. Op deze manier kan kennis tussen posten gedeeld worden en kunnen 
ideeën verder doorontwikkeld worden. Parallel aan de regionalisering zullen rechtspositionele zaken 
de komende jaren geharmoniseerd15 worden. Daarbij is nadrukkelijk aandacht en respect voor lokale 
initiatieven en tradities.  

  

                                                      
14 In het project dekkingsplan wordt een advies gegeven over het netwerk  en de spreiding van   
    posten.   
15 In de afdeling Bedrijfsvoering loopt momenteel (2013) een traject voor inventarisatie en   
    harmonisering rechtspositie vrijwilligers 
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6.3 Professionele organisatie van vrijwilligers 

 

In 2020 is het vanzelfsprekend dat elke vrijwilliger weet dat hij/zij een 
belangrijke bestuurlijke en maatschappelijke taak uitvoert. De vrijwilliger krijgt 
hiervoor waardering vanuit de organisatie en is tegelijkertijd loyaal aan 
centraal beleid op hoofdlijnen. Binnen de post is een bepaalde mate van 
uitvoeringsvrijheid binnen beleidskaders. Hierover worden op een 
professionele manier afspraken gemaakt tussen management en werkvloer 
(verwachtingen). De postcoördinator speelt hierin een cruciale rol en wordt 
hiervoor op basis van inhoudelijke argumenten geselecteerd. De organisatie 
weet welke talenten vrijwilligers meebrengen en biedt voldoende ruimte om 
mensen dit talent te laten ontwikkelingen.  
 
Voor het garanderen van de brandweerzorg in onze regio is de organisatie voor een groot gedeelte 
afhankelijk van vrijwilligers. Deze brandweerzorg behoort gegarandeerd te zijn, als wettelijke plicht 
maar ook als maatschappelijke verplichting naar de inwoners van onze regio.  

In de toekomstige situatie beschikt de organisatie te allen tijde over kloppende informatie over de 
paraatheid van haar posten en inzetbaarheid van haar vrijwilligers. Om posten beter te faciliteren in 
het leveren van gegarandeerde zorg, zal het monitoren van deze paraatheid in de komende periode 
moeten worden verbeterd en regiobreed op eenzelfde wijze gebeuren. Daartoe beschikt de VRLN 
uiterlijk eind 2014 over een instrument. Eenzelfde aanbeveling wordt gedaan in de Visie op 
repressie16. 

Beschikbaarheid van deze informatie betekent impliciet ook handelen met en naar deze informatie. 
Hoewel de brandweervrijwilliger niet kan worden verplicht om op te komen na alarmering, moet de 
organisatie zich de vraag stellen of een vrijwilliger die daardoor vrijwel nooit ingezet wordt, nog 
toegevoegde waarde heeft voor de organisatie.  

Enerzijds is het de moeite waard om te onderzoeken waarom deze vrijwilligers niet inzetbaar zijn 
(hierin is een rol weggelegd voor de postcoördinator), anderzijds kan de organisatie eisen stellen aan 
het aantal inzetten dat verhoudingsgewijs naar het aantal alarmeringen daadwerkelijk moet worden 
uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de tijdigheid van opkomen op de posten ten behoeve van uitrukken. 

Zoals in het theoretisch kader in de bijlages wordt geschetst, zal de afname van het aantal vrijwilligers 
doorzetten. Dat vraagt enerzijds een stuk collegiale afstemming binnen een post om samen de 
paraatheid te borgen, maar het vraagt ook om een gericht wervings- en selectiebeleid dat hierop 
inspeelt (zie volgende paragraaf). In de visie op repressie, reeds eerder aangehaald, wordt een 
uitspraak gedaan over het potentieel aan vrijwilligers dat nodig is om de bemensing van een TS 
mogelijk te maken. In de Visie vrijwilligers wordt hier van uitgegaan. 

Een ander samenhangend aspect met de visie repressie17 verdient expliciet aandacht in de visie op 
brandweer vrijwilligers en dat is de wijze waarop binnen de posten de uitruk georganiseerd is. Het 
meest gebruikte model is dat van de vrije instroom. Hierbij worden bij een alarmering alle vrijwilligers 
opgeroepen. Daarnaast wordt op posten gewerkt en geëxperimenteerd met modellen met 
dienstgroepen, al dan niet gekoppeld aan de verschillende tijdstippen op de dag of dagen van de 
week. Op een enkele plaats wordt gewerkt met geconsigneerde vrijwilligers. Elke organisatievorm 
heeft eigen specifieke voor- en nadelen. Er is echter nog niet eerder gestructureerd gekeken naar 
                                                      
16 Visie op repressie, Veiligheidsregio Limburg-Noord 
17 Concept Visie op repressie ‘Veilig-flexibel-rationeel, 2013, Veiligheidsregio Limburg-Noord 
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welk model voor welke post, en uiteindelijk voor de VRLN als geheel, het meeste rendement oplevert 
met betrekking tot het garanderen van de brandweerzorg. Een dergelijk onderzoek moet uiterlijk 
medio 2014 uitgevoerd zijn, zodat eventuele aanpassingen gelijktijdig met de introductie van eerder 
genoemd monitorsysteem kunnen worden doorgevoerd. Uit de SWOT-analyse is gebleken dat naast 
verbetering van de paraatheid zich ook mogelijkheden manifesteren die het vak voor de (nieuwe) 
brandweervrijwilliger aantrekkelijker maken. 

In dit onderzoek is in elk geval aandacht voor: 

 Taakdifferentiatie: De specialist versus de generalist. Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Dit 
biedt kansen. Opleidingen en oefeningen kunnen meer dan nu worden afgestemd op de 
specifieke behoefte van vrijwilligers en vrijwillige posten. Dit heeft een gunstig effect op de 
belasting van vrijwilligers. Selectief alarmeren van geschikt personeel voor specifieke 
incidenten kan bijdragen aan dat effect maar ook aan ervaringsvergroting. Personen die om 
bepaalde redenen hun repressieve taak niet meer kunnen uitvoeren hoeven geen afscheid te 
nemen van de brandweer maar kunnen binnen andere ‘taakgroepen’ nog dienstbaar zijn. Niet 
op de laatste plaats kan een nieuw type vrijwilliger zijn intreden doen: de volontair. Niet actief 
in de repressie maar wellicht wel op het gebied van vakbekwaamheid, beheer en brandveilig 
leven. 

 Tijddifferentiatie / ploegdifferentiatie: Het uur van de dag, de dag van de week en de maand in 
het jaar bepalen naast de aard van de melding welk personeel en hoeveel personeel wordt 
gealarmeerd. Maatwerk per post of (specialistische) taak is mogelijk, maar alle posten gaan 
mee in dit dynamische concept. Als stip op de horizon kan worden gezet dat uiteindelijk 
gealarmeerd kan worden op basis van de geografische positie waarop een vrijwilliger zich op 
dat moment bevindt in relatie tot de plaats van een incident en de locatie van een kazerne.  
Techniek op het gebied van automatische statusbepaling moet daarvoor allereerst verder 
ontwikkeld zijn. De eerste experimentele app’s op dit gebied komen op korte termijn 
beschikbaar. 

 Postdifferentiatie: Vanzelfsprekend is elke vrijwilliger verbonden met de eigen post. Een 
vrijwilliger is echter ook medewerker van de VRLN. Gezamenlijk staan we voor een 
maatschappelijke taak. Afhankelijk van woon- en werklocatie of zelfs weekend- en 
zomerverblijven kunnen vrijwilligers inzetbaar zijn vanuit meerdere posten. 
Praktijkvoorbeelden zijn er al en werken naar tevredenheid. Een concrete kans die zich op dit 
gebied voordoet, is de mogelijkheid van het actief ‘schuiven’ met Snelle Interventie Voertuigen 
(SIV-en) om de dekking optimaal te houden op momenten dat posten ingezet zijn of om 
andere reden niet inzetbaar zijn..  

 Combinatie van bovenstaande: Diverse slimme varianten zijn denkbaar. Denk alleen al aan 
enthousiaste oefenleiders die hun kennis en kunde niet meer enkel ten dienste van de eigen 
post stellen maar post overschrijdend en regiobreed aan het werk gaan. 

 
We zien de laatste jaren, zoals al eerder genoemd, een nieuw type vrijwilliger ontstaan. De vrijwilliger 
die zich inzet voor de brandweerorganisatie vanuit een financiële ingeving. Als Veiligheidregio kunnen 
we hier veel sterker op inspelen door het vrijwilligerswerk planbaarder en voorspelbaarder te maken. 
Denk hierbij aan inzet van vrijwilligers in diensten (waarbij niet elke vrijwilliger 24/7 beschikbaar hoeft 
te zijn) en flexibele inzet buiten de eigen posten.  

Aanbeveling is om de conceptnotitie ‘Buitendienst stellen posten’ op organisatieniveau vast te laten 
stellen. Doelstelling van deze notitie is het vaststellen van een uniforme regionale regeling betreffende 
het “buiten dienst stellen” van posten en/of uitrukvoertuigen om de repressieve brandweerzorg te 
kunnen garanderen. De notitie spitst zich daarbij toe op het buiten dienst melden van voertuigen en 
posten als gevolg van (regionale) opleidingen en oefeningen (O&O), onderhoud en sociale activiteiten. 
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Uitgangspunt is dat posten in principe niet buiten dienst worden gesteld. Een aantal uitzonderingen 
hierop dient organisatiebreed te worden geformuleerd (denk aan persoonlijke omstandigheden als 
overlijden).  

Dat wil niet zeggen dat de posten geen mate van zelfsturing hierin hebben. In de visie repressie wordt 
gesproken van extra tankautospuiten (TS-en) (voertuigen vervangen enkel een operationeel voertuig 
dat tijdelijk uit de sterkte gaat en kennen in die zin wellicht een zwervend bestaan). Ook afspraken met 
andere posten en brandweervrijwilligers over het borgen van de paraatheid van een post liggen 
binnen de handelingsvrijheid van de postcoördinator. Daarbij wordt een beroep gedaan op het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de postcoördinator en haar vrijwilligers. 

Vrijwilligheid is een kernwaarde in de gehele organisatie. In de organisatie wordt vrijwilligheid in alle 
relevante beleid en uitvoering meegenomen, waardoor naar binnen en buiten wordt aangegeven dat 
de vrijwilliger niet naast de organisatie staat maar daar integraal onderdeel van uitmaakt18. 

De postcoördinatoren (voorheen postcommandanten) spelen een cruciale rol binnen het 
vrijwilligersveld en binnen de afdeling veiligheid (brandweer) van de Veiligheidsregio. Om zowel de 
verwachtingen die de organisatie heeft ten aanzien van de postcoördinator, alsmede de 
verwachtingen die de postcoördinator heeft ten aanzien van de functie en de organisatie waarbinnen 
deze werkzaam is te managen, is een heldere en eenduidige functie-omschrijving nodig. In deze 
functieomschrijving worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de postcoördinator 
beschreven, op een wijze die verschillen in interpretatie uitsluit.  
 
De postcoördinator heeft nadrukkelijk geen directe of hiërarchische formele lijn met het lokale 
gemeentebestuur of de burgemeester. Informele contacten zullen blijven bestaan, maar de 
postcoördinator dient te handelen conform de formele lijn. De VRLN wil een solide en daadkrachtige 
organisatie zijn met eenduidige sturing. Om dit te kunnen bereiken is de verantwoordelijkheid tot 
bestuurlijke contacten belegd bij het management van de afdeling. Besluitvorming over 
Veilligheidsregio gerelateerde zaken vindt altijd plaats via de lijn DB/AB en gebeurt op uniforme wijze 
binnen de hele veiligheidsregio. Genomen besluiten gelden, uitzonderingen daargelaten, voor alle 
gemeenten binnen de Veiligheidsregio. 
 
De postcoördinator vertaalt management- en beleidsinformatie door naar het werkveld van de post en 
wordt daarbij ondersteund door het management van de afdeling (manager en coördinatoren). Hij 
ontwikkelt dus geen eigen beleidskaders, maar ontvangt deze vanuit de VRLN. Meedenken en input 
leveren vanuit zijn of haar post is vanzelfsprekend. 

De postcoördinator vormt de schakel tussen vrijwilligers en ondersteunende beroepsmedewerkers en 
wordt op inhoudelijke (planvorming, materieel- en gebouwenbeheer, opleiden en oefenen) en 
bedrijfsondersteunende vakgebieden maximaal gefaciliteerd in zijn taken. Hiervoor werkt de 
postcoördinator nauw samen met de beroepsmedewerkers van de inhoudelijke en 
bedrijfsondersteunende vakgebieden. 

‘’De postcoördinator is het visitekaartje van de organisatie in de lokale samenleving. Hij draagt 
deelverantwoordelijkheid voor de paraatheid van zijn post, zorgt voor voldoende kwantiteit en 
kwaliteit aan vrijwilligers. Hiertoe geeft hij ook uitvoering aan het personeelsbeleid van de 
afdeling.’’  

Om brandweervrijwilligers mee te nemen, te betrekken en te zorgen voor commitment, is warme 
communicatie uiterst belangrijk. De postcoördinator is verantwoordelijk voor de warme communicatie, 
waarbij hij informatie verkrijgt uit reguliere overlegvormen met postcoördinatoren/management. 
Daarnaast vertegenwoordigt hij zijn post in dit overleg.  
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Ondersteunend aan de warme communicatie worden de koude communicatiemiddelen, zoals intranet, 
Brandnews, Twitter en de Veiligheidspeld ingezet.  

Naast de formele arbeidsrelationele aspecten, zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken, 
verwacht de vrijwilliger juist van hun postcoördinator uitleg over consequenties van landelijke en 
organisatiebrede beleidsmaatregelen. Vrijwilligers verwachten dat communicatie over beleid en 
organisatiewijzigingen concreter worden, directer, ‘what’s in it for me’, op lokaal niveau via de post en 
niet ‘van boven naar beneden’.  

Daarbij moet worden aangehaald dat voor iedereen binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord een 
wederzijdse breng- en haalplicht geldt. De organisatie dient zich te verplichten om snel en eenduidig 
relevante informatie te delen met haar medewerkers. Anderzijds geldt voor brandweervrijwilligers dat 
zij verantwoordelijkheid dragen om informatie die beschikbaar wordt gesteld, ook daadwerkelijk tot 
zich te nemen en ernaar te handelen. 

De organisatie moet inzicht hebben in de daadwerkelijke inzetbaarheid van haar vrijwilligers. Ook 
hiervoor geldt: uiterlijk eind 2014 moet de VRLN beschikken over een instrument waarmee zij kan zien 
wanneer en waarvoor welke vrijwilliger ingezet wordt.  

6.4 Flexibele organisatie van vrijwilligers 
 

 In 2020 is het vanzelfsprekend dat de organisatie Veiligheidsregio Limburg-
Noord flexibel omgaat met ontwikkelingen in het (in)directe netwerk. De 
vrijwilligers zijn de link tussen de veranderende samenleving en de organisatie. 
Het vrijwilligersbestand is in staat om mee te bewegen en ontwikkelingen te 
signaleren, maar ook inhoudelijk toe te passen en initiatieven te ontplooien. De 
vrijwilligers zorgen samen met het beroepspersoneel voor een flexibele, 
vraaggerichte en operationele (netwerk)organisatie daar waar nodig. Per post 
en per individu worden maatwerkoplossingen geleverd ten aanzien van 
operationeel personeelsbeleid, inzetbaarheid en ontwikkeling. 
 
Vrijwilligers dienen open te staan voor veranderingen met behoud van passie voor het brandweervak 
en het vakmanschap. Zij zoeken uit zichzelf de dialoog met de organisatie om aan te geven wat er 
nodig is om nu en in de toekomst op een prettige manier dienstbaar te zijn aan de lokale 
samenleving19. 

De lokale brandweerpost is een post van waaruit flexibiliteit wordt geboden om paraatheid te 
organiseren, met moderne voertuigen en apparatuur in combinatie met (flexibele) bezettingen die 24/7 
zorgen voor beschikbaarheid door het juiste instroommodel en/of consignering/kazernering en 
flexplekken op de kazerne; waar mogelijk aangevuld door vrijwilligers die elders wonen20. 
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Om de instroom van nieuwe vrijwilligers te vergroten, wordt een aantal initiatieven ingezet, te weten: 

 Er dient onderzoek te worden ingezet naar de manier waarop werkgevers gemotiveerd 
worden om hun werknemers naast hun werkzaamheden waarvoor ze in dienst zijn, ook als 
brandweervrijwilliger inzetbaar te laten zijn. Voor de werkgevers moet duidelijk zijn wat het 
werk van een brandweervrijwilliger inhoudt. Wat daarnaast voor hen van belang is, is om te 
weten wat de belasting als brandweervrijwilliger (gemiddeld) is en wat dit voor gevolgen heeft 
voor de productie van de werknemers. Ook praktische zaken als verzekeringen 
(ongevallenverzekering) zijn voor de werkgever relevant om te weten.  
Last but not least zijn voor de werkgevers ook voordelen om brandweervrijwilligers in dienst te 
hebben. Vaak is de vrijwilliger van de brandweer bedrijfshulpverlener en draagt de vrijwilliger 
bij aan de veiligheid binnen een bedrijf. Door de oefeningen bij de brandweer en de 
opleidingen van de brandweer is het niet nodig voor de vrijwilliger om (extra) cursussen te 
volgen in het kader van de bedrijfshulpverlening. Tevens wordt de persoonlijke ontwikkeling 
van medewerkers gestimuleerd. Brandweervrijwilligers werken veel in teamverband en 
hebben een sterke motivatie. De combinatie tussen hoofdberoep en vrijwilligerschap dient 
goed te worden ondersteund. Vrijwilligers wonen en werken in het dorp, stad of wijk en 
hoofdwerkgevers stimuleren hun werknemers om vrijwilliger te worden. 
 

De hoofdwerkgever en de regionale brandweer maken het mogelijk dat de vrijwilliger zijn taken vanuit 
beide functies uit kan oefenen. Beiden zijn gevrijwaard in geval van ongeval of beroepsziekte21. 

 Binnen dit onderzoek moet ook aandacht zijn voor de vraag hoe we als veiligheidsregio 
contacten kunnen leggen met het bedrijfsleven. Te denken valt aan publiek private 
samenwerking, waarbij de veiligheidsregio zich van de beschikbaarheid van 
brandweervrijwilligers kan verzekeren. Hoe kunnen we als Veiligheidsregio bedrijven die trouw 
vrijwilligers leveren belonen?  

 Bijzondere aandacht moet er binnen dit onderzoek zijn voor de positie van de gemeentes als 
werkgever. Comform de Wet Veiligheidsregio’s is in de warme fase de burgemeester 
verantwoordelijk voor de effectieve bestrijding van een ramp of crisis. Het mag dan ook als 
een medeverantwoordelijkheid van de gemeenten worden gezien om ervoor te zorgen dat de 
brandweer haar paraatheid kan borgen. In overleg met de gemeentes zou het aantal 
brandweervrijwilligers dat vanuit de gemeentelijke organisaties wordt geleverd, de komende 
jaren fors toe moeten nemen en zich moeten stabiliseren op het niveau van een x aantal jaren 
geleden. 

 Ook andere mogelijke ‘vijvers’ van brandweervrijwilligers dienen een plek te krijgen in dit 
advies. Naast organisaties kunnen ook verenigingen, maatschappelijke stages, 
uitkeringsinstanties of andere netwerkverbanden worden onderzocht als mogelijk potentieel.  

 
De veiligheidsregio investeert door opleiding en oefening fors in de brandweervrijwilliger. Van de 
vrijwilliger mag worden verwacht dat hij zich voor een van tevoren kenbaar gemaakte periode 
conformeert en bindt aan de organisatie.  
 
Als waardering voor de inzet van de brandweervrijwilligers, dient een aantal zaken randvoorwaardelijk 
te worden geregeld. De opdracht tot harmonisatie vergoedingen voor brandweervrijwilligers speelt een 
belangrijke rol daarin. Naar verwachting worden de resultaten hiervan in de loop van het jaar 
gepresenteerd en vanaf 2014 geimplementeerd. 

De link leggend naar het onderzoek dat momenteel door personeelszaken wordt uitgevoerd, (reeds 
eerder aangehaald, harmonisering vergoedingen) moet er organisatiebreed eenduidig beleid worden 
ontwikkeld over een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden voor de vrijwilligers. 
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Leerpunten uit de SWOT-analyse die met het bedrijfsleven zijn uitgevoerd, kunnen hiervoor als basis 
dienen. Of het nu postcoördinatoren in dienst van de regio of vrijwilligers zijn, de volgende 
onderwerpen helpen bij het binden en boeien: 

 Het bieden van opleidingskansen. Naast de standaard brandweeropleiding die nieuwe 
vrijwilligers doorlopen om als brandweer vrijwilliger te kunnen functioneren, met daarnaast nog 
een breed spectrum aan specialisaties, kan het voor vrijwilligers ook motiveren om (niet-
brandweer)gerelateerde diploma’s te kunnen behalen, (deels) op kosten van de organisatie. 
Daar mag de organisatie een zekere mate van committment voor terugverwachten en 
duidelijke afspraken over binding aan de organisatie voor een bepaalde periode zijn 
noodzakelijk. 

 Het integreren van sociale activiteiten van vrijwilligers en veiligheidsregio. Denk hierbij aan 
deelname van de vrijwilligers aan de personeelsvereniging of andere organisatiebreed 
georganisateerde activiteiten of anderzijds facilitering en erkenning van de 
personeelsvereniging van de vrijwilligers. Dat kan een financiële investering zijn, maar ook het 
tonen van interesse in postgebonden activiteiten. In dit kader is uniform attentiebeleid voor de 
vrijwilligers eveneens een must.  

 Het uniformeren van secundaire arbeidsvoorwaarden. Te denken valt aan kortingenacties, 
cafetariamodel voor urenuitwisseling, spaarsystemen. Hiervoor is behoeftepeiling van wensen 
van vrijwilligers noodzakelijk. 

 Het instellen van eenduidig decoratiebeleid: in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Brandweer en Hulpverlening (KNVBH) verstrekt Brandweer Nederland 
onderscheidingen wegens langdurige brandweerdienst en gelegenheidsonderscheidingen. De 
onderscheidingen zijn bedoeld voor medewerkers van regionale en gemeentelijke 
brandweerorganisaties en bedrijfsbrandweren. Binnen de veiligheidsregio moet eenduidig 
beleid worden ontwikkeld over de toekenning van dergelijke onderscheidingen. 
 

‘’De lokale post draagt bij aan de instroom van nieuwe aanwas van vrijwilligers, ondersteund 
door regionale en landelijke wervingscampagnes. De uitstraling van het leven in en rondom de 
brandweerpost zorgt voor aantrekkingskracht en krachtige positieve beeldvorming naar de 
lokale bevolking.’’  

Jeugdbrandweer stroomt door en draagt bij in de binding van lokale jeugd en zo wordt de vorming op 
het gebied van brandveiligheid al vroeg bijgebracht22. 

Voor de vrijwilligers binnen de posten geldt, dat zij aan de kerncompetenties, zoals gesteld binnen het 
personeelsbeleid van de veiligheidsregio, dienen te voldoen. Vakinhoudelijk staat de vrijwilliger gelijk 
aan de manschappen die functioneren in de 24-uurs beroepsdienst.  

Het verdient aanbeveling om voor de vrijwilligers een generieke functie-omschrijving op te stellen, die 
gelijk staat aan de functie-omschrijving van de beroepsdienst. Hierin moet een uitspraak gedaan 
worden over het type mens dat wordt gezocht zoeken voor brandweervrijwilligers.  

Deze generieke functie-omschrijving zou er uiterlijk eind 2014 moeten liggen. Beoordeling van het 
functioneren van vrijwilligers wordt daardoor vereenvoudigd.  
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7. Vervolgproces  

7.1 Advies uitvoeringsprogramma´s 
Per hoofdthema worden management-aanbevelingen gedaan aan de hand van 
uitwerkingsprogramma’s. Deze uitwerkingsprogramma’s beschrijven de taak, verantwoordelijkheid 
(plaats in de organisatie) van uitvoering en een indicatief tijdvak. Het is van belang om de 
postcommandanten periodiek op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen binnen de 
uitvoeringsprogramma’s. Om dit zo efficiënt mogelijk en door middel van warm contact te doen, zijn in 
alle uitvoeringsprogramma’s uniforme terugkoppelmomenten gepland. Deze terugkoppelmomenten 
vormen daarmee meteen een afbakening in tijd. 23 

7.2 Communicatie 
Welke informatie- en communicatiemiddelen ook worden ingezet: de wederzijdse breng- en haalplicht 
voor organisatie en vrijwilligers blijft. Er wordt (naast dit rapport) voorzien in een digitale samenvatting 
van de visie. Deze samenvatting zal openbaar en voor vrijwilligers begrijpbaar zijn.   

7.3 Projectgroep 
Met het vaststellen van deze visie en de uitwerkingsprogramma’s is de projectopdracht uitgevoerd en 
vervalt de formele projectgroep. Uitwerkingsprogramma’s worden belegd bij het Managementteam van 
de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De projectleider zal de komende periode de 
uitvoeringsprogramma’s monitoren en daar waar nodig worden bijgestaan door leden van de 
voormalige projectgroep. Daarnaast zal de projectleider (vraaggericht) beschikbaar zijn voor nadere 
uitleg en presentatie van deze visie.  
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van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aangeboden.  
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DEEL C: BIJLAGEN 
BIJLAGE 1: Macro omgevingsanalyse 
 
Landelijke trends met betrekking tot vrijwilligers 
Het karakter van onze verzorgingsstaat versobert en zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid van 
burgers krijgen een steeds belangrijkere rol. Voor de burgers is het belangrijk dat ze begrijpen welk 
belang er voor hen is bij vrijwillige inzet.  

ICT geeft burgers meer macht en maakt zelfsturing makkelijker. Internet is een bron van informatie, 
die snel en op ieder gewenst tijdstip beschikbaar is. De laatste jaren heeft het fenomeen social media 
een vlucht genomen, waardoor informatie razendsnel kan worden gedeeld en men zich makkelijk, 
zonder centrale aansturing, kan organiseren. 

Met de opkomst van overheidsreguleringen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, zien we 
een duidelijke (her)opkomst van een ‘civil society’ waarin particuliere organisaties maar ook burgers 
een eigen verantwoordelijkheid nemen voor het algemeen belang. Er ontstaan daarbij nieuwe vormen 
en combinaties van vrijwilligerswerk. 24 

Sinds tien jaar wordt in Nederland het begrip vrijwillige inzet gebruikt om het strikte vrijwilligerswerk en 
de aanverwante vormen aan te duiden. De klassieke definitie en de beleving van vrijwilligerswerk sluit 
niet meer aan op de diverse verschijningsvormen van maatschappelijke participatie in de praktijk. 
Mensen zijn niet verplicht om zich in te zetten voor anderen of de samenleving, maar zetten zich meer 
in uit eigen belang of omdat er een financiële vergoeding tegenover staat. 

Trends 

In literatuur over vrijwilligers worden zeven trends in vrijwilligerswerk onderscheiden: 

- Informatisering: onder invloed hiervan zullen organisatiestructuren veranderen en zal men 
moeten leren omgaan met nieuwe informatietechnieken. Aanbod en vraag naar vrijwilligers 
kunnen razendsnel via internet op elkaar worden afgestemd; 

- Hogere kwaliteitseisen van vrijwilligers. Zij stellen steeds hogere kwaliteitseisen, organisaties 
zullen moeten inspelen op de motivatie van deze vrijwilligers; 

- Globalisering: internationale samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties wordt hierdoor 
vergemakkelijkt; 

- Opkomst van nieuwe organisatievormen gaat gepaard met meer netwerken en platte 
organisatievormen, die flexibeler en efficienter zijn; 

- Persoonlijke keuzes van vrijwilligers worden steeds belagrijker. Vrijwilligersorganisaties 
moeten aangeven waarvoor ze staan en welke doelen ze hebben, opdat de vrijwilligers hun 
keuze kunnen maken; 

- Combineren van levenssferen. Vrijwilligersorganisaties moeten rekening houden met zowel 
het betaalde werk als de privé situatie van hun vrijwilligers. Flexibiliteit is hierbij van groot 
belang. Ontwikkelingen in het combineren van deze sferen zijn al zichtbaar in de ‘vakeisen’ 
die gesteld worden aan vrijwilligerswerk en in het werknemersvrijwilligerswerk; 

- Diversiteit: verkleuring van de samenleving beinvloedt het vrijwilligerswerk. Er is nog veel 
ruimte voor verbetering in contact tussen autochtone en allochtone organisaties. 
Laagdrempeligheid is hierbij een belangrijk element. 

 

                                                      
24 Baren van, E.A., Meijs, L.C.P.M., Roza, L., Metz, J. & Hoogervorst, N. (2011). ECSP webpublicatie:   
   Over hedendaagse ‘vrijwillige inzet’ en ‘vrijwilligersmanagement’ als bouwstenen voor de    
   pedagogische civil society.  



 

   25 

In de vele toekomstverkenningen die op het onderwerp vrijwilligerswerk reeds zijn gedaan, keren vier 
soorten zorgen over vrijwilligers telkens terug25: 

Zorgen over het aanbod aan vrijwilligers 
De grootste zorg is dat minder mensen vrijwilligerswerk zullen gaan doen. Afname van kerkelijke 
betrokkenheid, verstedelijking van het platteland en verlenging van betaalde arbeidsloopbaan lijken 
ontwikkelingen die een lager niveau van vrijwillige inzet met zich mee brengen. De verandering van 
leefpatronen, de toenemende individualisering en de veronderstelde afnemende maatschappelijke 
betrokkenheid en solidariteit, evenals de gemeenschappelijke zorg voor het inkomen van het gezin 
door beide partners zijn eveneens ontwikkelingen die doen vermoeden dat het aantal vrijwilligers de 
komende jaren zal afneme, of die er in ieder geval toe bijdragen dat het engagement van burgers zal 
veranderen  
 
Zorgen over de opstelling van organisaties 
Op bovengenoemde veranderingen en vragen zal moeten worden ingespeeld vanuit het veld, wat een 
hele omschakeling kan zijn voor vrijwilligersorganisaties. Vanuit de vraagkant bezien bestaan er, naast 
de zorgen over de afnemende hoeveelheid vrijwilligers, vragen over hoe om te gaan met een ander 
type vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties zouden steeds minder ‘traditionele’ vrijwilligers aan zich 
kunnen binden en manieren moeten bedenken om vrijwilligers van het nieuwe type te werven en te 
behouden. De nieuwe vrijwilligers hebben duidelijke wensen, stellen meer eisen en willen zich alleen 
voor een afgebakende periode inzetten. 
 
Zorgen over de mismatch tussen vraag een aanbod 
Of het nu een tekort aan vrijwilligers is of een verandering in het type vrijwilligers, vaak wordt gevreesd 
dat vraag en aanbod niet goed op elkaar zullen aansluiten. Enerzijds is er een kwantitaieve kloof 
tussen de behoefte aan vrijwillige inzet en het aanbod, anderzijds is er een kwalitatieve kloof tussen 
de eisen die men aan vrijwilligers stelt en de mate waarin vrijwilligers bereid zijn zich langdurig te 
binden.  
 
Zorgen over wet- en regelgeving 
De tendens om steeds meer verantwoordelijkheid bij vrijwilligersorganisaties neer te leggen, in 
combinatie met de groei van het aantal regels, maakt het voor sommige organisaties moeilijk te 
functioneren zoals zij graag zouden willen. Vrijwilligersorganisaties ondervinden een hogere werkdruk 
door de invoering van nieuwe wet- en regelgeving, die vaak complex is en daardoor onduidelijkheden 
met zich meebrengt aangaande de uitvoering en toepassing ervan.  
 
Maatschappelijke ontwikkelingen en vrijwilligheid bij de brandweer 
Een visie kan niet worden ontwikkeld zonder de belangrijkste ontwikkelingen in de maatschappij te 
onderkennen. Zeker als deze belangrijke invloed hebben op het werk, het vak en de motivatie van 
vrijwilligers bij de brandweer. Brandweermedewerkers staan in de frontlinie met hun werk voor de 
burgers. Dat is de reden om toonaangevende en maatschappelijke trends te beschrijven die nu maar 
ook het komend decennium van invloed zijn op de Nederlandse samenleving26. 
 
Nadruk op zelfredzaamheid 
Er wordt steeds meer beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen, op de eigen 
verantwoordelijkheid in zowel fysieke als sociale domeinen zoals veiligheid en zorg. Dit wordt ook wel 
aangeduid als de civil society (ofwel sociale samenhang) de samenleving die gevormd wordt 
door netwerken van mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor het algemene belang. Het gaat 
dan met name om een inzet op onderwerpen die als het ware ‘dicht bij huis’ zijn voor de vrijwilligers. 
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    Cultureel Planbureau, Den Haag, juni 2007 
26 Concept Visie op vrijwilligheid bij de brandweer, 2013, Brandweer Nederland en Vakvereniging   
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Ook bij de brandweer richt men zich steeds meer op de zelfredzaamheid van burgers en verschuift het 
denken in termen van repressie naar preventie. Het is belangrijk om mensen steeds meer bewust te 
maken van risico’s rond brand en dat zij zelf bereid zijn deze risico’s te verminderen.  
Tegelijk is het voor de brandweer belangrijk om in de gaten te houden dat deze verschuiving van 
repressie naar preventie niet voor elke vrijwilliger een beweging is waar ze zich thuis in voelen. Het is 
dus zaak voor de brandweerorganisatie om de toekomstige taken van vrijwilligers goed aan 
te laten sluiten bij de wensen van individuele vrijwilligers. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat voor het 
preventiewerk een ander type vrijwilliger gezocht wordt en dat voor een deel van de huidige 
brandweervrijwilligers een goede balans gezocht wordt in de verdeling van taken. 
 
Individualisering van de samenleving 
Traditionele verbanden zijn minder vanzelfsprekend geworden de afgelopen jaren. Gezinnen en 
andere type samenlevingsverbanden worden kleiner. Het aantal eenpersoonshuishoudens is 
groeiende. Dit creëert mogelijkheden voor aansluiting bij andere sociale structuren. Voorheen deden 
mensen vaak vrijwilligerswerk vanuit een vereniging of vanuit de kerk. Tegenwoordig kiezen 
vrijwilligers meer voor vrijwilligerswerk dat hen iets oplevert, bijvoorbeeld in de vorm van sociale 
contacten, opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 
De brandweerorganisatie kan meer inspelen op behoeften van individuele vrijwilligers. Als iemand iets 
wil leren binnen zijn vrijwilligerswerk, is het zaak om deze persoon te begeleiden en passende taken 
te organiseren. Wil een vrijwilliger flexibel ingezet worden, dan moeten er taken zijn die in 
een bepaalde tijd gedaan kunnen worden. Kansen voor de brandweerorganisatie liggen dus in het 
afstemmen van behoeften met werkzaamheden die gedaan moeten worden.  
 
Groei in diversiteit en veelzijdigheid 
Nederland is een sociaal actief land met een traditioneel sterk verenigingsleven en 
vrijwilligersactiviteiten. Het aantal vrijwilligers is constant gebleven; het aantal uren dat zij zich 
inzetten, neemt af. Er ontstaan meer lossere vormen van vrijwilligerswerk in tijdelijke constructies. 
Een opvallende trend is dat de diversiteit toe neemt, zowel in typen vrijwilligers als in de vorm waarin 
zij bij een organisatie betrokken willen zijn. 
De brandweer kent tot op heden een redelijk homogene groep vrijwilligers: 94% zijn mannen met een 
passie voor het repressieve werk. Er liggen kansen voor de jeugdbrandweer om tot meer diversiteit te 
komen. Het is noodzakelijk dat er een meer maatschappelijk georiënteerde brandweercultuur ontstaat. 
Door meer aandacht te besteden aan een diverser takenpakket kunnen ook andere type vrijwilligers 
aangetrokken worden.  
 
Voordat je als brandweervrijwilliger aan de slag kunt binnen de regio, wordt er fors geinvesteerd door 
de organisatie in opleiding en oefening van de vrijwilliger (zie ook volgende paragraaf). Vrijwilligers 
ontvangen na hun opleiding daarnaast een jaarlijkse vergoeding en een vergoeding per uitruk. Deze 
feiten onderscheiden brandweervrijwilligers van andere vrijwilligers. Vraag is of de term vrijwilliger dan 
ook nog wel volledig van toepassing is.  
 
Globalisering en lokalisering 
Aan de ene kant maken technologische ontwikkelingen de wereld kleiner, aan de andere kant hechten 
mensen meer belang aan lokaal betrokken netwerken. Mensen regelen meer zaken zelf die voorheen 
door de verzorgingsstaat op zich werd genomen. In zekere zin geven informele gemeenschappen een 
indicatie aan van de toenemende zelfredzaamheid van mensen (zowel in informele zin als in juridische 
vorm zoals een vereniging of coöperatie).  
De geregionaliseerde brandweerorganisatie is verantwoordelijk voor de basisbrandweerzorg. Bij 
vrijwilligers en management leeft de zorg dat de binding met de lokale gemeenschap en bestuurders 
verloren gaat. De lokale inbedding is namelijk ook van groot belang voor beschikbaarheid.  
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Toenemende druk op combinatie van werk, gezin en vrijwilligerswerk 
Door bezuinigingen in de verzorgingsstaat wordt het takenpakket van individuen uitgebreider. De 
mindere welvaartsgroei en de grotere roep om zelfredzaamheid leiden ertoe dat mensen een 
toenemende tijdsdruk ervaren om het werk, gezin en sociaal leven te combineren met 
vrijwilligerswerk. Bovendien worden de eisen die organisaties stellen aan vrijwilligers 
hoger. Een balans vinden tussen vrijwilligerswerk en het werk en het gezinsleven wordt voor 
vrijwilligers bij de brandweer ook lastiger. Kansen liggen in (verdere) flexibilisering van taken en een 
betere aansluiting bij persoonlijke motieven en omstandigheden van vrijwilligers. Flexibel werken 
is een belangrijke trend op arbeidsgebied, omdat het een scala aan voordelen oplevert, zoals flexibele 
werktijden, het minder gebruik hoeven te maken van kinderopvang en het verminderen van files. Een 
andere belangrijke trend ligt op het terrein van het (interactief) brandweeronderwijs. 
In het geval van de vrijwilligers bij de brandweer is het voor hen een uitkomst als zij voor bepaalde 
taken of opleidingsmomenten zelf hun tijd zouden kunnen indelen. ICT speelt daarbij een belangrijke 
rol; zij overbrugt afstand en biedt flexibiliteit. Op eigen gekozen tijdstippen, studeren op afstand, 
theorie leren via e-learning, afnemen van profchecks en bijvoorbeeld roosteren van beschikbaarheid. 
Dat ontlast niet alleen maar biedt vooral kansen om meer in minder tijd te doen. 
 
Netwerken en zelforganisatie  
De ontwikkeling van verzorgings- naar participatiestaat maakt dat mensen meer inspraak hebben op 
verschillende terreinen. Meer mensen worden mondiger en organiseren met ‘lotgenoten’ uit hun 
netwerk zelf oplossingen voor vraagstukken waar ze tegenaan lopen. Om deze netwerken 
van burgers goed te laten samenwerken met professionele organisaties, is het belangrijk dat de 
dialoog wordt aangegaan en gezocht wordt naar cocreaties. Ook op het vlak van veiligheid en 
crisisbeheersing wordt gepleit voor een omslag, waarin burgers meer als bondgenoten worden gezien. 
Door goed samen te werken kunnen problemen opgelost worden. Het stimuleren van zelforganisatie 
op lokaal niveau kan nog meer mogelijk gemaakt worden door het gebruik van ICT 
en ‘social media’ toepassingen. Binnen de brandweer kan dit ook ingezet worden om de dialoog aan 
te gaan met haar vrijwilligers lokaal. Naast aandacht voor de communicatie en mogelijkheid tot 
inspraak, is het stimulerend leiderschap (rol van de postcommandant) op lokaal niveau erg belangrijk 
om vrijwilligers te binden aan de brandweer.  
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BIJLAGE 2: Micro organisatie analyse 
 
In- en externe ontwikkelingen binnen Brandweer Limburg-Noord 
Binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord en specifiek het brandweerveld speelt een groot aantal 
ontwikkelingen. Daarnaast is een aantal visies op specifieke deelgebieden binnen de afdeling 
brandweer reeds ontwikkeld of nog in ontwikkeling. In deze paragraaf komen de thema’s met de 
grootste invloed op vrijwilligers en/of meeste raakvlakken met de Visie vrijwilligers aan bod. 
 
Visie Brandweerzorg Limburg-Noord27 
In 2011 is de Visie Brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 bestuurlijk vastgesteld. Hierin wordt als 
visie benoemd: 
‘Een brandweerzorg met een hoge maatschappelijke betrokkenheid tegen aanvaardbare kosten’ 

Het visiedocument gaat uit van een continuiteitsconcept voor de brandweer in 2040, gekenmerkt door 
een viertal aspecten: 

- De stip aan de horizon is de ontwikkeling naar een organisatie die vooral in proactieve en 
preventieve zin zorg draagt voor het borgen van de continuiteit van het maatschappelijk leven; 

- Aan de voorkant van de veiligheidsketen neemt het veiligheidsdenken aan belang toe 
- Versmalling van de conventionele brandweertaken door toepassing van nieuwe technologiën 

en nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid 
- Verbreding van de conventionele (fysieke) hulprverleningstaken in de richting van de 

zorgtaken en een veel grotere inzet van de burger. 
-  

Voor de korte termijn, tot 2015 is de strategie uitgezet in twee concrete doelen: 

1. Het continuïteitsconcept als stip op de horizon: verhogen van risicobewustzijn en 
zelfredzaamheid bij burger en bedrijf. De term die hiervoor wordt gebruikt is (brand)veilig 
leven of community safety. 

2. Denken en doen in termen van ‘maatschappelijk rendement’: sturen op activiteiten die in 
relatie tot de kosten voor de samenleving het hoogste rendement opleveren. Denken in 
termen van outcome betekent een heel andere benadering van (brand)veiligheid, waarvoor 
andere en nieuwe instrumenten worden toegepast en ontwikkeld. 

 
Deze conrete doelen zijn uitgewerkt in zeven kernpunten: 

1. Nieuwe werkwijze brandveiligheid: minder incidenten, minder slachtoffers, minder schade. 
Meer richten op risico’s en het beperken daarvan 

2. Inrichten van een landelijk samenwerkingsverbanden voor de brandweer: optimale landelijke 
samenwerking 

3. Werken volgens risicodifferentiatie: eenheid in verscheidenheid 
4. Gebruik maken van bestaande en toekomstige moderne technologien 
5. Intensivering van investeringen in kennisontwikkeling en infornatievoorziening 
6. Visie op crisisbeheersing (crisisplan) is het uitgangspunt 
7. Vrijwilligheid als belangrijkste basis voor lokale inbedding 

 

Dit deze visie spreekt een verschuiving van repressie naar risicobeheersing. Het accent komt te liggen 
op preventie, zelfredzaamheid en meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf. 

                                                      
27 Visie Brandweerzorg Limburg-Noord, 2011-2012, Veiligheidsregio Limburg-Noord 
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Vraag is wat deze verschuiving aan kansen en bedreigingen voor de vrijwilliger met zich meebrengt en 
hoe zij deze verschuiving ervaren. Tijdens de visiedagen met de brandweervrijwilligers is hieraan 
uitgebreid aandacht besteed. 

Binnen deze verschuiving naar risicobeheersing past het programma brandveilig leven. 

Brandveilig Leven 
De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft in de Visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 
(161110) en Verkenning gevolgen visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 (161110) 
Brandveilig Leven in grote lijnen beschreven28. 
Brandveilig Leven staat voor een brandveilige samenleving door het voorkomen van brand, het 
verkorten van de ontdekkingstijd en het vergroten van de zelfredzaamheid. Centraal in de nieuwe visie 
staat het versterken van het veiligheidsbewustzijn van verschillende risicogroepen, zoals bewoners 
van aandachtswijken of ouderen, wat moet leiden tot meer brandveilig gedrag. 

Brandveilig leven omvat de activiteiten die tot doel hebben de fysieke en sociale veiligheid van 
verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren. Dit gebeurt met drie elkaar 
ondersteunende invalshoeken. 

1. De komende generatie opvoeden met (brand)veilig leven 

Hierbij speelt educatie in het basisonderwijs een belangrijke rol. Maar daarnaast kan ook het 
voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs actief betrokken worden. 

2. Gericht doelgroepenbeleid 

Hierbij is het bereiken van specifieke doelgroepen, risico of kwetsbare groepen, met name belangrijk. 

3. Sociaal-demografisch beleid. 

Belangrijke basis om risicogericht te werken is een brandrisicoprofiel waarbij het mogelijk wordt een 
wijkscan te maken op het gebied van brandveiligheid 

In het beleidsplan VRLN zijn op het vlak van risicobeheersing de volgende ambities gedefinieerd: 

1. Reductie van OMS meldingen met 70% 

2. Verhoging rookmelderdichtheid naar 80% 

3. Structurele voorlichting brandveiligheid bovenbouw van alle basisscholen in de regio 

4. Verbetering van het veiligheidsgevoel 

5. Vermindering van de schade door brand. 

Visie op repressie 
Natuurlijk zijn de repressieve doelen die de brandweer moet nastreven vastgelegd in de Wet. Deze 
doelen vormen dan ook belangrijke uitgangspunten als het gaat over de inrichting van de repressieve 
organisatie van de VRLN en dus ook voor de visie incidentbestrijding. Toch wil de VRLN niet volstaan 
met enkel het verwijzen naar het wettelijke streven. Daarvoor heeft zij twee redenen. Enerzijds vraagt 
de wettelijke formulering ruimte voor concretisering. Anderzijds hecht het bestuur van de VRLN er aan 
richting de burger een realistisch beeld te scheppen van wat de burger van haar veiligheidsregio, en 
specifieker van haar brandweer, mag verwachten. Alles wat daarbuiten valt is te bestempelen als 
restrisico. Dit restrisico kan vervolgens verder verkleind worden door het nemen van persoonlijke 
maatregelen en vergroten van zelfredzaamheid van burgers. Voor de VRLN weegt dit principe 

                                                      
28 Programmabeschrijving Brand Veilig Leven, Veiligheidsregio Limburg-Noord 



 

   30 

dusdanig dat het is opgenomen in de missie en visie van de organisatie . Een dergelijke transparante 
communicatie stelt de burger in staat daarin ook eigen verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te 
maken. De VRLN helpt daarbij door ondersteuning op maat en middels Brandveilig Leven29. 
De visie repressie is momenteel in ontwikkeling en heeft de volgende doelstelling: 

- Op hoofdlijnen de aard, omvang en inrichting van de brandweerorganisatie schetsen die nodig is om 
de doelen van incidentbestrijding te kunnen behalen. 

- Een herkenbaar perspectief schetsen voor (brandweer)personeel, andere betrokkenen en burgers 
over de taken waarvoor de brandweer van de VRLN staat en de toekomstige koers en inrichting van 
deze organisatie. 

- Onderlinge verbanden leggen tussen landelijke- en regionale visies en beleidsstukken die in het 
recente verleden zijn vastgesteld en die parallel aan de visie incidentbestrijding in ontwikkeling zijn.  

Om in de toekomst de doelen van incidentbestrijding te kunnen halen, is een kwalitatief en kwantitatief 
hoogstaand aanbod van vrijwilligers noodzakelijk. De visie incidentbestrijding en visie brandweer 
vrijwilligers zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

Zij zijn in samenspraak ontwikkeld en nemen een gelijkluidend standpunt in over de inzet van 
vrijwilligers binnen onze organisatie. 

De vrijwilligers 
 
Onderlinge verbondenheid 
Onderlinge verbondenheid binnen de posten blijkt het grootste goed te zijn voor de vrijwilligers. De 
club vrijwilligers op een post deelt één gezamenlijke passie: de bestrijding van incidenten en het 
bieden van hulpverlening. Een uitspraak van één der postcommandanten vat het kernachtig samen: 
 
‘De vrijwilliger heeft een hobby, voert deze uit met passie en dat brengt emotie met zich mee.  
Die emotie brengt weer motivatie met zich mee voor het vrijwilligerswerk’. 
 
Zoals eerder in de trendschets afname van het aantal vrijwilligers al werd aangehaald: meer dan 
vroeger heeft een gedeelte van de vrijwilligers een zakelijke insteek, maar het grootste gedeelte van 
de vrijwilligers ziet het brandweerwerk als hobby. Vrijwilliger zijn uit sociale verbondenheid speelt 
daarbij minder een rol, in de huidige maatschappij is sociale verbondenheid op velerlei wijze te 
bereiken. De liefde voor het vak staat voor de vrijwilliger met stip op één. 

Thema’s als mate van vrijheid van handelen op de brandweerpost (zie volgende kopje) en nazorg bij 
traumatische gebeurtenissen (dat zij eerst altijd zelf oppakken op de post) scoren in de GDR sessies 
hoog op het belangrijkheid. 

Vrijheid van handelen op de kazerne en laag beleggen van verantwoordelijkheden 
Naast het gevoel van eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing wil de vrijwilliger een hoge mate van 
vrijheid ervaren binnen zijn eigen kazerne. Dit betekent voor hem aansturing op basis van vertrouwen 
en vakmanschap in plaats van controle (en regels). Vrijwilligers hebben daarbij behoefte aan een 
verbindende manier van leidinggeven. In de huidige situatie geven de vrijwilligers aan dat er veel 
regels en afspraken zijn waar zij zich aan moeten houden.  
 

                                                      
29 Concept Visie op repressie ‘Veilig-flexibel-rationeel, 2013, Veiligheidsregio Limburg-Noord 
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‘Invullen wat er toe doet, voor de rest vertrouwen op ons vakmanschap’. 

Ook hierin zit een groot verschil in opvatting door vrijwilliger en organisatie. Groot kritiekpunt vanuit de 
vrijwilligers is, dat voor oefenavonden ook posten buiten dienst worden gesteld. Zij ervaren kritiek op 
het buitendienst gaan van posten als een gebrek aan waardering.  

Over hun belasting als vrijwilliger is de groep helder en vrijwel unaniem. Zij worden niet te zwaar 
belast en rukken graag uit, ook voor de kleinere inzetten als automatische meldingen.  

Daar tegenover staat dat het aantal bevelvoerdersavonden, WVD avonden, instructie- en 
oefenavonden een belasting leggen op de tijd van vrijwilligers. Toch vatten zij dit ook onder de norm 
hobbyisme. Hogere financiering is voor de vrijwilliger dan ook niet een must, liever zien zij een 
verbetering in de randvoorwaarden en mate van handelingsvrijheid op hun post. 

Steun en waardering door de Veiligheidsregio en mate van invloed op beleid 
Uit de GDR sessie blijkt dat de betrokkenheid tussen Veiligheidsregio en vrijwilligers als minimaal 
wordt ervaren. Het voelt voor de vrijwilligers alsof beslissingen van bovenaf worden opgelegd. Ook de 
waardering die zij voelen voor hun werk door de Veiligheidsregio wordt als minimaal ervaren. 
De steun van de werkgever is belangrijk voor de vrijwilligers. Daarin speelt communicatie een 
sleutelrol. Op dit moment loopt de informatievoorziening niet optimaal binnen de organisatie.  

Vrijwilligers geven aan dat de informatiestroom via de ‘verkeerde’ kanalen loopt en te summier is. Zij 
missen een stukje tekst en uitleg achter besluiten die binnen de VRLN worden genomen. Bovendien 
geven zij aan dat informatie niet overal op hetzelfde tijdstip beschikbaar komt en niet op uniforme 
wijze wordt gecommuniceerd.  

Gevoel vanaf de werkvloer is volgens de vrijwilligers onvoldoende bekend bij het management van de 
Veiligheidsregio en de vrijwilligers voelen zich onvoldoende bekend met lopende ontwikkelingen en 
keuzes die door de leiding worden gemaakt. 

Ook wordt door de vrijwilligers op sommige onderwerpen aangegeven dat zij er minder belang aan 
hechten of liever alleen op hoofdlijnen worden geinformeerd. Als in deze processen echter punten 
naar voren komen die hen toch raken, dan wordt enerzijds door de vrijwilligers toch een gebrek aan 
informatieverstrekking uitgesproken naar de organisatie, waar aan de andere kant de organisatie zich 
onvoldoende het belang van communicatie naar de groep vrijwilligers realiseert. 

Wat daarnaast door de vrijwilligers wordt benoemd, is de scheve verhouding tussen wat kan en wat 
mag. De verhouding tussen het investeren van tijd in het vrijwilligerswerk en de waardering die vanuit 
het management daarvoor terug komt, wordt door hen als scheef ervaren. Zij ervaren veel kritiek op 
hun functioneren, maar vinden dat ze te weinig randvoorwaardelijk worden ondersteund. 

Richting management wordt een zeker argwaan en scepsis gevoeld. Dit gevoel is versterkt ten tijde 
van de regionalisering, waarin vrijwilligers hebben mogen meepraten maar zij weinig resultaat zien 
van de input die zij hebben geleverd. Dat geeft hen een gevoel van schijninspraak.  

Verwachtingenmanagement speelt hierin een grote rol. Vrijwilligers hebben de laatste jaren het gevoel 
gehad dat de input die zij leverden, onvoldoende terugkwam in beleid en besluiten. Aan de voorzijde 
is door de organisatie wellicht onvoldoende gecommuniceerd in hoeverre de input van de vrijwilligers 
ook daadwerkelijk van invloed zou zijn op dit beleid.  

Een voorbeeld dat wordt aangehaald is de centralisatie van posten. Voor vrijwilligers kan dit 
betekenen dat zij (te) laat komen om deel te nemen aan repressieve inzet. Hierover is veel onbegrip. 
Zij zien de werkvloer graag meer betrokken in het nemen van beslissingen. Zij willen weten wat er 
gebeurt.  
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Ook de introductie van de SIV roept vragen op bij de vrijwilligers. Zij geven aan, dat bij inzet van de 
SIV bij kleinere incidenten en automatische brandmeldingen, hun aantal inzetten nog minimaler wordt. 
Ook wordt met scepsis gekeken naar de verbeterde dekkingsgraad. Echter, de introductie van het 
voertuig biedt ook kansen voor de vrijwilligers en dient een groter aantal doelen.  

Getracht is de vrijwilligers in een vroegtijdig stadium mee te nemen in de ontwikkelingen rondom het 
snelle interventie voertuig. Toch voelt voor een gedeelte van de vrijwilligers ook dit besluit als ‘van 
bovenaf opgelegd’. 

Al deze ontwikkelingen hebben een kloof veroorzaakt tussen organisatie en vrijwilligers. Beide 
‘partijen’ denken een beeld te hebben van hoe zij elkaar beoordelen. In de praktijk blijken deze 
beelden niet, of slechts gedeeltelijk te kloppen. Het gebrek aan daadwerkelijk contact tussen 
vrijwilligers en organisatie, de geringe zichtbaarheid van het management bij de vrijwilligers maar ook 
de kritische houding van de vrijwilligers ten opzichte van de organisatie maken deze kloof alleen maar 
groter. 

‘Onze manager kan niet zonder Tomtom naar onze kazerne komen….’ 

Daarnaast willen vrijwilligers serieus genomen worden en meedenken en beslissen over zaken die 
hen aangaan. 

Gebruikmaken van kennis en kunde 
Met de vrijwilligers heeft de brandweer een schat aan kennis en kunde in huis. Momenteel worden de 
vrijwilligers voornamelijk ingezet voor de repressieve dienst en in sommige gevallen ter ondersteuning 
van brandpreventieve werkzaamheden. Kansen tot motivering van vrijwilligers en optimaal gebruik 
maken van hun kennis en kunde liggen in (verdere) flexibilisering van taken en betere aansluiting bij 
persoonlijke motieven en omstandigheden van vrijwilligers.  
Binnen het vrijwilligersveld zit veel verborgen deskundigheid. Naast hun kwaliteiten op het gebied van 
repressie en hulpverlening hebben de meeste vrijwilligers ook een aanstelling bij een werkgever. De 
deskundigheid die vereist is voor deze aanstelling en kennis en ervaring die zij hierin opdoen, wordt 
nog niet volledig benut binnen het brandweerveld. 

Maar ook hier speelt de werkgever weer een rol. Het gros van de vrijwilligers werkt in de dagsituatie 
en is dan niet beschikbaar voor inzet op andere taken binnen de Veiligheidsregio. 

Daarnaast is het de moeite waard om te onderzoeken wat de rol van de vrijwilligers binnen nieuwe 
ontwikkelingen in het brandweerveld kan zijn. Daarbij kan de link worden gelegd naar 
risicobeheersing, maar ook inzet op nieuwe wijze van repressie, denk bijvoorbeeld aan inzet op de 
SIE. 

Vinden, binden en boeien van talent 
Om als vrijwilliger binnen één van de korpsen binnen de Veiligheidsregio aan de slag te gaan, is een 
intensief opleidingstraject benodigd. Daarbij wordt elke vrijwilliger klaargestoomd om alle taken binnen 
het repressieve veld uit te kunnen voeren. Vraag is of er niet, zoals in het bedrijfsleven wordt gedaan, 
gedifferentieerder kan worden opgeleid. Moet elke brandweervrijwilliger alle taken kunnen uitvoeren? 
Hoe kan de toetreding tot het brandweerveld worden vereenvoudigd? Op welke wijze kunnen we jong 
talent aan onze organisatie binden en blijven boeien?  
Feit is dat het aantal vrijwilligers de komende jaren alleen maar zal afnemen. Keerzijde van 
specialisatie van taken is, dat deze ook zorgt voor een afname van het aantal inzetten per vrijwilliger 
en wellicht dus tot een verminderde paraatheid.  
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Gezien de ontwikkelingen binnen het brandweerveld zal het aantal vrijwilligers de komende jaren 
afnemen. We zien binnen ons eigen personeelsbestand van brandweervrijwilligers twee ‘types’ 
vrijwilligers. Vrijwilligers die gekozen hebben voor een traditionele wijze van incidentbestrijding en 
hulpverlening en moeite hebben met de organisatie-ontwikkelingen en landelijke en regionale 
ontwikkelingen. Vrijwilligers die openstaan voor veranderingen in de hulpverlening en 
incidentbestrijding. (zie theoretisch kader in A gedeelte). 

Tot nu toe is bij de aanname van personeel met name gelet op diploma’s. In de nieuwe 
vrijwilligersorganisatie is werving op kwaliteit van groot belang. Daarbij kun je in de werving richten op 
een breder inzetbare groep vrijwilligers: vrijwilligers die ook een rol spelen in risicobeheersing en 
brandveilig leven.  

Hoe kun je beide types vrijwilligers bij elkaar brengen? Hoe kun je voorkomen dat je de ‘oudere 
generatie’ vrijwilligers verliest? Een verlies aan vrijwilligers is vrijwel onmogelijk terug te halen. 
Daarnaast is er geinvesteerd in de opleiding en beoefening van vrijwilligers. Als deze de organisatie 
verlaten, is er sprake van kapitaalvernietiging. 

Vrijwilligers geven aan dat werkzaamheden goed gedefinieerd moeten zijn en behapbaar. Taken en 
verantwoordelijkheden moeten helder zijn en vastliggen in een duidelijke functie-omschrijving. Dat 
biedt duidelijkheid voor henzelf, maar ook voor hun hoofdwerkgever. 

Rol en positie van de postcommandant 
De huidige postcommandanten geven aan dat hun positie weliswaar meer uren kost dan er door de 
organisatie beschikbaar worden gesteld (circa 7 uur per week in praktijk), maar dat de workload 
draagbaar is. Voor de postcommandanten en de vrijwilligers is het belangrijk dat duidelijk is wat de 
organisatie verwacht van de postcommandant. Een goede functie-omschrijving is daarbij een must. 
Op dit moment ligt er een functie-omschrijving, maar deze is verouderd en niet meer geheel van 
toepassing op alle vrijwilligers en organisatie. 
Momenteel vindt de uitvoer van de functie gedifferentieerd plaats. Als voorbeeld: Sommige 
postcommandanten voeren functioneringsgesprekken met alle vrijwilligers van een post, waar anderen 
slechts met enkele van hun vrijwilligers gesprekken voeren. In de huidige functie wordt slechts 
gerefereerd aan personeelsbeleid, maar het is aan de postcommandanten om daar invulling aan te 
geven. 

Daarbij hebben ze echter randvoorwaarden nodig, zoals bijbehorende verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Verantwoordelijkheden krijgen betekent echter niet allen mogen maar ook moeten. 
Daarnaast moet de postcommandant een plaats krijgen binnen de post en zichtbaar en bereikbaar zijn 
voor de vrijwilligers van een post. Hij moet leidinggeven, maar ook gevoel hebben voor wat er speelt 
binnen de post. De postcommandant heeft een signaalfunctie naar de vrijwilligers van een post. Hij is 
het eerste aanspreekpunt en dat moet laagdrempelig zijn. 

De postcommandant mag worden aangesproken op het functioneren van de leden van een post. Hij is 
daar de aangewezen person voor omdat hij de mensen in zijn post kent. 

De burgemeester is rechtstreeks verantwoordelijkheid voor orde en veiligheid binnen zijn gemeente. 
De postcommandanten voeren nu ad hoc overleg met de burgemeesters in onze regio. Het doel van 
deze gesprekken varieert van voeling houden met de post tot een adviseursfunctie over lokale 
ontwikkelingen. Hierin komt ook weer het conflict terug tussen regionaal beleid en de uitvoering 
hiervan op lokaal niveau.  

Over de rol van postcommandant in de repressieve dienst verschillen de meningen. Moet deze een 
meewerkend voorman zijn in de repressie, of juist een procesbegeleider zijn? Een goede 
leidinggevende heeft affiniteit met het vak en heeft overzicht op wat er gebeurt binnen zijn post en 
gemeente. Zichtbaarheid en laagdrempeligheid zijn daarbij voor de vrijwilligers binnen de post van 
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groot belang. Wat pleit voor een postcommandant op afstand is het feit dat deze dan meer tijd heeft 
om ook met de organisatie(ontwikkeling) binnen een post bezig te zijn. 

De waardering van de functie postcommandant moet in overeenstemming zijn met wat er wordt 
verwacht van de postcommandant. Als je de verwachtingen, taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden uitbreidt, zal hier een reeële vergoeding tegenover moeten staat. De span of control is 
daarbij niet bepalend voor de financiele vergoeding, het aantal verantwoordelijkheden des te meer. 

Duidelijk wordt aangegeven dat financiering niet de grootste drijfveer is voor de postcommandanten 
en dat er meer behoefte is aan een goede ondersteuning. Randvoorwaardelijk heeft de 
postcommandant behoefte aan een goede ondersteuning, zowel op facilitair gebied als op het gebied 
van planning en control. Er is behoefte aan een duidelijker en gedelegeerde budgettaire regeling, 
waarin de organisatie inzicht kan geven in de stand van zaken met betrekking tot financien, maar de 
postcommandanten zelf bevoegdheden hebben. 

De organisatie 

De Veiligheidsregio als organisatie is momenteel sterk in ontwikkeling. De basis voor deze 
organisatie-ontwikkeling is vastgelegd in de Besturingsfilosofie van Veiligheidsregio Limburg-Noord: 
Zelf doen, samen doen, laten doen. (ref invoegen) 

De organisatie heeft flexibiliteit nodig om in te spelen op de ontwikkelingen op het terrein van 
veiligheid bij de vele partners in de regio. Elk van die partners ontwikkelt zich, gestelde doelen zullen 
daardoor beweeglijk zijn. De strategie van de organisatie moet dus vooral gericht zijn op het vermogen 
om te veranderen. Een structuurtechnische aanpak is weliswaar noodzakelijk, maar zeker niet de 
dominante invalshoek. Integendeel, structuren en systemen worden snel een hindernis, we moeten ze 
steeds blijven zien als hulpmiddel. Belangrijk is dat de leiding en de medewerkers van de 
Veiligheidsregio bij elkaar het gewenste gedrag uitlokken: vakbekwaam, zelfstandig, 
omgevingsgericht.  
 
De nieuwe organisatie-structuur kenmerkt zich door een plattere organisatie met een coachende en 
faciliterende managementstijl, passend bij het managen van professionals. Het management is open 
en benaderbaar en het stelt de kaders. Dit vergt per situatie duidelijkheid door eenhoofdige leiding en 
een integraal bedrijfsvoeringsconcept (integraal management/integrale uitvoering). 
De ‘span of control’ ontwikkelt zich tot een - grotere - ‘span of support’ waardoor het aantal 
managementlagen en het aantal leidinggevenden wordt beperkt.  
 
Zelfstandigheid geldt ook als uitgangspunt voor het management en daarom neemt het principe van 
integraal management of integrale uitvoering een prominente plaats in: de combinatie van inhoudelijke 
taken en bevoegdheden, binnen randvoorwaarden de beschikking over toegewezen middelen en het 
afleggen van verantwoordelijkheid over de inzet van middelen en de behaalde resultaten.  
 
Deze organisatie-ontwikkeling is een aantal jaren geleden ingezet en zal begin 2014 leiden tot een 
kanteling naar een nieuwe organisatiestructuur. 
 
Vertaald naar de visie op brandweervrijwilligers is het niet vreemd dat de afstand tussen organisatie 
en vrijwilligers als relatief groot wordt ervaren. Het aantal leidinggevenden is de afgelopen jaren 
afgenomen en de span of control toegenomen. Voor het management is het ondoenlijk om frequent 
zichtbaar te zijn op alle vrijwillige posten. Ter illustratie: voor een manager of afdelingshoofd van een 
district waar 15 vrijwillige posten onder vallen, betekent het frequent bezoeken van deze posten (zeg 
circa één keer per twee maanden) dat hij/zij minimaal twee avonden per week op pad is.  
Bovendien wordt er door het management een grote diversiteit aan verwachtingen gevoeld bij bezoek 
aan de posten.  
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Het communiceren en beschikbaar stellen van informatie naar de vrijwilligers gebeurt op veel 
verschillende manieren en zeer gedifferentieerd per district. Via briefings, nieuwsbrieven, intranet en 
voorlichtingsbijeenkomsten wordt informatie gedeeld. Erkend wordt dat de informatiedeling sneller en 
eenduidiger kan. Daar staat tegenover dat de haalplicht door vrijwilligers niet altijd wordt benut.  
 
Informatie die beschikbaar wordt gesteld, wordt niet altijd actief opgehaald en gedeeld door de 
vrijwilligers, maar wel als kritiek op informatiedeling geuit. 

Het committment dat van de vrijwilligers wordt ervaren, neemt af. Het wordt, met name tijdens de 
dagsituatie, moeilijker en moeilijker om de tankautospuiten bemand te krijgen. Daaraan liggen allerlei 
oorzaken ten grondslag zoals de combinatie van vrijwilligerswerk met een vaste baan, werkgevers die 
zich niet commiteren aan een vrijwillige baan bij de brandweer of het feit dat de vrijwilligers niet 
werkzaam zijn binnen hun eigen gemeente en daarmee hun eigen verzorgingsgebied.  

De balans vinden tussen de (welliswaar professionele) hobby van de vrijwilliger en het belang van de 
werkgever is een zeer lastige zaak. Wat mag en kun je van een vrijwilliger verwachten? Een vrijwilliger 
heeft geen opkomstverplichting, terwijl de Veiligheidsregio wel een wettelijke verplichting heeft in 
incidentbestrijding en hulpverlening.  
 
In de door vrijwilligers gevoelde scheve verhouding tussen wat kan en wat mag speelt deze 
verplichting een grote rol. Een voorbeeld: de buitendienst stelling van posten verliep een aantal jaren 
geleden via een aanvraag bij de burgemeester. Nu kan een post zich buiten dienst melden via de 
meldkamer, waarbij in de meeste gevallen wel een seintje wordt gegeven aan de leidinggevende van 
het district.  
Vanuit organisatiebelang is het buiten dienst gaan van posten in sommige gevallen begrijpelijk, maar 
niet wenselijk. Ook hier geldt: de organisatie dient te voldoen aan de wet en aan bestuurlijke 
afspraken. 

Binnen de Veiligheidsregio is geen regionaal systeem voorhanden dat de opkomst en inzet van 
vrijwilligers en daamee de operationaliteit van de posten inzichtelijk maakt. Er is daarbij grote 
diversiteit tussen de kazernes. Het ontbreekt aan regionale afspraken hoe deze operationaliteit 
inzichtelijk te maken. 

De Veiligheidsregio mag dan een organisatie zijn met een maatschappelijk karakter, zij blijft ook een 
organisatie waarin efficiënt omgaan met mensen en middelen noodzaak is.  

De vergelijking trekkend met het bedrijfsleven: in grote multinationals worden wijzigingen in 
productietechnieken, aansturingsstructuur en marktpositionering veelal top-down gecommuniceerd en 
geimplementeerd. Daarmee is niet gezegd dat de input van de werkvloer (lees brandweervrijwilligers) 
niet van belang is of in overweging wordt genomen, maar zij dienen zich uiteindelijk te committeren 
aan organisatiebrede besluiten.  

Wat ook zichtbaar is, is een verminderde inzet van brandweervrijwilligers vanuit gemeentelijke 
organisaties. Een aantal jaren geleden kon de brandweer rekenen op een percentage van circa 30 % 
vrijwilligers werkzaam bij gemeenten in haar regio. Inzet van deze vrijwilligers betekent echter ook 
productieverlies voor de werkgever waar de vrijwilliger werkzaam is. 
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BIJLAGE 3: Statistische verkenning landelijke en regionale brandweervrijwilligers 
 
Deelnamecijfers en kwantitatieve verwachtingen voor landelijke en regionale brandweervrijwilligers 

Op basis van de analyses van de onderzoeken Geven in Nederland, komen Bekkers en Ruiter in hun 
achtergrondstudie over generaties (AS1, ref invoegen) tot de conclusie dat de oudste generatie meer 
vrijwillige inzet pleegt dan de jongste: zij verricht meer vrijwilligerswerk en geeft ook meer geld aan 
goede doelen. Deze hogere deelname is terug te voeren op redenen als sterkere kerkelijkheid en 
hogere niveau van sociaal vertrouwen. 
De jongere generatie brandweervrijwilligers heeft gemiddeld een hoger opleidingsniveau en richt zich 
op zelfontplooiing. Toch leiden deze kenmerken van de ‘nieuwe’ generatie niet tot het genereren van 
eenzelfde aandeel vrijwilligers30.  

In totaal waren bij de brandweer op 1 januari 2012 ruim 30 duizend mensen in dienst: 26,3 duizend 
brandweerlieden werkzaam in een repressieve brandweerrang en 4,1 duizend overige 
personeelsleden. Van de repressieve brandweerlieden was bijna 80 procent vrijwilliger en ruim 94 
procent man.  

Onderverdeeld naar rangniveau behoorde bijna 71 procent van de repressieve brandweerlieden tot 
het lagere personeel, bijna 25 procent tot het middelbaar en ruim 4 procent tot het hoger personeel. 

Brandweerlieden, naar dienstverband en geslacht, op 1 januari 2012 

     Totaal     Beroepskrachten   Vrijwilligers 

    totaal        w.v.   totaal      w.v. 

          mannen     vrouwen              mannen      vrouwen 

     x 1000 

1995 26.8 4.3 4.2 0.1 22.5 22.2 0.3 
2000 26.9 4.8 4.6 0.1 22.1 21.5 0.6 
2005

31
 27.3 5.3 5.0 0.3 22.0 20.9 1.1 

2006  27.4 5.4 5.1 0.3 22.0 20.8 1.2 
2007

32
 27.1 5.4 5.1 0.3 21.6 20.5 1.2 

2008 27.0 5.5 5.2 0.3 21.5 20.2 1.3 
2009 27.2 5.5 5.2 0.3 21.6 20.3 1.3 
2010 27.1 5.5 5.2 0.3 21.6 20.3 1.3 
2011

33
 26.6 5.4 5.1 0.3 21.2 20.0 1.2 

2012 26.3 5.3 5.0 0.3 21.0 19.8 1.2 
  

     % 

2012      100    20.2          19.1     1.1   79.8       75.4     4.5 

  

                                                      
30 Brandweerstatistiek 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek 
31 Personeel in operationele dienst 
32 Brandweerpersoneel werkzaam in hun rang 
33 Brandweerpersoneel werkzaam in een repressieve functie 
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Brandweerlieden, werkzaam in een repressieve brandweerrang, per regio, naar dienstverband en 

rangniveau, 

op 1 januari 2012* 
 

Totaal     Dienstverband              Rangniveau 
 

  beroeps  vrijwillig        hoger middelbaar lager 
 

absoluut 
Totaal     26 286     5 301   20 985   1 184  6 548  18 554 
01 Groningen    832     127     705   30  199  603 
02 Fryslan    1 275     128     1 147   58  374  843 
03 Drenthe    893     123     770   28 219 646 
04 IJsselland    911     139     772   41  188  682 
05 Twente   871     144     727   35  180  656 
06 Noord- en Oost-Gelderland  1 514     153     1 361   77  344  1 093 
07 Gelderland-Midden   1 013     169     844   45  239  729 
08 Gelderland-Zuid   958     167     791   62  217  679 
09 Utrecht    2 067     283     1 784   104  458  1 505 
10 Noord-Holland-Noord   1 408     124     1 284   51  361 996 
11 Zaanstreek-Waterland   781     134     647   41  199  541 
12 Kennemerland   665     233     432   34  146  485 
13 Amsterdam-Amstelland   826     601     225   28  124  674 
14 Gooi- en Vechtstreek  414     81     333   22  101  291 
15 Haaglanden    945     632     313   66  195  684 
16 Hollands Midden   1 172     184     988   46  267  859 
17 Rotterdam-Rijnmond   1 668     689     979   63  322  1 283 
18 Zuid-Holland-Zuid   961     160     801   53  203  705 
19 Zeeland    1 357     103     1 254   46  343  968 
20 Midden- en West-Brabant  1 649     287     1 362   64  431  1 154 
21 Brabant-Noord    1 000     99     901   79  713  208 
22 Brabant-Zuidoost   1 037     158     879   21  243  773 
23 Limburg-Noord    931     134     797   48  233  650 
24 Limburg-Zuid    645     154     491   19  132  494 
25 Flevoland    493     95     398   23  117  353

 

 

Over de afgelopen 7 à 8 jaar is het aantal brandweervrijwilligers landelijk gezien afgenomen van circa 
22.500 naar 21.000. Hierin is een nog immer dalende trend te zien. Naar verwachting zal het aantal 
brandweer vrijwilligers de komende jaren dan ook alleen maar afnemen. De afname is het duidelijkst 
zichtbaar bij mannen, bij vrouwen is het cijfer de laatste paar jaren stabiel gebleven. 

Trends in vrijwilligerswerk voorspellen dat het aantal vrijwilligers de komende jaren licht zal blijven 
dalen. 

Op 1 januari 2012 waren in onze regio 797 brandweer vrijwilligers in repressieve dienst, tegenover 
134 beroepskrachten. Het merendeel van deze vrijwilligers (650) was werkzaam in een lagere rang. 
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Voorwoord 

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) strekt zich uit van Echt-Susteren in het zuiden tot Mook en 
Middelaar in het noorden. De regio vormt het leefgebied voor ruim een half miljoen inwoners. 
Kenmerkend voor de regio is het overwegend landelijke karakter, met de rivier de Maas die als een 
ader van zuid naar noord stroomt, en met de landsgrenzen met België in het westen en Duitsland in 
het oosten. 
 
De repressieve brandweerzorg in de regio wordt gerealiseerd door ongeveer 900 brandweermensen 
vanuit 31 uitrukposten. Het merendeel van deze repressieve medewerkers is vrijwilliger. Sinds 1 
januari 2013 zijn alle brandweerfunctionarissen, beroeps en vrijwilligers, in regionale dienst. Het 
proces van regionalisering van de brandweer dat begon in 20071 is daarmee afgerond.  
 
Wat nog niet is afgerond, zijn de processen die zullen leiden tot een sterke VRLN met een heldere 
organisatiestructuur, met als onderdeel daarvan een toekomstbestendige brandweer. Voorliggende 
visie beschrijft op welke wijze de VRLN invulling geeft aan de opdracht die haar door het bestuur is 
meegegeven2: Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg tegen maatschappelijk 
aanvaardbare kosten. 
 
Aan het schrijven van deze visie is een intensief proces van informatievergaring vooraf gegaan. 
Tekstuele informatie variërend van krantenartikelen tot wetenschappelijke rapporten, maar juist ook 
opvattingen en ervaringen uit het ‘veld’. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse functionarissen uit de 
eigen organisatie, uit andere veiligheidsregio’s en uit het bedrijfsleven. In themabijeenkomsten zijn 
kennis en meningen opgehaald bij het middenkader van officieren van de VRLN en bij de, veelal 
vrijwillige, postcommandanten. Wat daarbij het meest in het oog springt, is de hoge mate van 
betrokkenheid van deze mensen bij het brandweervak, bij de veiligheid van de burger en bij hun eigen 
leefomgeving. De VRLN mag zich daarmee gelukkig prijzen.  
 
Het resultaat is voorliggende Visie op repressie, die niet op alle detailvragen een antwoord geeft, maar 
die voor de komende periode de hoofdkoers bepaalt van de Brandweer Limburg-Noord. 

Namens de projectgroep Visie repressie, 

Jan Mueters 

 

 

Leeswijzer 

Het totale document bestaat uit een deel A en deel B. In deel A wordt gestructureerd een beeld 
geschetst van het maatschappelijke speelveld waarbinnen deze visie op repressie tot stand is 
gekomen en de vele factoren die erop van invloed zijn. In deel B wordt een daadwerkelijke schets 
neergelegd van een toekomstige repressieve brandweerorganisatie. Kansen die het aangrijpen waard 
zijn en bedreigingen die om aandacht vragen worden benoemd. Hoewel beide delen, voor het 
verkrijgen van een goed beeld, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn kunnen ze probleemloos 
afzonderlijk van elkaar worden gelezen. Afhankelijk van de behoefte van de lezer. Wie zich wil 
beperken tot de visie kan volstaan met het lezen van hoofdstuk 4. Daarin worden de beelden 
geschetst die volgen uit de omgevingsverkenningen (deel A) en die een samenvatting vormen van de 
concretere uitwerkingen en conclusies uit deel B. 

                                                      
1 Bestuursconferentie april 2007; Pact van Den Haag 
2 Veiligheidsregio Limburg-Noord; Visie op brandweerzorg 2012 - 2015 
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1. De visie op repressie van de VRLN samengevat 

1.1 Veilig, flexibel en rationeel! 
Veilig, flexibel en rationeel. Dat zijn de begrippen die de nieuwe repressieve brandweerorganisatie het 
beste typeren. 

Vanuit een risicogerichte benadering wordt het optreden van de brandweer gericht op en ingericht 
naar het principe van ‘zorg op maat’. We ontwikkelen twee duidelijk herkenbare niveaus van zorg met 
eigen karakteristieken die wel complementair aan elkaar zijn. Snelle en gegarandeerde eerstelijnszorg 
opgevolgd door en aangevuld met slagkracht en specialismen. Hierbij beperkt deze eerstelijnszorg 
zich in de nabije toekomst niet langer tot de ‘klassieke’ brandweertaken. De ‘snelle interventie 
eenheid’ ontwikkelt zich tot betrouwbare en veelzijdige veiligheidspartner voor de overige 
hulpverleningsdisciplines en ketenpartners. Met name in staat om op te treden bij brand en ongevallen 
maar daarnaast ook in staat tot het bieden van medische ondersteuning en het verrichten van 
beveiligingstaken en hand- en spandiensten. 
 
Snelle interventievoertuigen staan gestationeerd binnen een steeds fijnmaziger wordend netwerk van 
bestaande posten, virtuele posten en strategische nieuwe locaties, gecombineerd met ambulance- of 
politie eenheden. De eenheden worden permanent bemenst door ingeroosterde vrijwilligers en 
repressief beroepspersoneel dat hiervoor regiobreed wordt ingezet en niet slechts vanuit de huidige 
twee locaties. De klassieke 24-uursdienst wordt hiervoor omgevormd. 
 
De brandweerzorg moet ten alle tijden gegarandeerd zijn. Vandaar dat ‘paraatheid’ een belangrijk 
aspect vormt in het implementatieplan van de snelle interventie eenheden. De paraatheid van 
voldoende slagkracht en specialistische zorg wordt gerealiseerd door deze te concentreren op 
robuuste posten die aansluitend op de startsituatie van 2013 verder doorontwikkeld worden. 
Specialismen en bijzondere middelen worden op basis van dit principe in 2014 geherpositioneerd. De 
voor een adequate dekking of in verband met specifieke risico’s, noodzakelijke kleinere basisposten 
met een tankautospuit, borgen met aangepaste organisatiemodellen de gegarandeerde zorg. Wat 
verstaan wordt onder adequate dekking vloeit voort uit de bestuurlijke discussies over het 
dekkingsplan. 
 
Overige bestaande kleine posten worden heroverwogen tegen de achtergrond van het dekkingsplan 
voor eerstelijnszorg en slagkracht. Afhankelijk van de uitkomsten van deze weging is het mogelijk dat 
posten worden samengevoegd tot een kleiner aantal robuuste posten, of omgevormd van een post 
met een tankautospuit tot een locatie met enkel een snel interventievoertuig. Daarbij is het mogelijk 
dat posten worden opgeheven.  
 
Met betrekking tot specialistische zorg en bijzondere middelen vormt eveneens de risicogerichte 
benadering het belangrijkste uitgangspunt. Aantallen en omvang vloeien als vanzelfsprekend voort uit 
de behoefte. Het huidige aantal red- en hulpverleningsvoertuigen wordt gehandhaafd met die 
opmerking dat deze aan het einde van hun levensduur niet zondermeer door gelijke voertuigen 
worden vervangen. Nieuwe concepten worden onderzocht en geïntroduceerd. Zoals de combinatie 
van tankautospuit met geïntegreerde redmogelijkheid, redvoertuigen met geïntegreerde watertank en 
blusmogelijkheden of gecombineerde red- en hulpverleningsvoertuigen. 
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Het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen beperkt zich in de meeste gevallen tot een inzet 
van een snelle interventie eenheid of tankautospuit met gebruikmaking van disposable pakken. De 
klassieke WVD-taken worden belegd bij maximaal acht verkenningseenheden. Deze eenheden 
worden multifunctioneel inzetbaar gemaakt zodat zij ook kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld 
natuurbranden en hoogwatersituaties. Het overige optreden bij gevaarlijke stoffen wordt steeds meer 
interregionaal en euregionaal georganiseerd, waarbij eveneens de samenwerking wordt opgezocht 
met gespecialiseerde bedrijfsbrandweren en marktpartijen. 
 
Grijpredding en oppervlakte redding vormen de kern van het optreden bij waterongevallen. Duiken 
vormt geen wettelijke taak. Bergend duiken als dienstverlenende taak kan op termijn na evaluatie 
heroverwogen en eventueel interregionaal georganiseerd worden. 
 
In de nabije toekomst maakt de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor haar primaire 
bluswatervoorziening weinig of geen gebruik meer van brandkranen op het drinkwaterleidingnet. De 
huidige watercontainers worden uitgebreid tot een dekkend netwerk van waterwagens en vulpunten, 
die tevens geschikt zijn voor natuurbrandbestrijding. 
 
Binnen alle ontwikkelingen is het veilig repressief optreden een constante factor. Van het plannen van 
projecten en het opstellen van procedures tot het toepassen van nieuwe (blus)methoden. Het 
kwadrantenmodel is geïmplementeerd tot in de haarvaten en er wordt doorlopend gezocht naar 
innovatieve technische middelen. In het verlengde van dit veilig optreden, maar ook vanuit het principe 
van zorg op maat wordt vanuit de posten een strikte uitrukdiscipline toegepast. Een inzet vindt plaats 
op basis van regionale uitrukprocedures. Enkel personeel en materieel dat is gealarmeerd gaat rijden 
naar een incident. 
 
Vrijwillig personeel vormt de ruggengraat van de repressieve brandweerorganisatie. 
Verantwoordelijkheid voor het beheer van, en de organisatie rond een post komt laag in de organisatie 
te liggen. Facilitering van de posten vanuit de centrale organisatie wordt naar een hoog 
kwaliteitsniveau gebracht. Een dienstverlenende houding is daarbij een must met respect voor elkaars 
positie en met een helder wederzijds verwachtingspatroon tussen de centrale- en decentrale 
organisatiedelen3.  
 
Voorliggende visie is geschreven met het belang van de burger op de eerste plaats en het 
organisatiebelang van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op de tweede plaats. Voor de vele 
vrijwilligers die op dit moment invulling geven aan de repressieve brandweerzorg gaat er veel 
veranderen en dat kan met het oog op de invalshoeken van de visie bedreigend overkomen. Het 
brandweerwerk in de ‘nieuwe organisatie’ biedt echter veel mogelijkheden die in de toekomst een 
gunstig effect zullen hebben op het vinden, binden en boeien van vrijwilligers. Zij zullen in roosters 
meedraaien op de snelle interventievoertuigen en binnen specialismen. Hierdoor wordt het 
brandweerwerk beter planbaar. Ook voor de hoofdwerkgever en het gezin. Het totaal aantal uitrukken 
neemt af maar de uitrukfrequentie per ploeg of individu neemt toe, met ervaringsverdichting en 
kwaliteitsverhoging tot gevolg. Gelijktijdig neemt de oefenbelasting en de claim op de vrijetijd af omdat 
niet meer voor alle taken een volledige basisopleiding noodzakelijk is. In die zin ontstaan er meerdere 
type vrijwilligers wat de organisatie kleurrijker en flexibeler maakt. Voor gemotiveerde personen is er 
volop ruimte zich in te zetten binnen nieuwe mogelijkheden zoals de snelle interventie eenheid, de 
waterwagens, verkenningseenheden en brandveilig leven. 
 
Veilig voor burger, ondernemer, toerist én brandweerpersoneel. Flexibel in omvang, takenpakket en 
inzetmogelijkheden. Rationeel in vergelijking met risico’s, het tijdsbeeld en de maatschappelijke 
verwachtingen. Dat is de brandweer van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in 2020. 
 

                                                      
3 Zie ook: VRLN; Visie op brandweervrijwilligers: 2013. 
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1.2 2040… 
De brandweer is er in geslaagd de brandveiligheid van de samenleving te vergroten door 
fundamenteel te vernieuwen in plaats van te blijven groeien. Ze is een actieve netwerkorganisatie 
geworden. Centraal georganiseerd op de onderwerpen die daarom vragen maar in de uitvoering nog 
steeds lokaal verankerd.  
 
Brandveilig Leven, brandonderzoek en moderne technologieën en materialen werpen hun vruchten af. 
De daling van het aantal incidenten waarvoor de brandweer wordt opgeroepen, heeft doorgezet. Het 
betreft in veel gevallen kleine incidenten die bestreden worden door de inzet van één of meer snelle 
interventie eenheden. De startvloot van negen snelle interventievoertuigen is hiervoor gefaseerd 
uitgebreid tot een dichter netwerk van ruim twintig voertuigen. 
 
Grote incidenten komen veel minder voor. Als gevolg van de complexere maatschappij hebben zij 
echter wel een veel grotere impact dan voorheen. De bestrijding van deze incidenten vindt voor een 
belangrijk deel plaats vanuit robuuste posten. Als gevolg van samenvoegingen en herpositionering 
van het aantal basisposten is het oorspronkelijke aantal robuuste posten uiteindelijk uitgekomen op 
twaalf. Grote branden worden op basis van het kwadrantenmodel vooral van buitenaf bestreden. De 
brandweer beschikt hiervoor over vernuftige robottechnologie waardoor de veiligheidsrisico’s voor 
personeel drastisch zijn teruggedrongen. 
 
Een landelijke ondersteunende organisatie borgt vanuit interregionale steunpunten de specialismen 
zoals duiken en gaspakken. Inzetten vinden in navolging van de mobiele medische teams deels plaats 
met helikopters. Ook kennisontwikkeling is landelijk geborgd. 
 
De brandweer vervult landelijk en in Limburg-Noord op betrouwbare wijze haar rol binnen het 
continuïteitsconcept4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      
4 NVBR en Raad van regionaal commandanten; De brandweer over morgen; 2010. 
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DEEL A: VERKENNINGEN 

2. Reikwijdte 
Samenleving, bestuurders en het brandweerveld raken er steeds meer van doordrongen dat 
brandveiligheid meer is dan enkel een adequate repressieve brandweerzorg. Brandveiligheid is de 
optelsom van beleid dat voorkomt dat gevaarlijke situaties ontstaan, maatregelen die voorkomen dat 
brand ontstaat of zich een ongeval voordoet, voorzieningen die een brand tijdig ontdekken en 
eventueel beheersbaar houden en de uiteindelijke deskundige bestrijding ervan. 

Deze visie beperkt zich tot de laatste component van deze optelsom; De brandbestrijding en 
hulpverlening door de brandweer. De samenhang en het integrale karakter worden geborgd door de 
aansluiting die in de notitie gezocht wordt met andere regionale (beleids)documenten zoals eerder 
aangehaalde Visie op brandweerzorg 2012 – 2015, de afdelingsplannen van de afdelingen Brandweer 
Noord en –Midden van de VRLN, de Visie op brandweervrijwilligers en het programma ‘Brandveilig 
Leven’. Daarnaast is nadrukkelijk aansluiting gezocht met landelijke ontwikkelingen en stromingen 
zoals ‘De brandweer over morgen’5. 

3. Omgevingsverkenning 
Het beleidsveld veiligheid, en daarbinnen de brandweerzorg, is momenteel sterk in ontwikkeling. 
Onder invloed van een veelheid aan factoren zal de klassieke brandweerorganisatie de komende 
jaren worden omgevormd tot een vernieuwde veiligheidspartner. 
 
Het soepel doen verlopen van dergelijke omvangrijke veranderingstrajecten is een kunst op zich. Vaak 
wordt gestuit op weerstanden met als gevolg dat doelen niet, of slechts gedeeltelijk, gehaald worden. 
In vervolgnotities en implementatieplannen die naar verwachting voortvloeien uit deze notitie, en die 
deels al in ontwikkeling zijn, zal voldoende aandacht moeten uitgaan naar de acceptatie van 
veranderingen bij de medewerkers die erbij betrokken zijn. Omdat acceptatie toeneemt naarmate men 
meer doordrongen is van nut en noodzaak van veranderingen, wordt een poging gedaan met een 
omgevings- en SWOT-analyse deze noodzaak voor het voetlicht te brengen. 

3.1 Onzekere factoren 
Het eerste dat opvalt wanneer een scan van het ‘speelveld’ wordt gemaakt, is dat deze visie wordt 
geschreven in een periode dat nog niet alle puzzelstukjes beschikbaar zijn en nog niet alle vragen zijn 
uitgediscussieerd. Voorliggende notitie is dan ook geen document dat de koers van de brandweer 
voor de komende tientallen jaren in beton vastlegt. Het is een dynamisch document dat in staat is mee 
te bewegen met voortschrijdende inzichten. Sleutelwoord dat op de brandweer van de toekomst van 
toepassing is, geldt in die zin ook voor deze visie: Flexibiliteit. 
Het feit dat een aantal factoren nog onzeker zijn, wordt binnen de VRLN dan ook niet uitgelegd als 
een risico maar juist als een kans om mee te bepalen en mee te vormen.  
 
Concreet gaat het onder meer om de volgende beïnvloedende factoren: 

 Momenteel is een vernieuwd risicoprofiel van de regio in ontwikkeling. 
 Momenteel is een vernieuwd dekkingsplan voor de regio in ontwikkeling. 
 Momenteel is landelijk en regionaal een visie op brandweervrijwilligers6 in ontwikkeling. 

 

                                                      
5 NVBR en Raad van regionaal commandanten; De brandweer over morgen; 2010. 
6 VRLN; Visie op brandweervrijwilligers; 2013. 
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Om integraliteit en samenhang tussen voorliggende visie, het risicoprofiel en dekkingsplan, en andere 
in ontwikkeling zijnde beleidsdocumenten te waarborgen, wordt door verschillende projectgroepen 
samen opgetrokken en informatie uitgewisseld. 
  

 Hoewel de volledige brandweer in Limburg-Noord is geregionaliseerd, is van een 
geharmoniseerde brandweerbegroting nog geen sprake. Bestuur heeft zichzelf de taak 
opgelegd dit voor 2015 te realiseren. 

 De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) wordt momenteel geëvalueerd door de commissie Hoekstra. 
Dit leidt mogelijk tot aanpassingen in de wet. 

 
Hierop is geanticipeerd door de ontwikkelingen nauw te monitoren en tussentijds waar nodig bij te 
stellen. Daarnaast is gebruik gemaakt van het rapport7 van TNO naar onder meer de opkomsttijden in 
de Wvr. Het ligt immers in de lijn der verwachtingen dat de conclusies die TNO getrokken heeft in elk 
geval deels overeen zullen komen met de bevindingen van de commissie Hoekstra. Daarnaast is 
voorliggende visie bedoeld als richtinggevend document op een dusdanig abstractieniveau dat 
eventuele wetswijzigingen weinig of geen invloed hebben op de visie. Niet op de laatste plaats is de 
brede verwachting dat als er sprake is van wetsaanpassingen deze in meer beleidsvrijheid voor 
veiligheidsregio’s zullen resulteren. 
 

 De organisatieontwikkeling binnen de VRLN loopt nog. 
 
De organisatieontwikkeling waar de VRLN middenin zit is, net als de formulering van een nieuw 
risicoprofiel en een nieuw dekkingsplan, een concreet proces waaruit is af te leiden dat de VRLN alle 
zeilen bij zet om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van haar producten en diensten naar een hoger 
plan te tillen. Ook voorliggende visie hoort in dat rijtje. Door dergelijke processen gelijktijdig te laten 
lopen kan maximale integraliteit worden behaald. Daarnaast is de structuur van de nieuwe organisatie 
inmiddels voldoende helder om de visie op repressie daarop te laten aansluiten. 
 

 Het Regionaal Crisisplan8 wordt geïmplementeerd. 
 
Het bestuur van de VRLN heeft het Regionaal Crisisplan vastgesteld waarin op procesniveau 
afspraken worden gemaakt ten aanzien van de opgeschaalde brandweerzorg, operationele leiding en 
coördinatie. 

3.2 Omgevingsanalyse (Macro) 
Destemp9 is een methodiek om veranderingsnoodzaak te analyseren en onderbouwen door op een 
gestructureerde wijze te kijken naar het maatschappelijke speelveld. De beginletters van de 
verschillende onderzoeksfacetten vormen het initiaalwoord ‘Destemp’. 
 
Middels dit instrument is een inventarisatie gemaakt van factoren die naar verwachting nu en in de 
toekomst hun invloed hebben op de VRLN, de brandweer en het brandweerwerk. Kortheidshalve 
wordt op deze plek verwezen naar bijlage 1 waarin beknopt de resultaten van deze analyse zijn 
samengevat. 
  

                                                      
7 TNO; Rem brand fase 1; Niet harder rijden maar voorkomen en slimmer bestrijden; februari 2013. 
8 VRLN; Regionaal crisisplan; 2011. 
9 Prof. Dr. D. Keuning; Grondslagen van het management. 
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3.3 Organisatieanalyse (Micro) 
Aanvullend op de omgevingsanalyse die enkele macro-factoren beschrijft waarmee rekening 
gehouden zou moeten worden, heeft ook een beschouwing van de eigen organisatie plaatsgevonden 
die meer gericht was op micro-aspecten die door de organisatie ten gunste kunnen worden beïnvloed. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de SWOT-Methodiek. Bij de analyse zijn zowel interne- als externe 
deskundigen betrokken. De oorspronkelijke opbrengst is door indikking en prioritering teruggebracht 
tot een beknopt overzicht. Voor dit overzicht wordt kortheidshalve verwezen naar bijlage 2. 

3.4 Statistische verkenning 
Alleen al met de beschikbare statistische informatie zou een hele boekenreeks te vullen zijn. Het zou 
te ver gaan daarop in een visiedocument diep in te gaan. In het kader van deze omgevingsverkenning 
heeft een brede inhoudelijke studie van relevante items en ontwikkelingen plaatsgevonden. Op twee 
facetten is in het kader van hun aantoonbare relatie met aard en omvang van de repressieve 
organisatie dieper ingegaan. Het betreft het gefaseerde verloop van een brand en waarneembare 
ontwikkelingen in uitrukpatroon. Bevindingen naar aanleiding van deze statistische verkenningen zijn 
beknopt samengevat in bijlage 3. 

4. Wettelijke Kaders en (regionale) uitgangspunten 
Bestuurlijk ligt de basis van voorliggende visie in de door het bestuur van de VRLN vastgestelde Visie 
op brandweerzorg 2012 – 201510. Het zijn voor een belangrijk deel de hierin bepaalde kaders die in 
deze visie op repressie verder worden uitgewerkt. In het oog springend daarbij is het belang dat door 
het bestuur gehecht wordt aan het schetsen van een transparant en realistisch beeld naar de 
samenleving, gekoppeld aan een grotere rol voor die samenleving waar het gaat om zelfredzaamheid 
en het nemen van eigen verantwoordelijkheden. Dit vertaalt zich enerzijds in een verschuiving van de 
aandacht van repressie naar preventie en anderzijds in een nieuwe manier van optreden door de 
brandweer. 
 
Een vergelijkbare relatie ligt er tussen voorliggende visie en de missie en visie van de VRLN11. 
Behalve dat ook daarin een prominente plaats is weggelegd voor de rol van de zelfredzame en 
verantwoordelijke samenleving, kent deze ook een vertaling naar een platte organisatie met 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden laag in de organisatie en taakvolwassen medewerkers. 

4.1 Wet veiligheidsregio’s 
Deze visie gaat over de repressieve brandweerzorg. Het wettelijk kader voor de repressieve 
brandweerzorg is voornamelijk geformuleerd in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de daaruit 
voortvloeiende besluiten zoals het Besluit veiligheidsregio’s en het Besluit personeel 
veiligheidsregio’s. 

4.2 Definitie brandweerzorg 
In artikel 25 Wvr wordt aangegeven wat wordt verstaan onder repressieve brandweerzorg. Deze 
definitie is leidend voor voorliggende visie. Hieronder valt: 

- Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. 
- Het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan brand. 
- Het waarschuwen van de bevolking. 
- Het verkennen van gevaarlijke stoffen en verrichten van ontsmettingen. 

Artikel 3.1.2 van het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) voegt daar aan toe: 
- Het bieden van ondersteuning bij waterongevallen. 

  

                                                      
10 Veiligheidsregio Limburg-Noord; Visie op brandweerzorg 2012 – 2015. 
11 VRLN; Zelf doen, samen doen, laten doen. Hoofdlijnen van de besturing, de organisatie en de werkwijze; 2009. 
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4.3 Basisbrandweereenheid 
Artikel 3.1.2 van het Bvr geeft aan dat een basisbrandweereenheid in beginsel bestaat uit een 
bevelvoerder, een chauffeur en vier manschappen die de beschikking hebben over een tankautospuit 
(TS) met uitrusting. Het opleidingsniveau waaraan deze functionarissen moeten voldoen, is 
vastgelegd in het Besluit personeel veiligheidsregio’s (Bpv). De kwalificaties waaraan een TS moet 
voldoen en welke uitrusting deze moet voeren, is omschreven in een standaard bestek dat is 
uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse zaken. 
 
In artikel 3.1.5 van het Bvr is vastgelegd dat het bestuur van een veiligheidsregio onder bepaalde 
voorwaarden van deze samenstelling van de basiseenheid mag afwijken. Het bestuur van de VRLN 
heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid12. Op welke wijze dit besluit in de praktijk vertaald wordt, 
is verderop in deze visie nader omschreven. 

4.4 Opkomsttijden en dekkingsplan basisbrandweerzorg 
Artikel 3.2.1 van het Bvr beschrijft per gebouwtype de maximale opkomsttijd van de 
basisbrandweereenheid. Dit kan dus ook een basisbrandweereenheid zijn die bestaat uit een andere, 
door het bestuur van de VRLN vastgestelde, samenstelling. De opkomsttijden variëren van 5 minuten 
tot maximaal 18 minuten. Lid 2 van hetzelfde artikel biedt het bestuur van de veiligheidsregio de 
mogelijkheid om onderbouwd afwijkende opkomsttijden vast te stellen. Over de wijze van 
onderbouwen is in 2012 bestuurlijk en in de media een uitvoerige discussie gevoerd. De minister heeft 
uiteindelijk middels een handreiking13 aan de veiligheidsregio’s inzichtelijk gemaakt op welke wijze een 
dergelijke onderbouwing moet worden vormgegeven. 
 
Het bestuur van de veiligheidsregio’s heeft de wettelijke plicht (artikel 14 Wvr) de beoogde 
operationele prestaties en geldende opkomsttijden vast te leggen in een dekkingsplan dat weer een 
onderdeel vormt van het beleidsplan. Dit beleidsplan dient gebaseerd te zijn op een regionaal 
risicoprofiel (artikel 15 Wvr) en ten minste elke vier jaar te worden vastgesteld. Risicoprofiel en 
dekkingsplan van de VRLN zijn begin 2013 vernieuwd en vormen belangrijke uitgangspunten die 
hebben geleid tot de in dit document geformuleerde visies. 
 
In dit visiedocument, maar ook in andere in ontwikkeling zijnde kaderdocumenten zoals het 
dekkingsplan, houdt de VRLN waar het gaat om de Wvr en de focus op opkomsttijden nadrukkelijk 
rekening met drie mogelijke scenario’s. Te weten: 

1. De huidige focus op opkomsttijden blijft zoals die nu is. 
2. De huidige focus op opkomsttijden zwakt af. Er zal landelijk een uniform kader ontwikkeld 

worden met meerdere toetsingscriteria vanuit een integrale kijk op fysieke veiligheid.  
3. De huidige focus op opkomsttijden zwakt af. Verantwoordelijkheden met bijbehorende 

beleidsvrijheid komen meer decentraal bij veiligheidsregio’s te liggen. 
 
Met de huidige kennis en wetenschap is de verwachting bij de VRLN dat het meest voor de hand 
liggende scenario een combinatie is van scenario twee en drie. Om recht te doen aan alle mogelijke 
scenario’s en om het bestuur van de VRLN maximaal de gelegenheid te bieden integrale afwegingen 
te maken, zullen waar mogelijk in richtinggevende documenten en in projecten steeds meerdere 
varianten worden uitgewerkt. 
  

                                                      
12 VRLN; Besluit Algemeen Bestuur; Uitruk op maat; 2012 
13 Ministerie van Veiligheid en Justitie; Handreiking registratie afwijking opkomsttijden. 
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4.5 Overige (numerieke) uitgangspunten 
De opkomsttijden voor de basisbrandweereenheid zijn echter niet de enige numerieke kaders die als 
uitgangspunt voor deze visie dienen. In het Bvr zijn meer prestaties vastgelegd. Daarnaast heeft ook 
de VRLN eigen opvattingen over de prestaties waaraan de repressieve brandweerzorg in Limburg-
Noord zou moeten voldoen. Deze uitgangspunten zijn verzameld in een werkdocument en vastgesteld 
door het managementteam van de VRLN14. 
 
Verdere richtinggevende uitgangspunten voor voorliggende visie op repressie zijn gedestilleerd uit 
diverse brancherichtlijnen, het Normenboek brandweer en de Visie grootschalig brandweeroptreden. 
Dit zijn allemaal inhoudelijke uitgaven van voorheen de Nederlands Vereniging voor Brandweer en 
Rampenbestrijding (NVBR), tegenwoordig Brandweer Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14 Notitie uitgangspunten incidentbestrijding Brandweer Limburg-Noord. 
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DEEL B: VISIE OP REPRESSIE 

5. Doelstelling 
Natuurlijk zijn de repressieve doelen die de brandweer moet nastreven vastgelegd in de Wet. Deze 
doelen vormen dan ook belangrijke uitgangspunten als het gaat over de inrichting van de repressieve 
organisatie van de VRLN en dus ook voor dit visiedocument. Toch wil de VRLN niet volstaan met 
enkel het verwijzen naar het wettelijke streven. Daarvoor heeft zij twee redenen. Enerzijds biedt de 
wettelijke formulering ruimte voor concretisering. Anderzijds hecht het bestuur van de VRLN er aan 
richting de burger een realistisch beeld te scheppen van wat de burger van haar veiligheidsregio, en 
specifieker van haar brandweer, mag verwachten. Alles wat daarbuiten valt is te bestempelen als 
restrisico. Dit restrisico kan vervolgens verder verkleind worden door het nemen van persoonlijke 
maatregelen en vergroten van zelfredzaamheid van burgers15. Voor de VRLN weegt dit principe 
dusdanig dat het is opgenomen in de missie en visie van de organisatie16. Een dergelijke transparante 
communicatie stelt de burger in staat daarin ook eigen verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te 
maken. De VRLN helpt daarbij door ondersteuning op maat en middels Brandveilig Leven17. 

5.1 Doel van incidentbestrijding 
“Het redden van mens en dier bij brand en ongevallen anders dan brand”. Zo wordt de taak van de 
brandweer omschreven. De brandweer doet dat echter niet alleen. Iemand die als gevolg van brand of 
een ongeval letsel heeft opgelopen van welke aard dan ook zal uiteindelijk geholpen moeten worden 
in het ‘medische circuit’. Om dit mogelijk te maken zal in veel gevallen een slachtoffer allereerst door 
de brandweer uit de gevarenzone moeten worden gehaald. Bij een brand wil dit zeggen dat iemand uit 
het brandende object wordt gehaald en in geval van een verkeers- of bedrijfsongeval betekent het dat 
een persoon wordt vrijgemaakt. Dit alles met het oog op een snelle overdracht aan verdere 
deskundige medische hulp. Daarbij is de brandweer tevens in staat eerste levensreddende 
handelingen te verrichten. 
Naast redding behoort het tot de taak van de brandweer om een incident te stabiliseren. Dit komt neer 
op het voorkomen dat een onveilige situatie zich verder uitbreidt. Bij een brand betekent dit dat 
uitbreiding naar een volgend brandcompartiment of overslag naar een ander object voorkomen wordt. 
Bij een (water)ongeval (met gevaarlijke stoffen) wil het zeggen dat vervolgongevallen, aanvullend 
letsel en (milieu)schade worden tegengegaan. 
 
Gelet op voorgaande legt de VRLN haar brandweerorganisatie de volgende doelen18 op: 

- De brandweerorganisatie van de VRLN is in staat personen te redden uit 
brandcompartimenten19 die grenzen aan het brandcompartiment waar daadwerkelijk brand is. 
Zij zal binnen de grenzen van het Veilig Repressief Optreden20 en de nieuwe 
brandweerdoctrine21 een redinzet in het brandende compartiment overwegen. 

- De brandweerorganisatie van de VRLN is ingericht op het voorkomen dat een brand zich in 
omvang uitbreidt naar aangrenzende brandcompartimenten of overslaat naar andere objecten 
en op het stabiliseren van een ongeval en het veilig maken van een ongevalslocatie.  

                                                      
15 VRLN; Programma Brandveilig Leven; 2013. 
16 VRLN; Zelf doen, samen doen, laten doen. Hoofdlijnen van de besturing, de organisatie en de werkwijze; 2009. 
17 VRLN; Programma Brandveilig Leven; 2013. 
18 De geformuleerde doelen zijn een concretisering van de doelen zoals ze in de wet zijn opgenomen. Die zijn dan ook 
onverkort van toepassing. Hieronder valt ook het redden van dieren. 
19 Crisislab.nl; Definitie van het begrip ‘redding’ en overlevingskansen bij brand in een ruimte; 2013 
20 NIFV en Ministerie van Binnenlandse Zaken; Toolbox Veilig Repressief Optreden 
21 NIFV; Project brandweerdoctrine / kwadrantenmodel; Gestart november 2011 
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- De brandweerorganisatie van de VRLN is in staat snel en vakkundig personen te bevrijden die 
als gevolg van een (water22)ongeval (met gevaarlijke stoffen) bekneld zijn geraakt of in een 
lastig te bereiken positie zijn beland. 

- De brandweerorganisatie van de VRLN is in staat ondersteunend aan medische deskundigen 
of in afwachting daarvan, levensreddende handelingen te verrichten. 

5.2 Doel visiedocument 
Deze visie op incidentbestrijding van de VRLN heeft de volgende drie hoofddoelen: 

1. Voorliggende visie schetst op hoofdlijnen de aard, globale omvang en inrichting van de 
brandweerorganisatie die nodig is om de doelen van incidentbestrijding zoals geschetst in 
paragraaf 8.1 te kunnen behalen. 

2. Voorliggende visie schetst een herkenbaar perspectief voor (brandweer)personeel, andere 
betrokkenen en burgers over de taken waarvoor de brandweer van de VRLN staat en de 
toekomstige koers en inrichting van deze organisatie. 

3. Voorliggende visie legt de onderlinge verbanden tussen landelijke- en regionale visies en 
beleidsstukken die in het recente verleden zijn vastgesteld en die parallel aan deze visie in 
ontwikkeling zijn. Tevens worden de relaties gelegd met huidige politieke- en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

5.3 Restrisico 
“Als de nood hoog is zal de brandweer er voor u zijn om u, uw naasten en uw have en goed te 
beschermen”. Dit is het beeld dat jarenlang door de overheid en de brandweer zelf in stand werd 
gehouden. En in beginsel klopt dit ook. De Nederlandse brandweer, met de vele gemotiveerde 
vrijwilligers die er deel van uit maken, zal alles in het werk stellen om persoonlijk letsel en materiële 
schade te beperken. Het is echter onmogelijk elk risico volledig uit te bannen of af te dekken. Toch 
wordt soms in de maatschappelijke discussie over opkomsttijden van de brandweer een beeld 
geschetst dat elk leed te voorkomen is als de brandweerorganisatie maar groot genoeg en het 
dekkingsplan maar fijnmazig genoeg is. Volgens het bestuur van de VRLN een onrealistisch beeld. 
Ongeacht de omvang en snelheid van de brandweer zullen er altijd slachtoffers vallen en schade 
ontstaan als gevolg van brand en ongevallen. Dit noemen we het restrisico. 
Het is een bestuurlijke afweging om te bepalen wat de juiste balans is tussen de aard en omvang van 
de brandweerorganisatie en de effecten daarvan op het restrisico, of zo u wilt op de fysieke veiligheid. 
In Limburg-Noord is deze bestuurlijke afweging in volle gang. Daarbij wordt zeer verantwoord en 
integraal te werk gegaan. Enerzijds wordt bekeken welke ‘klassieke’ brandweerorganisatie passend is 
bij de signatuur en het risicoprofiel van de regio. Anderzijds wordt geïnvesteerd in innovatieve 
technische middelen en moderne organisatiemethoden om het restrisico te verkleinen. Last but not 
least wordt geïnvesteerd in het stimuleren van veiligheidsbewustzijn in de samenleving en het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid, waar het gaat om verkleining van risico’s en vergroten van 
zelfredzaamheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
22 Het bestuur van de VRLN heeft in 2011 de ambitie losgelaten om nog levensreddend op te kunnen treden bij slachtoffers die 
zich onder water bevinden. 
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6. Zorg op twee niveaus 
Het proces waarin de VRLN momenteel zit met betrekking tot het herzien van haar repressieve 
organisatie, is in de basis terug te brengen tot een overzichtelijk en zuiver traject. De samenleving 
vraagt iets van de brandweer. Dit wordt door het bestuur vertaald in opdrachten aan de organisatie, 
die hier op haar beurt mee aan de slag gaat. Hoewel zij binnen deskundige kaders zelf mee haar 
koers kan bepalen, en zij het aan haar stand verplicht is inhoudelijk professioneel te klankborden, is 
de VRLN in principe dus volgend. Met betrekking tot inrichting van de repressieve organisatie zijn 
reeds genomen bestuurlijke besluiten dan ook belangrijke piketpalen. 
 
Hierbij lijkt het in de discussie soms alsof het bestuur slechts de keuze heeft uit twee uitersten waarbij 
het één niet naast het ander kan bestaan. In de ene optie kies je voor een structuur met een dicht 
netwerk van allemaal gelijke kleine posten. Iedereen levert dezelfde zorg. Posten staan midden in de 
samenleving en hebben een sterke lokale binding. In feite een continuering van het huidige model.  
De andere optie gaat uit van een volledige professionele benadering. Strategisch gepositioneerde 
maatwerkeenheden. Minder posten en meer onderlinge differentiatie tussen posten in omvang en 
takenpakket. 
 
Het aan te bevelen model behelst echter het beste van beide opties die juist prima naast elkaar 
kunnen bestaan en zelfs complementair aan elkaar zijn. Borging van bewezen methodieken waar dat 
wenselijk is en innovatieve modernisering daar waar kansen liggen of waar geanticipeerd moet 
worden op (maatschappelijke) ontwikkelingen. 
 
Alles afwegende zal de repressieve brandweerzorg van de VRLN daarom in de (nabije) toekomst twee 
zorgniveaus kennen. Niveaus die separaat beschreven kunnen worden en eigen karakteristieken 
hebben, maar die in de dagelijkse praktijk naadloos in elkaar zullen overvloeien. 

6.1 Basisbrandweerzorg: Snelle respons op maat! 
Kleine brandweereenheden bestaande uit twee vakbekwame personen met een beperkte maar 
kritisch samengestelde uitrusting zullen een veelheid aan zeer kleine incidenten zelfstandig 
afhandelen. Vergelijkbaar met de ‘noodhulpeenheden’ van de politie stellen ze de brandweer in staat 
snel en daadkrachtig te reageren op een veelheid aan incidenten. 
Brandweerzorg wordt meer planbaar voor de organisatie, de vrijwilliger, zijn thuisfront en zijn 
werkgever. Belasting van de vrijwilliger neemt af en draagvlak in de samenleving neemt toe. De 
organisatie als geheel wordt flexibeler23. De brandweer van de VRLN is meer in staat dan nu te 
voldoen aan de wettelijk bepaalde opkomsttijden. 
 
Waar nodig zal deze eerste eenheid worden aangevuld met een standaard tankautospuit (verder TS) 
bemenst met tenminste vier personen. Samen vormen zij bij kleine incidenten de klassieke 
brandweereenheid zoals in de Wvr omschreven. Uit het vernieuwde dekkingsplan en de daarmee 
samenhangende bestuurlijke keuzes, vloeit voort wat de benodigde aantallen en gewenste locaties 
zijn, van zowel de snelle interventie eenheden als TS-en, die moeten voorzien in een snelle opkomst 
in de gehele veiligheidsregio.  
 
De eerste ‘snelle interventie eenheden’ (SIE) zullen vanaf begin 2014 in het straatbeeld van de VRLN 
verschijnen. Op negen posten24 worden met ingang van 2014 de eerste SIV-en gestationeerd 
gecombineerd met een TS. Vanaf april 2014 zijn deze operationeel tijdens kantooruren. Gefaseerd 
wordt vervolgens toegewerkt naar de voorlopig optimale dekkingssituatie die uiterlijk 1 januari 2017 
bereikt zal zijn. Het is niet ondenkbaar dat toewerkend naar de uiteindelijke ideale situatie aantallen en 
locaties van SIV-en en TS-en nog worden aangepast. Genoemde structuur kent vele kansen die al 
werkende verder onderzocht zullen worden maar ook enkele risico’s en blinde  

                                                      
23 Zie ook: VRLN; Conceptvisie op brandweervrijwilligers; 2013. 
24 Gennep, Heythuysen, Horst, Panningen, Roermond, Echt, Venlo, Venray, Weert. 



 

   16 

vlekken die gemonitord worden en wellicht om tussentijdse bijsturing vragen. Hetzelfde geldt voor de 
aard van de klussen waarvoor het SIV wordt ingezet. Op basis van een taak- / risicoanalyse is een 
eerste beknopte lijst gemaakt van gedefinieerde incidenten waarbij een SIV kan worden ingezet. Door 
continue monitoring en evaluatie zal bekeken worden of de lijst van gedefinieerde incidenten 
verantwoord kan worden uitgebreid of wellicht zou moeten worden ingeperkt. Projectmatig wordt 
onderzocht voor welke ‘nieuwe’ taken het SIV kan worden ingezet ten diensten van de samenleving 
en ter ondersteuning van de ketenpartners. Een eerste verkenning op dit gebied zal zich richten op 
het al dan niet inzetten van het SIV als ‘first responder’ ter ondersteuning van de ambulancedienst. 
Voor detailinformatie wordt verwezen naar het project- en implementatieplan ‘Uitruk op maat’. 
 
Een bijzonder aspect dat in dit kader nog moet worden aangehaald, heeft zowel een culturele- (o.a. 
motivatie) als organisatorische- (o.a. veilig en gestructureerd optreden) en financiële component in 
zich. Vanuit de basisgedachte van ‘Uitruk op maat’ en het rationaliseren van het brandweeroptreden 
gaat in de VRLN gelden dat enkel dat potentieel gaat rijden naar een incident dat door de meldkamer 
is gealarmeerd en dat behoort bij het onder dat standaard inzetvoorstel en opschalingsniveau vallende 
potentieel. Het op eigen initiatief vertrekken van operationele voertuigen naar meldingen past niet 
binnen de visie en niet binnen het veilig repressief optreden. Dit geldt eveneens voor inzet en gebruik 
van personeels- en materiaalvoertuigen (PM). Dit wordt geüniformeerd. Deze voertuigen kennen geen 
repressieve functie en worden daarom ook niet langer als zodanig ingezet. De PM-en vormen de 
werkpaarden van de posten en de organisatie waar het gaat om opleidingen, oefeningen en logistieke 
ondersteuning. Uitzondering hierop kan zijn wanneer een PM is gekoppeld aan een specialisme dat is 
belegd bij een post. 

6.2 Slagkracht en specialistische zorg. 
Het dekkingsplan van de VRLN voorziet tevens in de opschaling tot pelotonsniveau25 binnen de 
daarvoor vastgestelde wettelijke kaders. Opschaling vanaf het niveau ‘middel’ gebeurt in de VRLN in 
alle gevallen met TS-en bemenst met zes personen. Deze opgeschaalde zorg wordt voor een 
belangrijk deel geleverd door dezelfde eenheden en vanuit dezelfde posten die ook de dagelijkse 
kleinschalige zorg leveren. In die zin lopen snelle respons en opgeschaalde zorg wrijvingsloos in 
elkaar over. 
 
Naast standaard brandbestrijding en hulpverlening is binnen de repressieve brandweerzorg ook 
sprake van specialismen. Specialismen in middelengebruik en deskundigheid. Het zijn deze 
specialismen die vaak een onevenredige (opleidings- en oefen)belasting meebrengen voor een kleine 
post als geheel of de vrijwilliger individueel. Een hogere wettelijke opkomsttijd (als daar al sprake van 
is) gecombineerd met een vaak lagere inzetfrequentie maken dat deze specialismen goed 
geconcentreerd kunnen worden op een aantal strategische locaties. Dit brengt diverse kansen met 
zich mee die nader uitgewerkt moeten worden. Variërend van efficiëntiewinst tot ervaringsverdichting 
met motivatieverhoging tot gevolg bij vrijwilligers die deze taken blijven uitvoeren, of in de toekomst 
gaan uitvoeren. 

6.3 Robuuste- en basisposten 
Geschetste werkstructuren behelzen een ontwikkeling naar twee typen brandweerposten. En 
uiteindelijk ook naar meerdere typen brandweervrijwilligers26. Het overgrote deel van de TS-en blijft 
strategisch door de regio gestationeerd op zogenaamde basisposten. Het repressief materieel van 
deze posten bestaat uit de standaard TS die bemenst wordt met vrijwilligers. Vanuit deze posten wordt 
aanvullend op de snelle interventie eenheden de basiszorg gerealiseerd en wordt in de opgeschaalde 
situatie de slagkracht in pelotonsverbanden geleverd.  

                                                      
25 Brandweer Nederland; Visie grootschalig brandweeroptreden 2012 – 2016. Implementatie hiervan moet in de VRLN nog 
plaatsvinden. Dit zou een vervolgopdracht moeten zijn, voortvloeiend uit de ‘Visie op repressie’. 
26 Zie ook: VRLN; Conceptvisie op brandweervrijwilligers; 2013. 
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Naast deze basisposten ontstaat een grover netwerk van robuuste posten. Deze robuuste posten 
voldoen tenminste aan volgende voorwaarden: 

1. Robuust in postomvang. Door omvang en paraatheid in staat om naast het bemensen van 
een SIV én TS ook gelijktijdig één of meer specialistische taken te bemensen. 

2. Robuust in vrijwilligerspotentieel. Voldoende ‘achterland’ waaruit voldoende en kwalitatief 
geschikt vrijwillig personeel geworven kan worden. 

3. Robuust in kwaliteit en deskundigheid. Ervaringsverdichting, geoefendheid en adequate 
postcoördinatie. 

4. Robuust in elasticiteit van (vrijwillig) personeel en lastenverdeling over personeel.  
 
Naast de middelen ten behoeve van de snelle responsfase worden over de robuuste posten ook de 
specialistische taken en de bijbehorende mensen en middelen verdeeld. Deze werkwijze biedt de 
organisatie technische voordelen en kansen. Het toegroeien naar de twee geschetste type posten is 
een natuurlijk proces dat zich de afgelopen jaren al heeft afgetekend. Het is aan te bevelen dat de 
VRLN dit benoemt en hier bewuster gebruik van maakt door in te spelen op ontwikkelingen en op 
termijn wellicht te komen tot efficiëntie- en schaalvoordelen. Beoogde posten liggen strategisch en zijn 
ook in de huidige situatie al groter in omvang en takenpakket. Daarnaast huisvesten ze in de 
dagsituatie al veelal beroepsmatig personeel van de VRLN waarmee een koppeling gemaakt zou 
moeten worden met het repressief optreden om te komen tot gegarandeerde brandweerzorg 
overdag27. Daarover later meer. Op beide zorgniveaus en binnen beide type posten is een hoofdrol 
weggelegd voor de brandweervrijwilliger.  

7. Gegarandeerde zorg 
Brandweerzorg behoort in principe gegarandeerd te zijn en niet afhankelijk van toevallig presteren. Dit 
is nu niet altijd het geval. Dit werd in het verleden nog wel gecompenseerd door de omvang van de 
repressieve organisatie. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen staat dit echter onder druk. 
Gegarandeerde zorg moet binnen de VRLN als kwaliteitskenmerk worden omarmd. Om hieraan te 
kunnen voldoen, is allereerst noodzakelijk dat het brandweermanagement op elk moment een 
kloppend beeld heeft van de paraatheid van eenheden. Dit is nu niet het geval. Het monitoren van 
paraatheid gebeurt op dit moment heel divers. Variërend van niet monitoren tot monitoren aan de 
hand van een vooraf gemaakte planning en/of een digitaal (vaak webbased) hulpprogramma. Dit moet 
in komende beleidsperiode regiobreed verbeterd en geüniformeerd worden. De VRLN beschikt 
hiervoor op korte termijn over een instrument. 

 
Met het beschikbaar hebben van een continu beeld is een basis gelegd maar is de zorg zelf nog niet 
gegarandeerd. Een monitorinstrument moet immers ook op de juiste wijze gebruikt worden. Het ‘uit 
dienst’ melden van een post omdat er niet genoeg (specifiek) personeel beschikbaar is, wordt niet 
overal even consequent gedaan. Soms omdat het besef van de noodzaak er niet is. Vaak echter ook 
omdat het door de post als tekortkoming wordt ervaren of men vreest dat deze transparantie 
negatieve effecten heeft op het bestaansrecht van een post. Introductie van een instrument moet 
daarom ondersteund worden met een heldere communicatie over nut en noodzaak ervan. Daarnaast 
is op dit vlak in de nieuwe organisatie een belangrijke rol weggelegd voor het middenkader, 
waaronder de postcoördinatoren28. 

 
Een volgende voorwaarde tot succes is dat het een post ook mogelijk gemaakt moet worden om 
paraat te blijven. De laatste jaren is de mobiliteit van (jonge) mensen sterk toegenomen. Wonen en 
werken in dezelfde plaats is al lang niet meer vanzelfsprekend. Daarnaast kan tegenwoordig uit een 
breed scala aan vrijetijdsbestedingen worden gekozen. Een brandweervrijwilliger is niet alleen 

                                                      
27 Hier ontstaat een relatie met de organisatieontwikkeling. Positionering van personeel heeft direct invloed op de repressieve 
paraatheid in de dagsituatie. Dit is onderkend door de bouwteams die invulling geven aan de organisatieontwikkeling. 
28 Zie ook: VRLN; Conceptvisie op brandweervrijwilligers; 2013. 
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vrijwilliger29, maar misschien ook wel muzikant, voetballer, gezinslid etc. Dit vraagt enerzijds een stuk 
collegiale afstemming binnen een post om samen de paraatheid te borgen, maar het vraagt ook om 
een gericht wervings- en selectiebeleid dat hierop inspeelt.  
De vraag is legitiem hoeveel vrijwilligers per post of per taak nodig zijn om de paraatheid te kunnen 
borgen. In het Normenboek brandweer worden hiervoor handreikingen gegeven. De meeste vrijwillige 
posten binnen de VRLN voldoen daaraan. Toch is paraatheid in Nederland én de VRLN een 
toenemend punt van zorg.  

 
De benodigde personele capaciteit voor de bemensing van de snelle interventie eenheden wordt 
binnen het betreffende project meegenomen en zal naar verwachting pas na het opdoen van 
praktijkervaring definitief kunnen worden bepaald.  
Voor de bemensing van een TS zou een post over een potentieel van 20 vrijwilligers moeten 
beschikken. In relatie tot voorgaande structuur zou de personele sterkte van elke basispost daarmee 
automatisch worden bepaald op 20 personen. Het Normenboek brandweer gaat nog uit van 18 
personen30. Per TS zouden tenminste vier personen opgeleid moeten zijn tot bevelvoerder en vier tot 
voertuigbediener en chauffeur. Voor de bezetting van een eventuele tweede TS op een post kan 
volstaan worden door het aantal vrijwilligers voor de eerste TS te verhogen met 50%. Een post met 
twee TS-en dient dus te bestaan uit 20 +10 = 30 vrijwilligers. Op de noodzakelijkheid van meerdere 
TS-en op een post wordt nog nader ingegaan. 
Van de negen eerder benoemde robuuste posten zijn er twee bemenst met een beroepsbezetting in 
24-uurs dienst31. Die even buiten beschouwing latend, zouden de overige zeven vrijwillige robuuste 
posten voor elk aanvullend repressief voertuig32 over zes extra vrijwilligers moeten kunnen 
beschikken. Hiervan zouden er tenminste drie opgeleid moeten zijn tot voertuigbediener en chauffeur. 
Met betrekking tot de inhoudelijke specialismen33 moet per geval bekeken worden wat de benodigde 
personele capaciteit is om te komen tot gegarandeerde zorg. Startpunt is daarbij het dekkingsplan in 
combinatie met het regionale risicoprofiel. De VRLN rondt deze exercitie voor de zomer van 2014 af. 
Inhoudelijk wordt op enkele specialismen nog kort ingegaan. 

 
Gegarandeerde zorg is echter niet te realiseren met enkel het bekijken of opplussen van de personele 
sterkte. Dat zou ook een te smalle benadering zijn. Een aspect dat in dit licht moet worden 
meegenomen, is de wijze waarop binnen de posten de uitruk georganiseerd is. Het meest gebruikte 
model is dat van de vrije instroom. Hierbij worden bij een alarmering alle vrijwilligers opgeroepen. 
Daarnaast wordt op posten gewerkt en geëxperimenteerd met modellen met dienstgroepen, al dan 
niet gekoppeld aan verschillende tijdstippen op de dag of dagen van de week. Op een enkele plaats 
wordt gewerkt met geconsigneerde vrijwilligers. Elke organisatievorm heeft eigen specifieke voor- en 
nadelen. Er is echter nog niet eerder gestructureerd gekeken naar welk model voor welke post, en 
uiteindelijk voor de VRLN als geheel, het meeste rendement oplevert met betrekking tot het 
garanderen van de brandweerzorg. Een dergelijk onderzoek moet uiterlijk medio 2014 uitgevoerd zijn 
zodat eventuele aanpassingen gelijktijdig met de introductie van eerder benoemd monitorsysteem 
kunnen worden doorgevoerd. Door een dergelijk onderzoek wat breder te trekken is het niet 
ondenkbaar dat naast verbetering van de paraatheid, zich ook mogelijkheden manifesteren die het 
vak voor de (nieuwe) brandweervrijwilliger34 aantrekkelijker maken. 
 
  

                                                      
29 Zie ook: VRLN; Conceptvisie op brandweervrijwilligers; 2013. 
30 Bezetting vrijwillige TS volgens Normenboek brandweer: 300% x standaardbezetting TS van 6 personen = 18 vrijwilligers. 
31 Roermond en Venlo. 
32 Redvoertuig, hulpverleningsvoertuig, haakarmvoertuig. 
33 Duikteam, gaspakken- en ontsmettingsteam, verkenningsploeg. 
34 Zie ook: VRLN; Conceptvisie op brandweervrijwilligers; 2013. 
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In dit onderzoek is in elk geval aandacht voor: 
1. Taakdifferentiatie: De specialist versus de generalist. Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Dit 

biedt kansen. Opleidingen en oefeningen kunnen meer dan nu worden afgestemd op de 
specifieke behoefte. Dit heeft een gunstig effect op de belasting van vrijwilligers. Selectief 
alarmeren van geschikt personeel voor specifieke incidenten kan bijdragen aan dat effect 
maar ook aan ervaringsvergroting. Personen die om medische redenen bepaalde taken niet 
meer kunnen uitvoeren hoeven geen afscheid te nemen van de brandweer maar kunnen 
binnen andere ‘taakgroepen’ nog dienstbaar zijn. Niet op de laatste plaats kan een nieuw type 
vrijwilliger zijn intreden doen: de volontair35. Niet actief in de repressie maar wellicht wel op het 
gebied van vakbekwaamheid, beheer en Brandveilig Leven. 

 
2. Tijddifferentiatie / ploegdifferentiatie: Het uur van de dag, de dag van de week en de maand in 

het jaar bepalen naast de aard van de melding welk personeel en hoeveel personeel wordt 
gealarmeerd. Maatwerk per post of (specialistische) taak is mogelijk maar alle posten gaan 
mee in dit dynamische concept. Als stip op de horizon kan worden gezet dat uiteindelijk 
gealarmeerd wordt op basis van de geografische positie waarop een vrijwilliger zich op dat 
moment bevindt in relatie tot de plaats van een incident en de locatie van een kazerne. 
Techniek op gebied van automatische locatiebepaling moet daarvoor allereerst verder 
ontwikkeld zijn. De eerste experimentele app’s op dit gebied komen op korte termijn 
beschikbaar. 
 

3. Postdifferentiatie: Vanzelfsprekend is elke vrijwilliger verbonden met de eigen post. Een 
vrijwilliger is echter ook medewerker van de VRLN. Gezamenlijk staan we voor een 
maatschappelijke taak. Afhankelijk van woon- en werklocatie of zelfs weekend- en 
zomerverblijven kunnen vrijwilligers inzetbaar zijn vanuit meerdere posten. 
Praktijkvoorbeelden zijn er al en werken naar tevredenheid. Een concrete kans die zich op dit 
gebied voordoet, is de mogelijkheid van het actief ‘schuiven’ met SIV-en om de dekking 
optimaal te houden op momenten dat posten ingezet zijn of om andere reden niet ingezet 
kunnen worden.  
 

4. Combinatie van bovenstaande: Diverse slimme varianten zijn denkbaar. Denk alleen al aan 
enthousiaste oefenleiders die hun kennis en kunde niet meer enkel ten diensten van de eigen 
post stellen maar post overschrijdend en regiobreed aan het werk gaan. 

 
Deze paragraaf richt zich primair op de personele aspecten die van belang zijn voor het borgen van 
gegarandeerde zorg. Het item kent echter ook een materiële component. Een door de meldkamer 
uitgevoerde monitor laat zien dat met grote regelmaat TS-en buiten dienst gaan voor opleidings- en 
oefendoeleinden en voor onderhoud en keuringen. De tendens is dat dit eerder meer dan minder 
wordt. Dit heeft effecten op de dekking. Een eventuele toekomstige vermindering van het aantal 
posten heeft hierop een versterkend effect. Het is daarom van belang binnen de VRLN reserve TS-en 
beschikbaar te houden om tijdens genoemde momenten posten inzetbaar te houden en een adequate 
dekkingsgraad te garanderen. Deze voertuigen hoeven niet doorlopend opgenomen te zijn in de 
dagelijkse repressieve sterkte. Er hoeft dan ook geen permanent personeel voor beschikbaar te zijn. 
Betreffende extra voertuigen vervangen enkel een operationeel voertuig dat tijdelijk uit de sterkte gaat 
en kennen in die zin wellicht een zwervend bestaan. 
  

                                                      
35 Term volontair is overgenomen van de politie die sinds enkele jaren werkt met vrijwilligers die een keur aan werkzaamheden 
verrichten maar niet actief zijn ‘op straat’. Zie ook de ‘Visie op vrijwilligers’ van de VRLN. 
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8. Opgeschaalde zorg 
Het afstemmen van het aanbod op de hulpvraag kent echter ook een grootschaligere benadering. In 
de paragrafen 9.2 en 9.3 is hierop al kort ingegaan. Naast flexibilisering van de repressieve 
organisatie is in Nederland ook steeds meer sprake van rationalisering ervan. De afgelopen jaren 
werd de operationele voorbereiding en repressieve slagkracht voornamelijk bepaald op basis van het 
ergst denkbare scenario dat een gemeente of regio kon treffen. Deze benadering was een 
voortvloeisel uit de Leidraad Maatramp36 en de Leidraad operationele prestaties37. Groot voordeel van 
deze benadering is repressief gezien de hoge beschikbaarheid van kwantitatief responspotentieel. 
Nadelen waren (en zijn) dat veel materieel vaak niet of nauwelijks gebruikt werd, vrijwilligers opgeleid 
en beoefend moesten worden in specialistische taken die weinig of niet gealarmeerd werden en 
kosten hoog opliepen. 
 
De huidige tendens kenmerkt zich door het feit dat de totale omvang en sterkte in een regio wordt 
afgestemd op de aard, omvang en frequentie van de zich realistisch voordoende incidenten. In feite 
het risicoprofiel. Daarbij wordt vanzelfsprekend nog steeds een stuk extra capaciteit gegenereerd voor 
grootschalig optreden, maar veel rationeler dan voorheen. Extra specialismen worden geregeld in 
zogenaamde steunpuntregio’s en niet meer overal. Ook extra slagkracht bij uitzonderlijke incidenten 
wordt gehaald uit buurregio’s. Voor de VRLN geldt dat slagkracht en specialismen ook uit Duitsland en 
België betrokken worden. Hiervoor zijn al samenwerkingsovereenkomsten afgesloten die de potentie 
in zich hebben om in de toekomst verder te kunnen worden uitgebreid. 
 
De wetgever benoemt voor enkele aspecten met betrekking tot kwantitatieve omvang en voor 
bepaalde leidinggevende- en adviserende functionarissen kwaliteitseisen. Enerzijds zijn deze 
numeriek van aard en beperken ze zich tot aantallen en opkomsttijden en anderzijds worden 
uitspraken gedaan over opleidingsniveaus. In het dekkingsplan zal opkomst van pelotons voor 
grootschalig optreden binnen de wettelijke norm geborgd worden. Hetzelfde geldt voor operationeel 
leidinggevenden en adviseurs. In die zin vloeit deels ook uit het dekkingsplan voort voor welke posten 
het repressief noodzakelijk is dat zij beschikken over een tweede TS. 
 
Daarnaast moet elke veiligheidsregio in staat zijn een andere regio bij te staan bij uitzonderlijke 
incidenten zonder dat hierdoor de lokale zorg in het geding komt. Van oudsher werd uitgegaan van 
het gegeven dat een klassieke brandweercompagnie38 de eigen regio moest kunnen verlaten zonder 
dat dit tot onoverkomelijke problemen leidde. Inmiddels is genoemde compagniestructuur vervangen 
door de landelijke visie op grootschalig brandweeroptreden39. Deze is in de VRLN nog niet 
geïmplementeerd. Al eerder is in deze visie geadviseerd dit de komende beleidsperiode op te pakken. 
Ook vanuit deze invalshoek zal een beeld ontstaan over aantallen en locaties van tweede TS-en die 
noodzakelijkerwijs gehandhaafd moeten blijven. 
 
Een laatste aspect dat in het kader van grootschalig brandweeroptreden meegewogen moet worden, 
is dat in de planvorming rondom specifieke locaties zoals rangeer- industrie- en luchtvaartterreinen 
uitgegaan wordt van een bepaalde omvang van slagkracht. In voorkomende gevallen worden hierover 
ook afspraken gemaakt met (externe) partners. Met het risicoprofiel als uitgangspunt zal ook met dit 
aspect rekening gehouden moeten worden bij het maken van bestuurlijke afwegingen in het kader van 
het dekkingsplan voor opgeschaalde brandweerzorg.. 
  

                                                      
36 AvD/Save; 2001 
37 Ministerie van Binnenlandse zaken; 2001 
38 Een klassieke brandweercompagnie bestond uit 8 TS-en (2 pelotons) en enkele ondersteunende eenheden. 
39 Brandweer Nederland; Visie grootschalig brandweeroptreden 2012 – 2016. 



 

   21 

9. Specialistische zorg en bijzondere middelen 
Ook op de specialistische taken is het uitgangspunt van toepassing dat sprake moet zijn van 
gegarandeerde zorg. Dat wil zeggen dat een post waar een aanvullende taak is ondergebracht deze 
op elk moment moet kunnen leveren naast de basiszorg. Dit betekent dat (organisatorisch) hiermee 
rekening gehouden moet worden bij het vaststellen van de benodigde personele sterkte van een post 
en bij het te gebruiken paraatheidsmodel. Dit belangrijke aspect wordt meermaals in deze visie 
aangehaald. 
 
Een ander uitgangspunt is dat materieel dat is bedoeld voor een specialistische taak door een 
(vrijwillige) post wordt ‘beheerd’ namens en in opdracht van de VRLN. Inzet van deze middelen vindt 
slechts plaats na alarmering door de meldkamer brandweer (verder MKB). Vanzelfsprekend kan het 
initiatief voor een aanvraag daartoe liggen bij een bevelvoerder van de eerste eenheid of een 
(hoofd)officier van dienst (verder (H)OvD). Dit aspect kent daarnaast een directe relatie met het elders 
aangehaalde rationaliseren van de brandweerzorg en het beeld dat de brandweer wil uitstralen naar 
de samenleving. Ook dit aspect is al eerder in deze visie benadrukt. Omdat dit echter ook de cultuur 
van de brandweer raakt en de motivatie van brandweervrijwilligers, is een goede communicatie over 
nut en noodzaak van groot belang. 

9.1 Redvoertuigen 
Onder een redvoertuig wordt verstaan een ladderwagen of hoogwerker. Geschikt voor veilig werken 
op hoogte40, redding van personen van hogere of lagere niveaus en voor blussing op/vanaf hoogte. 
De VRLN beschikt momenteel over 4 redvoertuigen41. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de 
veiligheidsregio Gelderland-Zuid over bijstand met een redvoertuig vanuit Nijmegen in het noorden 
van onze regio, en met de veiligheidsregio Zuid-Limburg over bijstand met een redvoertuig in het 
zuidelijke deel van de VRLN. 
 
De Wvr bevat geen opkomsttijden voor een redvoertuig. Artikel 3.2.2 Wvr stelt dat het bestuur van de 
veiligheidsregio objecten kan aanwijzen waarvoor altijd een redvoertuig noodzakelijk is. In die gevallen 
stelt het bestuur voor de opkomst van een redvoertuig bij dat object dezelfde opkomsttijd vast als de 
geldende opkomsttijd voor de eerste eenheid. Het bestuur van de VRLN heeft geen objecten 
benoemd waarvoor in alle gevallen een redvoertuig noodzakelijk is. Het huidige risicoprofiel geeft 
geen directe aanleiding dat op dit moment wel te doen. In relatie met de hoogste risico’s staan huidige 
redvoertuigen op de meest wenselijke locaties gestationeerd. Uitbreiding van het aantal redvoertuigen 
is op basis van het huidige risicoprofiel niet noodzakelijk. Opkomsttijden van een redvoertuig variëren 
in de VRLN van minder dan 5 tot 25 minuten. Deze dekking is weergegeven in een deeldekkingsplan 
voor redvoertuigen. Op het moment dat vervanging van deze voertuigen aan de orde is, wordt 
nadrukkelijk gekeken naar vernieuwde concepten waarbij redvoertuigen zijn uitgerust met watertank 
en blusvoorzieningen waardoor zij als zelfstandige bluseenheid in te zetten zijn. Daarnaast bestaan er 
interessante varianten waarbij de redfunctie gecombineerd wordt met een TS of met een 
hulpverleningsvoertuig (verder HV). 

9.2 Hulpverleningsvoertuigen 
Een hulpverleningsvoertuig wordt ingezet bij technische hulpverleningen op het moment dat de 
uitrusting van de TS of SIV niet toereikend is. De bepakking van een hulpverleningsvoertuig is in hoge 
mate gestandaardiseerd42. In de Wvr zijn geen minimale opkomsttijden voor een HV bepaald. De 
VRLN beschikt over 9 hulpverleningsvoertuigen. Dit resulteert in een fijnmazig net met relatief lage 
opkomsttijden dat naar tevredenheid functioneert. Vanuit kwaliteitsoogpunt is er veel voor te zeggen 
de huidige capaciteit te handhaven. Mede ingegeven door de specifieke bepakking van de voertuigen 

                                                      
40 De VRLN heeft op basis van een risicoafweging in een eerder stadium het werken met redvoertuigen verkozen boven 
alternatieven zoals het werken met daklijnensets. 
41 Redvoertuigen zijn momenteel gestationeerd in Roermond, Venlo, Venray en Weert. 
42 Directie rampenbestrijding en brandweer van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
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die verder reikt dan enkel ‘zwaarder’ gereedschap. Bijzondere uitrustingsstukken als steigertjes, 
aanvullende verlichting etc, bewijzen regelmatig hun nut. 
Bekeken vanuit de optiek ‘need to have’ versus ‘nice to have’ kan het netwerk van 
hulpverleningsvoertuigen wellicht ook grofmaziger worden opgezet. Vergelijkbaar met de 
dekkingsgraad van redvoertuigen. Net als bij de TS-en moet ook bij de HV-en in de afweging rekening 
gehouden worden met het feit dat deze voertuigen met toenemende regelmaat voor 
vakbekwaamheidsdoeleinden worden ingezet en daardoor verminderd inzetbaar zijn. 
 
Alles afwegende is het aan te bevelen de huidige sterkte van HV-en te handhaven. Voor verfijning van 
dit netwerk geeft het risicoprofiel geen aanleiding. Indikking van het aantal HV-en is in geval verdere 
noodzakelijke bezuinigingen te overwegen. Effecten op de kwaliteit van hulpverlening moeten op dat 
moment nader inzichtelijk worden gemaakt om een afgewogen bestuursbesluit mogelijk te maken. 
Voor deze voertuigen geldt eveneens dat wanneer zij aan vervanging toe zijn, gekeken wordt naar 
innovatieve combinatiemogelijkheden met andere functies om op die manier het aantal voertuigen 
terug te brengen. 

9.3 Oppervlakteredding 
Het bestuur van de VRLN heeft in 2012 besloten het reddend duiken los te laten en het aantal 
duikteams terug te brengen van vier naar een. Het overgebleven duikteam wordt ingezet voor 
bergingswerkzaamheden. 
 
Om adequaat op te kunnen treden bij waterongevallen is een nieuwe impuls gegeven aan de 
grijpredding als onderdeel van de basisbrandweerzorg en zijn oppervlaktereddingsteams in het leven 
geroepen. De grijpreddingen kunnen door alle eenheden en vanuit alle posten worden uitgevoerd. 
Oppervlaktereddingen vragen specifieke hulpmiddelen en aanvullende vaardigheden en zijn daarom 
bij een viertal posten43 belegd. De VRLN bevindt zich nu in een fase dat enerzijds de implementatie 
nog moet worden afgerond en dat anderzijds de eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze worden 
opgedaan. Het is zeer aan te bevelen de ingeslagen weg de kans te bieden en in deze beleidsperiode 
geen grote veranderingen aan te brengen in de manier van optreden bij waterongevallen. 
Vanzelfsprekend wordt de vernieuwde manier van werken wel gemonitord en tussentijds geëvalueerd. 
Wanneer dit vraagt om bijstellingen dan gebeurt dit natuurlijk. 

9.4 Optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen 
Ook voor de repressieve organisatie ten behoeve van het optreden bij ongevallen met gevaarlijke 
stoffen (verder OGS) is het regionale risicoprofiel in hoge mate bepalend. Daarnaast wordt nauw 
aansluiting gezocht bij de landelijk in ontwikkeling zijnde visie op OGS44. De VRLN heeft een 
vertegenwoordiger in de landelijke projectgroep. De samenhang tussen de visie OGS en voorliggende 
visie is daarmee geborgd. 
 
Uitgaande van de meest waarschijnlijke ongevalsscenario’s uit het risicoprofiel zal de 
brandweerorganisatie van de VRLN met betrekking tot OGS worden toegerust op: 

1. Het uitvoeren van een veilige verkenning van het incident. 
2. Het uitvoeren van een snelle verwijdering van personen uit de gevarenzone. 
3. Het stabiliseren van het incident en minimaliseren van effecten. 

Het opruimen van vrijgekomen chemische stoffen ziet de VRLN nadrukkelijk niet als een taak voor de 
brandweer. Wat de kwalificatie van de omvang van een OGS betreft, wordt niet afgeweken van de 
opschalingslijn die ook geldt voor een brand of ander ongeval. Te beginnen bij ‘zeer klein’ en 
oplopend naar ‘zeer groot’. Dit betekent dat ook binnen het taakveld OGS een taak weggelegd zal zijn 
voor de snelle interventie eenheden die 2014 in Limburg-Noord hun intreden doen. 
 

                                                      
43 Bergen, Roermond, Venlo en Weert. 
44 De raad van brandweercommandanten (RBC) heeft in januari 2012 opdracht gegeven voor het  
opstellen van een landelijke visie op OGS. 
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De repressieve organisatie zal, met middelen en deskundigheid, voldoende worden toegerust voor het 
uitvoeren van verkenning, verwijdering van personen en stabilisatie. Elke eenheid heeft de 
beschikking over standaard inzetprotocollen45. Beschermende middelen lopen op van standaard 
bluspak met adembescherming (SIV) tot gaspakken (specialistisch optreden). Huidige generatie 
chemicaliënpakken worden vervangen door de wegwerpvariant daarvan die tevens geschikt is voor 
uitvoering van ‘vuil werk’ maar kostenbesparend is waar het gaat om aanschaf en onderhoud.  
Omvang van de slagkracht op het gebied van gaspakken en ontsmettingstaak is recent herzien. Een 
definitieve omvang vloeit voort uit het regionale risicoprofiel. 
Voor grootschalige en langdurige inzet wordt aansluiting gezocht met expertregio’s op dit vakgebied. 
Grootschalige ontsmetting is landelijk belegd in steunpuntregio’s. 
 
Gegarandeerde beschikbaarheid van deskundigheid is voor de basiseenheid, het Copi en het OT 
geborgd in piketten van Adviseurs gevaarlijke stoffen (verder AGS) en meetplanleiders. De AGS 
beschikt zelf over vakspecifieke meetapparatuur maar kan ook externe instanties inschakelen. Dit 
laatste gebeurt aan de hand van het landelijke protocol voor uniforme alarmering van additionele 
metende instanties46. 
 
De huidige WVD-meetploegen worden deels omgevormd tot verkenningseenheden. De verwachting is 
dat met minder47 verkenningseenheden volstaan kan worden dan dat er momenteel WVD-
meetploegen zijn. Aantal en locatie van deze eenheden vloeien voort uit een deeldekkingsplan. Met 
betrekking tot OGS zullen deze eenheden vergelijkbaar met de huidige situatie in staat zijn 
eenvoudige metingen te verrichten. Nieuw is dat ze zullen worden toegerust op het nemen van lucht-, 
bodem- en watermonsters ten behoeve van onderzoek op een later tijdstip. Een en ander is onder 
andere gericht op kwaliteitsverbetering van nazorg voor eigen personeel. Deze eenheden kunnen, 
zoals hun naam al impliceert, ook worden ingezet voor verkenningsdoeleinden bij andere incidenten. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan (grootschalige) natuurbranden en bij hoogwater. Nader onderzoek en 
ervaringen moeten uitwijzen of wellicht een slimme combinatie mogelijk is tussen het SIV en deze 
verkenningseenheden. 
 
Specifiek voor de VRLN is dat zij in de nabije toekomst op OGS gebied meer dan nu de 
samenwerking zal opzoeken met de collegae uit Duitsland. Zij zijn voor de VRLN in elk geval in staat 
Snel een ABC-Erkunder48 ter beschikking te stellen die een waardevolle aanvulling vormt op lokale 
middelen.  
 
De verwachting voor de middellange termijn is dat het takenpakket voor de overheidsbrandweer op 
het gebied van bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen verder in omvang zal afnemen en 
zich uiteindelijk zal beperken tot afhandeling van enkel kleine ongevallen waarvoor de 
basisorganisatie van snelle interventie eenheden en TS-en toereikend is. Omvangrijkere incidenten 
worden afgehandeld in samenwerking met gespecialiseerde bedrijfsbrandweren en marktpartijen. Zij 
beschikken over specifiekere kennis en middelen en zijn beter in staat nieuwe ontwikkelingen bij te 
houden. Meest recente voorbeeld van deze trend is de inzet van specialisten en ondermeer de 
bedrijfsbrandweer van chemiegigant BASF bij de ontsporing van een trein met chemische stoffen in 
het Belgische Wetteren49. 

                                                      
45 Standaard inzetprotocollen zijn afgeleid uit de Brandweer Arbocatalogus. Deze is ontwikkeld met medewerking van A+O 
fonds gemeenten, NVBR/Brandweer Nederland, VNG/CvA, CMHF, CNV publieke taak, ABVAKABO/FNV en VBV. 
46 Hieronder vallen in elk geval het DIM-team van defensie, de MOD vanuit het RIVM, de meetwagen milieu van de provincie en 
het LFO en LTFO van de politie. 
47 Waarschijnlijk maximaal 8 verkenningseenheden in plaats van de huidige 14 WVD-ploegen. 
48 Een specialist op het gebied van chemische stoffen die desgewenst ook een specifieke meetwagen kan inzetten. 
49 Op 3 mei 2013 ontspoort in het Belgische Wetteren een trein die onderweg is van de Rotterdamse Haven naar Antwerpen. 
De trein bestaat uit 7 wagons geladen met brandbare en giftige stoffen. Het incident maakt grootschalige evacuatie van 
personen noodzakelijk en heeft grote milieuschade tot gevolg. De Belgische brandweer krijgt bij de bestrijding hulp van 
specialisten uit het bedrijfsleven op het gebied van bestrijding van ongevallen met chemische stoffen. 



 

   24 

9.5 Natuurbrandbestrijding 
Als uitgangspunt voor de visie is bepaald dat natuurbrandbestrijding onlosmakelijk onderdeel is van de 
reguliere basisbrandweerzorg en in de reguliere organisatie moet worden ingebed. In die zin is het 
geen specialisme. Het is echter geen discussiepunt dat een omvangrijke natuurbrand zijn eigen 
specifieke dynamieken kent en dat dit in die zin ook vraagt om een specifieke deskundige bestrijding 
en voorbereiding daarop. In 2011 concludeerde50 de Inspectie Openbare orde en Veiligheid (IOOV) 
dat slechts enkele veiligheidsregio’s adequaat zijn voorbereid op de aanpak van een omvangrijke 
natuurbrand. De VRLN behoorde niet tot dit selecte gezelschap ondanks dat het regionale risicoprofiel 
laat zien dat een omvangrijke natuurbrand voor Limburg-Noord een realistisch risico vormt.  
Het bestuur van de VRLN onderkent dat hier kwaliteitsslagen te maken zijn en heeft in 2012 opdracht 
gegeven om middels een projectmatige aanpak te komen tot een adequater voorbereidingsniveau en 
uiteindelijk een effectievere aanpak van natuurbranden. Fase 1 van dit project is inmiddels afgerond 
en heeft geleid tot een zeer gedetailleerde omschrijving van aard, omvang en geografische locatie van 
de risico’s. Tevens zijn Quick Wins voor de korte termijn en aanbevelingen voor de langere termijn 
geformuleerd. Fase 2 van het project behelst het organiseren en implementeren van 
verbetermaatregelen. Binnen een deelproject is inmiddels een aanvang gemaakt met het realiseren 
van de Quick Wins. De VRLN zal uiterlijk 2015 het totale project hebben afgerond en daarmee 
voldoende voorbereid zijn op de bestrijding van omvangrijke natuurbranden. Hierbij wordt niet 
eenzijdig opgetreden maar nadrukkelijk aansluiting gezocht bij een van de expertregio’s51 op dit 
gebied Noord- en Oost Gelderland. 

10. Operationele leiding en multi-optreden 
In de Wvr en de daaruit voortvloeiende besluiten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot 
multidisciplinaire incidentbestrijding, operationele leiding en (bestuurs)advisering waaraan 
veiligheidsregio’s moeten voldoen. Volgende paragrafen beschrijven hoe de VRLN op hoofdlijnen 
invulling geeft aan haar wettelijke verplichtingen op dit gebied en hoe anderzijds invulling wordt 
gegeven aan de behoefte aan eenduidige en hiërarchische sturing bij de brandweer in de acute fase. 

10.1 Operationele leiding bij mono-optreden 
Met betrekking tot de aansturing van repressieve eenheden binnen de brandweerorganisatie wordt 
zoveel als mogelijk aangesloten bij de landelijk visie52 en wordt voldaan aan de eisen uit de Wvr. 

1. Voor enkele vooraf gedefinieerde incidenten is het mogelijk dat een bijzonder voertuig uitrukt 
als zelfstandige eenheid. Een redvoertuig dat voor een afhijsing wordt ingezet of een 
hulpverleningsvoertuig voor een buitensluiting. Dergelijke voertuigen worden in deze gevallen 
door twee personen bemenst. De monodisciplinaire leiding ligt op dat moment bij de rang 
hoogste die tenminste is aangesteld in de functie Medewerker incidentbestrijding 353. 

2. Voor incidenten met de kwalificatie ‘zeer klein’ rukt een SIV uit als zelfstandige eenheid. De 
bemensing bestaat uit twee personen. De operationele leiding van het monodisciplinaire 
optreden ligt bij de rang hoogste die tenminste is opgeleid en aangesteld in de functie van 
Medewerker incidentbestrijding 1. 

3. De samenstelling van de basisbrandweereenheid is gedefinieerd in de wet. Deze eenheid is in 
staat een incident met de kwalificatie ‘klein’ zelfstandig af te handelen. In de VRLN kan deze 
eenheid gevormd worden door een standaard TS bemenst met 6 personen of een TS met 4 
personen aangevuld met een SIV. Het geheel staat in beginsel onder leiding van een 
Medewerker incidentbestrijding 1. 

 

                                                      
50 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid; Natuurbranden, onderzoek naar de voorbereidingen in de veiligheidsregio’s; Maart 
2011 
51 Veiligheidsberaad; Project Expertregio’s; 2012 
52 Brandweer Nederland; Visie grootschalig brandweeroptreden 2012 – 2016. 
53 Benoemde functies verwijzen naar: VRLN; Functieboek op basis van HR21; 2013. 
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Voor de varianten 1 t/m 3 geldt dat bij bepaalde gedefinieerde incidenten of op verzoek van de 
leidinggevende een officier van dienst (OvD) ter plaatse kan komen. In die gevallen gaat de 
operationele leiding naar de OvD. 
 

4. In geval van een incident met de kwalificatie ‘middel’ zal in alle gevallen een OvD ter plaatse 
komen en de operationele leiding over het monodisciplinaire optreden voor zijn rekening 
nemen. 

5. In geval van een incident met de kwalificatie ‘groot’ zal in alle gevallen een OvD ter plaatse 
komen en de operationele leiding over het monodisciplinaire optreden voor zijn rekening 
nemen. In deze gevallen wordt ook de hoofdofficier van dienst (HOvD) gealarmeerd. Deze 
maakt op basis van beschikbare informatie een afweging of hij ter plaatse gaat. De 
rechtstreekse aansturing van eenheden blijft bij de OvD liggen. De HOvD ondersteunt de OvD 
en denkt mee waarbij hij zich richt op randvoorwaarden, bestuurlijke aspecten en 
multidisciplinaire afwegingen. 

6. In geval van een incident met de kwalificatie ‘zeer groot’ zal in alle gevallen een OvD ter 
plaatse komen en de operationele leiding over het monodisciplinaire optreden voor zijn 
rekening nemen. Hij treedt op dat moment op als pelotonscommandant. In deze gevallen 
wordt ook de hoofdofficier van dienst (HOvD) gealarmeerd. Deze maakt op basis van 
beschikbare informatie een afweging of hij ter plaatse gaat. De rechtstreekse aansturing van 
eenheden blijft bij de OvD liggen. De HOvD ondersteunt de OvD en denkt mee waarbij hij zich 
richt op randvoorwaarden, bestuurlijke aspecten en multidisciplinaire afwegingen. 

7. In geval van een incident waarbij wordt opgeschaald naar meerdere pelotons heeft de HOvD 
de operationele leiding over het monodisciplinaire optreden. Hij geeft direct leiding aan 
meerdere OvD-en die optreden als pelotonscommandanten. 

 
De brandweer is in staat in het kader van haar optreden specifieke deskundigen ter plaatse te 
krijgen. Meest bekend is de AGS. Deze deskundigen geven invulling aan een cruciale taak: het 
vakkundig adviseren van de hoogst leidinggevende op een specialistisch gebied. Ze hebben geen 
plek in de hiërarchische commandostructuur en treden in die zin dan ook niet op als zelfstandige 
eenheid maar altijd gekoppeld aan een (H)OvD. 

10.2 Multidisciplinair optreden 
Ook voor het multidisciplinaire optreden geldt dat voldaan wordt aan de Wvr en dat nadrukkelijk 
aansluiting wordt gezocht bij landelijk vastgestelde structuren. 

1. In geval van routinematig optreden waarbij meerdere disciplines betrokken zijn, vindt 
afstemming plaats in het zogenaamde ‘motorkapoverleg’. Dit gebeurt op basis van 
gelijkwaardigheid. De hoogst leidinggevende van de brandweer kan hierin afhankelijk van de 
aard van het incident een voorzittersrol vervullen. In elk geval zal de brandweer haar kennis 
en kunde inzetten om behalve over de veiligheid van eigen personeel ook te waken over 
personeel van de overige disciplines. Dit gebeurt zonder dat hieraan hiërarchische 
bevoegdheden verbonden zijn. 

2. In geval van multidisciplinaire opschaling naar ‘GRIP-1’ zal de OvD van de brandweer zitting 
nemen in het Copi en daar vanuit de brandweer zijn bijdrage leveren. Momenteel wordt in de 
VRLN middels een HOvD ook de voorzitter van het Copi geleverd vanuit de brandweer. Het is 
niet ondenkbaar dat deze rol op termijn ook ingevuld wordt door functionarissen uit de andere 
kerndisciplines54. 

3. In geval van multidisciplinaire opschaling naar ‘GRIP-2’ zal naast eerder geschetst Copi ook 
een Operationeel Team (OT) worden ingericht. Binnen dit OT is een actiecentrum brandweer 
actief dat momenteel wordt bemenst met functionarissen op tenminste het niveau van OvD. 
Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst ook andere medewerkers voor deze functie in 
aanmerking komen op basis van omschreven competenties. Hoofd van dit actiecentrum 

                                                      
54 De kerndisciplines zijn: Brandweer (rode kolom), Geneeskundige hulpverlening (Witte kolom), Gemeenten (Oranje kolom) en 
Politie (blauwe kolom). 
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brandweer en deelnemer in het OT is een HOvD. Momenteel wordt in de VRLN middels een 
commandant van dienst (CvD) ook de voorzitter (Operationeel Leider) van het OT geleverd 
vanuit de brandweer. Het is niet ondenkbaar dat deze rol op termijn ook ingevuld wordt door 
functionarissen uit de andere kerndisciplines. 

4. In geval van multidisciplinaire opschaling naar ‘GRIP-3 of -4’ levert de brandweer behalve 
eerder genoemde functionarissen voor het Copi en OT middels een CvD ook een adviseur 
voor het Beleidsteam (BT). 

 
Naast aangehaalde functionarissen levert de brandweer binnen de VRLN ook een keur aan 
ondersteunende functionarissen die binnen hun vakgebied invulling geven aan cruciale specifieke 
taken. Te denken valt aan plotters, meetplanleiders, woordvoerders etc. Zij hebben echter geen rol 
binnen de hiërarchische structuur. 

11. Operationele voorbereiding 
Voorliggende visie gaat over het repressieve optreden van de brandweer. Veelvuldig is in dit 
document al gebleken dat repressie echter niet los gezien kan worden van andere onderdelen van de 
veiligheidsketen55 en van andere ontwikkelingen binnen de VRLN en binnen Nederland. Vandaar dat 
in de volgende paragrafen nader zal worden stilgestaan bij enkele aspecten die niet direct met de 
repressie zelf te maken hebben, maar met de voorbereiding daarop. Deze visie beperkt zich op deze 
punten echter wel tot hoofdlijnen. Nadere invulling zal moeten voortvloeien uit de 
organisatieontwikkeling waarin de VRLN zit en moet komende tijd vanuit het werkveld haar inhoud 
krijgen. 

11.1 Vakbekwaamheid 
Operationele voorbereiding bij de brandweer begint met het vakbekwaam worden (opleiden) en het 
vakbekwaam blijven (oefenen en bijscholen) van haar personeel. Al het repressief  
 
brandweerpersoneel van de VRLN voldoet aan de opleidingseisen zoals genoemd in de Wvr en 
daaruit voortvloeiende besluiten en wordt beoefend volgens de Herziene Leidraad Oefenen56. Deze 
laatste wordt jaarlijks ge-update. Momenteel loopt binnen de VRLN het proces voor de verwerving van 
een nieuw registratiesysteem voor ondermeer het registreren van de vakbekwaamheid van (vrijwillig) 
personeel. Hiermee worden de laatste onderlinge verschillen op gebied van administratie en bewaking 
van vakbekwaamheid die binnen de VRLN nog bestaan weggenomen. Vervolgens is de weg vrij om 
de vooral kwantitatieve ‘registratie’ per persoon door te ontwikkelen naar kwalitatieve ‘beoordeling’ per 
persoon waarop vervolgens maatwerkprogramma’s, hulpaanbod etc. kunnen worden afgestemd. Dit 
geeft de organisatie en medewerker inzicht in het actuele vaardigheden- en kennisniveau. 
 
Inhoudelijk is veel efficiëntie- en kwaliteitswinst te boeken door het regiobreed plannen en vormgeven 
van een oefenstructuur. Hetzelfde geldt voor de voorbereidingen van oefeningen en de facilitering 
ervan. Dit zal na de organisatiekanteling57 afhankelijk van productverdelingen nader inhoud gegeven 
moeten worden door de diverse afdelingen en door deskundigen uit de brandweer zelf. 
 
Organisatorisch moet de VRLN haar voorzieningen, middelen en werkstructuren met betrekking tot de 
basisvakbekwaamheid die zij zelf blijft vormgeven, concentreren op en rond enkele specifieke locaties. 
Geconcentreerd genoeg om efficiëntiewinst te behalen en dicht genoeg bij de klant om de vrijwillige 
medewerkers voldoende te faciliteren en ontlasten. Inrichting van twee vakbekwaamheidssteunpunten 
in de VRLN zou wel eens de juiste mix kunnen opleveren. Het is aan te bevelen dit aspect concreet 
mee te nemen binnen zowel het vakbekwaamheidsbeleid als het huisvestingsbeleid binnen de VRLN. 
In het verlengde daarvan moet aandacht bestaan voor eerder benoemde beschikbaarheid van o.a. 
                                                      
55 De veiligheidsketen bestaat uit de taakvelden proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. 
56 NIFV: Herziene Leidraad Oefenen; 2006. 
57 De organisatiekanteling is voorzien voor 1 januari 2014. 
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TS-en voor vakbekwaamheid zodat deze niet doorlopend aan de operationele sterkte onttrokken 
hoeven te worden. Nieuwe investeringen zijn daarmee niet gemoeid. Realisatie is mogelijk met de 
huidige beschikbare tweede TS-en en reeds aanwezige oefen TS-en. 

11.2 Materieel(beheer) 
Hoeveelheden en aard van benodigd materiaal en materieel zijn geen startpunt, maar vloeien voort uit 
het takenpakket waarvoor de VRLN, en expliciet de brandweer, verantwoordelijk is. Dit takenpakket is 
weer een voortvloeisel uit de Wvr, het risicoprofiel en het dekkingsplan. Waar mogelijk is eerder in 
deze visie een doorkijk gegeven naar taken waarvoor meer of andere middelen nodig zijn, en taken 
waarvoor het met minder toe kan. Detailinformatie zal echter vooral moeten komen uit nader 
onderzoek of uit lopende projecten of te starten vervolgopdrachten. Voor wat betreft verwerving en 
beheer van materieel is momenteel voor de VRLN integraal materieelbeleid58 in ontwikkeling. 

11.3 Planvorming 
Adequate planvorming is na de omvangrijke brand bij Chemiepak in Moerdijk en het eerder 
aangehaalde onderzoek van de IOOV naar de voorbereiding op natuurbranden hernieuwd onder de 
aandacht gekomen. Voor een deel is planvorming verankerd in een wettelijke basis waaraan de VRLN 
zal voldoen. De wijze waarop en de plaats ervan in de organisatie zal vorm krijgen binnen het lopende 
proces van organisatieontwikkeling. In dit proces zal de uitspraak59 leidend zijn die bestuur en 
veiligheidsdirectie gedaan hebben over het niveau waarop de VRLN zich middels planvorming wil 
voorbereiden op incidenten bij specifieke bedrijven en inrichtingen en op specifieke locaties en met 
specifieke stoffen. Nu de volledige brandweer in Limburg-Noord is ondergebracht bij de VRLN biedt 
deze mogelijkheid zich nadrukkelijk aan. Het huidige voorbereidingsniveau bij de voormalige 
afzonderlijke korpsen laat grote onderlinge verschillen zien. Wat in dit proces vooraf inzichtelijk 
gemaakt moet worden, is voor welke objecten er een relatie bestaat tussen de afgegeven 
vergunningen en de repressieve sterkte waarmee de brandweer reageert op een incident bij 
betreffend bedrijf of inrichting. 
 
Een aantal processen op dit gebied is inmiddels in gang gezet. Zo wordt er gezocht naar eenduidig 
opstellen, ontsluiting en gebruik van digitale bereikbaarheidskaarten. Daarnaast is regionaal een 
keuze gemaakt om multidisciplinaire coördinatieplannen en rampenbestrijdingsplannen tegen het licht 
te houden en generieker van opzet te maken met specifieke objectinformatie in bijlages. De 
bruikbaarheid in het veld neemt daardoor toe. Belangrijk hierbij zal de komende periode de 
technologische ontwikkeling zijn op het gebied van bijvoorbeeld de mobiele dataterminals. 

11.4 Bluswater 
Ondanks innoverende technieken is te voorzien dat ook de komende jaren water nog een zeer 
geschikt middel is voor het bestrijden van branden. Dat betekent dat de brandweer wel over dat water 
moet kunnen beschikken. Van oudsher doen we dat op vier manieren. 

- We brengen het water mee in voertuigen. 
- We onttrekken het aan het waterleidingnet middels brandkranen. 
- We onttrekken het aan open water. Natuurlijk of aangelegd. 
- We onttrekken het aan het grondwater middels geboorde putten. 

 
Het is wettelijk een gemeentelijke verantwoordelijkheid om te voorzien in voldoende bluswater.  
Voor Limburg-Noord geldt dat aan deze verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel invulling is 
gegeven door het aanleggen van een redelijk fijnmazig net van brandkranen die zijn aangesloten op 
het drinkwaternet. Het gebruik van drinkwater staat echter in toenemende mate ter discussie. Denk 
alleen al aan de kostprijs van drinkwater en de gezondheidsrisico’s die gebruik van het net door de 
brandweer met zich meebrengt. Er zijn echter meer invalshoeken die de vraag legitimeren of het op 
grote schaal werken met het drinkwaternet nog een lange toekomst beschoren is. Zo worden in 

                                                      
58 VRLN; Integraal materieelbeleid; 2013. 
59 VRLN; Kadernota multidisciplinaire planvorming. 
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nieuwe woonwijken of bij vervanging van oude waterleidingen steeds dunnere leidingen gebruikt die 
niet langer de door de brandweer gevraagde capaciteit leveren. Daarnaast is huur en onderhoud van 
de ondergrondse brandkranen door het waterleidingbedrijf een forse en toenemende kostenpost voor 
gemeenten. Voor de regio Limburg-Noord bedragen deze kosten naar schatting jaarlijks € 600.000 tot 
€ 800.000.  
 
Genoemde ontwikkelingen waren voor de NVBR in 2009 aanleiding onderzoek60 te doen naar 
alternatieven voor het gebruik van brandkranen op het drinkwaternet. Drenthe was de eerste regio die 
na een eigen onderzoek de huur van 8000 brandkranen heeft beëindigd en in plaats daarvan over 
gaat op een systeem met tankwagens61. Apeldoorn volgt inmiddels dit voorbeeld. Dit systeem dat in 
grote delen van België overigens al langer gebruikelijk is, blijkt naast veiliger en efficiënter ook nog 
eens goedkoper te zijn. Diverse veiligheidsregio’s onderzoeken momenteel deze mogelijkheid. De 
verwachting is dat afstappen van brandkranen op het drinkwaternet ook voor Limburg-Noord aan te 
bevelen is. Nader onderzoek is op dit punt noodzakelijk. 

12. Uitvoering 
De Visie resulteert in een uitwerkingsprogramma dat door het management wordt vastgesteld. Indien 
nodig worden nadere voorstellen aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

                                                      
60 NVBR; Alternatieven voor primaire bluswatervoorziening; 2009 
61 Brandweer Zuid-Oost Drenthe en WMD Water; Van drinkwater naar tankwagens; 2011 
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DEEL C: BIJLAGEN 
BIJLAGE 1: Macro omgevingsanalyse middels ‘DESTEMP’. 
 
Demografische invloeden 
Hoewel de totale bevolking van Nederland nog een lichte groei laat zien, lijkt de bevolking binnen de 
VRLN zich te stabiliseren. Ruim 25% van de bevolking in zuid Nederland is 65 jaar of ouder. De 
prognose is dat dit percentage de komende jaren nog verder zal toenemen62.  
Voor de brandweer zijn hieruit tenminste twee mogelijke gevolgen te destilleren. Naar verwachting zal 
de brandweer de komende jaren moeilijker aan personeel komen en zal zij feller dan voorheen 
moeten concurreren om personeel met andere bedrijfstakken. Gezien het aandeel vrijwilligers in de 
repressieve organisatie betekent dit ook dat een solide en toekomstgericht vrijwilligersbeleid63 moet 
worden ontwikkeld. De effecten van de vergrijzende samenleving en de toenemende mobiliteit van 
jongeren is voor brandweerposten in kleinere woonkernen al voelbaar. 
Daarnaast zal de brandweer zich in haar werkzaamheden over alle schakels van de veiligheidsketen 
meer geconfronteerd zien met de verschuivende samenstelling van de bevolking. Meer ouderen die 
hetzij in een zelfstandige woonomgeving dan wel in een vorm van zorginstelling verblijven. 
 
Welke omvang de verschuivingen in leeftijdsopbouw uiteindelijk aannemen, blijkt steeds lastiger te 
voorspellen. Te veel factoren beïnvloeden dit proces. Denk bijvoorbeeld aan steeds wisselende 
toestroom van arbeiders uit (nieuwe) EU-landen maar ook de nog onzekere resultaten van het lokale- 
en provinciale beleid, gericht op het creëren van werkgelegenheid om de regio aantrekkelijk te houden 
voor jonge gezinnen. De ontwikkeling van Brainport en Greenport en de toenemende investeringen in 
de agrarische- en toeristische sector zijn daarvan voorbeelden. De VRLN zal deze ontwikkelingen 
moeten monitoren, de relevante gevolgen in kaart moeten brengen en hierop moeten anticiperen. 
Regeren is immers vooruit zien. 
 
Economische invloeden 
Nederland verkeert al geruime tijd in een economische crisis. Een snel herstel is niet te verwachten. 
Als gevolg hiervan worden door rijks- en lokale overheden vergaande bezuinigingen doorgevoerd. 
Ook de brandweer ontkomt hier niet aan. Dit dwingt de VRLN kritisch te kijken naar wat ze doet en 
hoe ze dit doet. ‘Meer met minder’ en ‘Effectief en efficiënt’ zijn veel gehoorde uitspraken. Hoewel het 
te ver gaat om te concluderen dat veranderingen financieel gedreven zijn, is de financiële tegenwind 
wel een ‘trigger’ om stappen te maken en een stimulans om tot innovatie te komen. 
 
Een ander aspect is dat de brandweer, die in het verleden nooit een profit-organisatie geweest is, zich 
steeds meer geconfronteerd ziet met marktpartijen die zich op ‘haar’ terreinen begeven. Adviezen, 
opleidingen en oefeningen zijn zo maar een paar producten die inmiddels even zo goed geleverd 
kunnen worden door het bedrijfsleven. Waar dit ophoudt laat zich op dit moment niet voorspellen. In 
plaats van te vechten tegen deze ontwikkeling doet de brandweer er beter aan mee te bewegen en te 
anticiperen op mogelijke toekomstscenario’s, om er waar mogelijk haar voordeel mee te doen. 
 

                                                      
62 Centraal Bureau voor de Statistieken. 
63 Zie ook: VRLN; Conceptvisie op brandweervrijwilligers; 2013. 
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Sociaal-Maatschappelijke invloeden 
De samenleving wordt mondiger. In toenemende mate stellen burgers eisen aan de diensten waarvoor 
ze belasting betalen. Allerhande inspectieorganen houden prestaties tegen het licht en in 
onderzoeken worden tekortkomingen vlijmscherp vastgelegd. Via een breed scala aan social media 
worden vervolgens de discussies gevoerd. Behalve dat men zich hiervan bewust moet zijn, vraagt dit 
van de brandweer dat ze helder en concreet formuleert wat ze doet, hoe ze dat doet en waarom ze  
dat op de gekozen wijze doet. Het aantal incidenten neemt af. Omvang van incidenten neemt af. Maar 
als gevolg van de complexer wordende samenleving blijven grote incidenten op de loer liggen. De 
impact op de samenleving zal groter zijn dan voorheen en het acceptatieniveau van de bevolking 
daalt. 
 
Dergelijke sociaal-maatschappelijke factoren hebben vanzelfsprekend ook van binnen uit hun effecten 
op de brandweerorganisatie. Enerzijds worden (vrijwillige) brandweermensen geconfronteerd met 
steeds meer eisen en verplichtingen, terwijl zij anderzijds veel van de huidige veranderingen ervaren 
als het wegvallen van oude zekerheden. Dit zorgt voor onrust en onbalans. De brandweer zal hierop 
moeten gaan inspelen. Werven en behouden van voldoende personeel is van essentieel belang. 
 
Technologische invloeden 
Bekeken vanuit de ene invalshoek is de brandweer doorlopend technisch verbeterd. Elke generatie 
gereedschappen is weer beter, krachtiger en sneller dan de vorige. Ontwikkelingen in 
materiaalgebruik en de industrie hebben dat ook steeds van de brandweer gevraagd. Denk alleen al 
aan de ontwikkelingen in de auto-industrie. De verwachting is dat deze technologische uitdagingen op 
ons af blijven komen, maar dat de brandweer goed in staat is deze het hoofd te bieden. 
Vanuit een ander perspectief bekeken heeft de brandweer zich echter maar mondjesmaat ontwikkeld. 
Op hoofdlijnen doet de brandweer nog steeds wat ze in een ver verleden ook al deed. Volgens veelal 
dezelfde methoden, met op hoofdlijnen dezelfde middelen en met dezelfde organisatiestructuur. 
Vanzelfsprekend wil dit zeggen dat er dus sprake is van een adequaat systeem dat ons lange tijd 
uitstekend van dienst is geweest. Het wil echter wellicht ook zeggen dat de organisatie onvoldoende is 
uitgedaagd, of in staat is geweest, haar voordeel te doen met vernieuwde inzichten. Hier ligt de 
uitdaging voor de komende periode.  
 
Ecologische invloeden 
‘Groen is hot’. Deze constatering gecombineerd met een toenemende milieuvervuiling maakt dat 
verwacht mag worden dat wet- en regelgeving op dit gebied strenger zal worden. Enkele recente 
incidenten met milieugevaarlijke stoffen met daadwerkelijke milieuschade tot gevolg werken in dit 
proces als katalysator. Brandweertactieken en –technieken zullen hierop moeten aansluiten. Het 
vraagt om een goede balans tussen snelle basiszorg opgevolgd door slagkracht die is afgestemd op 
het risicoprofiel van de veiligheidsregio. 
Een nog ongewisse ecologische factor is de stabiliteit van het klimaat. Wetenschappelijke opvattingen 
hierover lopen uiteen64. In diverse scenario’s is het echter niet ondenkbaar dat de brandweer in de 
nabije toekomst meer geconfronteerd zal worden met hulpverleningen als gevolg van storm- en 
wateroverlast en een toename van natuurbranden als gevolg van droogte. 
 
Marktinvloeden 
Zoals eerder in deze paragraaf aangehaald, is het een relatief nieuwe ontwikkeling dat de brandweer 
zich staande moet houden in een concurrerende omgeving. De monopolie positie van de brandweer is 
steeds minder vanzelfsprekend. De vraag is zelfs gerechtvaardigd of de brandweer op enkele 
taakvelden de slag met het bedrijfsleven niet al aan het verliezen is. Dat een aantal taken, waaronder 
de repressie, bij wet aan de veiligheidsregio’s is toebedeeld, biedt geen enkele garantie voor de 
toekomst. De brandweer en de VRLN zullen zich moeten bezinnen op de rol die zij in de toekomst 
willen spelen, en daarin actief hun plek moeten claimen. 

                                                      
64 Al Gore; An inconvenient truth. 
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Politieke invloeden 
De Nederlandse politiek lijkt meer dan in het verleden vatbaar voor ‘de waan van de dag’. Regelmatig 
reactief in plaats van proactief. Daarbinnen is veiligheid een prominent item geworden. Zowel op 
landelijk- als lokaal niveau geniet de brandweer aandacht. Prestaties liggen onder de loep en vormen 
onderwerp van discussie.  
 
Daarnaast wordt onder het huidige economische gesternte de politiek uitgedaagd fundamentele 
keuzes te maken over de wijze waarop, en de onderwerpen waaraan gemeenschapsgeld besteedt 
wordt. Het is aan de VRLN om haar bestuur daarbij te ondersteunen. Een realistisch 
verwachtingspatroon scheppen en communiceren over (on)mogelijkheden is belangrijker dan ooit. 
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BIJLAGE 2: Micro organisatieanalyse middels ‘SWOT-analyse’. 
 
Sterkte (Strengths) 

- De brandweer is een ‘sterk merk’ en staat als betrouwbaar en deskundig bekend. 
- De brandweer heeft het vertrouwen van burger en bestuurders. 
- De brandweer is in staat snel en flexibel te reageren (flitskracht). 
- De brandweer beschikt over een goede basisorganisatie in mensen en middelen. 
- De brandweer is lokaal georganiseerd met lokale bekendheid en netwerken. 
- De brandweer is sterk in incidentbestrijding / sterk in improviseren. 

 
Zwakte (Weaknesses) 

- De brandweer is behoudend. 
- Borgen van operationaliteit / continuïteit is steeds moeilijker voor de brandweer. 
- De brandweer is niet zelf ‘in control’ maar wordt bestuurd en is als organisatie reactief. 
- Het lerend vermogen van de brandweerorganisatie kan beter. 
- De brandweerorganisatie is onvoldoende in staat zichzelf te presenteren / verkopen. 
- Als werkgever is de brandweer / veiligheidsregio onvoldoende zichtbaar aanwezig. 

 
Kansen (Opportunities) 

- Innovatiemogelijkheden in visie, techniek en organisatie. 
- Toenemende publieke aandacht voor (brand)veiligheid. 
- Van aanbod gestuurd naar vraaggericht. 
- Samenwerking met derden / publiek private samenwerking. 
- Flexibilisering van de arbeidsmarkt. 
- Ontwikkeling van HRM. 

 
Bedreigingen (Threats) 

- Afname vrijwilligers / afname beschikbaarheid van vrijwilligers. 
- Doorgeschoten eisen, protocollering en professionalisering. 
- Gebrekkige interne- en externe informatiedeling. 
- Onbekendheid als werkgever. 
- Onvoldoende toekomstperspectief / geen meervoudig gebruik van opleidingen. 
- Rigiditeit door wetgeving en bestuurlijk klimaat. 
- Afbreuk van het goede imago (‘sterke merk’). 
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BIJLAGE 3: Statistische verkenningen naar brandverloop en uitrukpatroon. 
 
Brandverloop 
Over de fysica van brand, en het al dan niet gestandaardiseerde verloop ervan, is de afgelopen 
periode veel gediscussieerd in Nederland en in de wereld. Vaak in relatie met (gewenste) 
opkomsttijden van de brandweer, maar ook in relatie met effectieve bestrijding ervan en veiligheid 
voor het brandweerpersoneel. Een veilige conclusie is dat we met betrekking tot brandgedrag nog 
lang niet alles weten en er nog veel te leren valt. Er is ook steeds meer wat we wel weten, en als 
gevolg hiervan doen nieuwe technieken op het gebied van een brand ‘lezen’ volgens het (G)RSTV-
model65 en brandgaskoeling hun intrede. 
 
De conclusie is steeds meer aanvaard dat het verloop van een objectbrand in enige mate een 
gestandaardiseerd verloop kent met betrekking tot de fases die doorlopen worden en de temperaturen 
die daarbij horen, maar dat die fases niet in tijd vast te leggen zijn. Anders gezegd kan een 
sigarettenpeuk in een bank zich onder bepaalde omstandigheden binnen enkele minuten tot een 
uitslaande brand ontwikkelen, terwijl onder andere omstandigheden dezelfde peuk uren kan smeulen 
zonder dat er vlammen zichtbaar zijn. Zo kan bijvoorbeeld het moment van een flashover66 alleen al 
door het feit of één slaapkamer deur geheel of gedeeltelijk open staat voor een vertraging van bijna 5 
minuten zorgen67.  
 
Ondanks de veelheid en complexiteit van factoren die de ontwikkeling een brand beïnvloeden kan ook 
gerust als feit gesteld worden dat met name de brandbelasting68 in een moderne woning dusdanig 
hoog is dat een brand in een kamer zich in veel gevallen ongekend snel en fel zal ontwikkelen. Het 
zijn vooral de hoeveelheid spullen in onze woningen en de gebruikte materialen die voor deze hoge 
brandbelasting zorgen. De berekende brandbelasting69 van een gemiddelde woning is 780 Mj/m2. 
Voor het vergelijk: de brandbelasting van een gemiddelde bioscoop of theater is 300 Mj/m2 en een 
meubelfabriek is 550 Mj/m2. 
 
Het gaat te ver om in het kader van deze visie gedetailleerder op deze complexe materie in te gaan. 
Het bestudeerde ondersteunt echter de denkrichting dat winst te behalen is bij een snelle ontdekking 
van een gevaarlijke situatie en de zelfredzaamheid van personen waar het gaat om het snel en veilig 
verlaten van een pand. De VRLN wil nadrukkelijk op dit spoor investeren middels een 
programmatische sturing op (Brand)Veilig Leven, vastgelegd in een visie risicobeheersing en 
verankerd in haar organisatiestructuur. 
 
Uitrukpatroon 
Het jaarlijkse aantal alarmeringen voor de brandweer stabiliseert zich70. Binnen de alarmeringen voor 
brand is landelijk ruim 60% van de meldingen een loos alarm. Dit percentage neemt momenteel nog 
steeds toe. De verwachting is dat intensievere aanpak71 van loze meldingen met ingang van 2013 
resulteert in een daling van het aantal loze meldingen en daarmee een daling van het totaal aantal  
alarmeringen voor de brandweer. Het aantal binnenbranden is in 2011 al voor het eerst gedaald. Een 
keerpunt in de historie van de brandweerstatistieken.  
 

                                                      
65 Ing. Karel Lambert en Siemco Baaij; Brandverloop technisch bekeken, tactisch toegepast; (G)RSTV is een systematiek die de 
brandweer helpt beslissingen te nemen aan de hand van signalen die de brand afgeeft en zichtbare factoren die de brand 
beïnvloeden. 
66 Flashover is het moment waarop de in een ruimte opgehoopte brandgassen tot ontbranding komen. 
67 Prof. David Birk; Onderzoek naar hotelkamerbranden. 
68 Brandbelasting is de hoeveelheid energie (o.a. hitte) die vrij komt bij de verbranding van de materialen in een ruimte. 
Uitgedrukt in megajoule (Mj) per m2. 
69 Ing. Karel Lambert en Siemco Baaij; Brandverloop technisch bekeken, tactisch toegepast 
70 CBS: Brandweerstatistiek. 
71 Diverse regionale projecten en het landelijke project Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen (TOOM) 
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In de gehele provincie Limburg72 zijn de laatste jaren gemiddeld ongeveer 3500 daadwerkelijke 
branden. 2400 daarvan zijn buitenbranden waarbij het in meer dan 50% van de gevallen gaat om een 
kleine afval-, container- of bermbrand. 90% van de buitenbranden zijn het gevolg van opzettelijke 
brandstichting. 800 keer is sprake van een brand in een gebouw. 400 daarvan betreft brand in een 
woning en daarvan betreft het in 200 gevallen een kleine brand. Limburg kent van alle provincies het 
laagste gemiddelde schadebedrag als gevolg van brand. 
 
Het aantal oproepen voor hulpverleningen of dienstverleningen voor de brandweer neemt landelijk 
nog licht toe en zat in 2011 op ongeveer 45.000. Tegen de landelijke tendens in daalde in de provincie 
Limburg het aantal hulpverzoeken naar 2600. In minder dan de helft van de gevallen (44%) moest 
daadwerkelijke hulp worden verleend aan een slachtoffer. De overige gevallen vielen allemaal in de 
categorie van storm- en wateroverlast, buitensluiting, reiniging van een weg etc. Het zijn ondermeer 
het optreden bij deze hulpverzoeken die substantieel bijdragen aan het positieve imago dat de 
brandweer geniet ondanks dat ze niet primair onder het wettelijke takenpakket van de brandweer 
vallen. De VRLN moet zich uitspreken of zij deze inzetten blijft plegen, en zo ja op welk 
kwaliteitsniveau. Het is aan te bevelen dat wel te doen zeker wanneer vanuit het project ‘Uitruk op 
maat’ duidelijk wordt dat ze in veel gevallen ‘op maat’ afgehandeld kunnen worden met een kleinere 
eenheid. 
 
Van de hulp aan slachtoffers werd de brandweer in 12% van de gevallen ‘afbesteld’ omdat assistentie 
niet meer nodig was. Veel hulp aan personen bestaat uit het, in samenwerking met de ambulance, uit 
een woning halen van een patiënt. In 23% van de daadwerkelijke hulpverleningen aan personen werd 
een slachtoffer uit een voertuig bevrijd. Dat komt voor de provincie Limburg neer op ongeveer 260 
inzetten. 
 
 
 
 

 

 
  

                                                      
72 Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg. 
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Notitie Informatie  

BRANDVEILIG LEVEN 

van én voor iedereen 
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In de vergadering van 27 september 2013 heeft het AB zijn goedkeuring gegeven aan het Jaarverslag 
Brandveilig Leven 2012 – 2013. Activiteiten voor brandveilig leven zijn in 2012 in een pilotfase 
gestart. Inmiddels is er sprake van een verbreding  en doorontwikkeling van de projecten.  In het Plan 
“Brandveilig Leven is van én voor iedereen” is voorzien dat zowel de interne organisatie als de 
externe partners en specifieke doelgroepen worden meegenomen.  

De organisatiedoelen van Brandveilig Leven zijn:  

1. Focus naar proactie preventie 
2. Verbinding veiligheid en gezondheid/ verbinding fysieke en sociale veiligheid 
3. Dienstverlening afgestemd op burgers en betrokkenheid gemeenten 

 
Brandveilig leven omvat de activiteiten die tot doel hebben de fysieke en sociale veiligheid van 
verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren. Dit gebeurt met drie elkaar 
ondersteunende invalshoeken. 
1. De komende generatie opvoeden met (brand)veilig leven 
Hierbij speelt educatie in het basisonderwijs een belangrijke rol. Maar daarnaast kan ook het 
voortgezet onderwijs actief betrokken worden.  
2. Gericht doelgroepenbeleid 
Hierbij is het bereiken van specifieke doelgroepen, risico of kwetsbare groepen, met name belangrijk.  
3. Sociaal-demografisch beleid 
Belangrijke basis om risicogericht te werken is een brandrisicoprofiel waarbij het mogelijk wordt een 
gemeente- dan wel wijk scan te maken op het gebied van brandveiligheid. 
 
Menselijk gedrag staat hierbij centraal als belangrijke factor in brandveiligheid, in tegenstelling tot 
regelgeving die is gericht op de gebouwde omgeving. Kernbegrippen hierbij zijn:  
• Sturen vanuit risicodifferentiatie; 
• Verhogen van veiligheidsbewustzijn; 
• Verhogen van zelfredzaamheid; 
• Handelingsperspectief vanuit eigen verantwoordelijkheid. 
 
Het plan heeft een looptijd tot 1 januari 2016 en dan vindt ook de overdracht van de activiteiten aan 
de staande organisatie plaats. Met Brandveilig Leven wordt gestuurd op gedragsverandering bij 
kwetsbare doelgroepen. Uit de 0-meting (pilot van de monitoring) blijkt dat de data van 
welstandsverdeling, bevolkingsgroepen, leeftijdssamenstelling en woningvoorraad naar 
bouwperiode inzicht geeft in de risicogroepen en –gebieden (naar postcode). In het Jaarverslag 2012 
– 2013 Brandveilig Leven zijn op pag. 14 en 15 de risicogebieden in regioplaatjes weergegeven.  Op 
basis van deze gegevens zijn de projectfiches tot stand gekomen.  
In het plan Brandveilig Leven zijn de volgende projecten opgenomen in projectfiches: 
• Monitoring;  
• Scholenproject “ Brááánd!!! Jij, de brandweer en veiligheid”; 
• Geen Nood bij Brand; 
• Voorlichting achter de voordeur; 
• Burgerpanel;  
• Voorlichting na brand; 
• Brandonderzoek. 
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De doelen van de projecten zijn SMART beschreven. De projecten steken in op de bewustwording 
van brandveilig gedrag en beperking van risico’s op het ontstaan van brand. Ook de interne 
organisatie en externe partners, zoals seniorenorganisaties, allochtone organisaties, gemeenten, 
zorgaanbieders en woningcorporaties  worden meegenomen. 
In onderstaand overzicht wordt een korte samenvatting van de projecten weergegeven:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Scholenprogramma
  

Vergroten veiligheidsbewustzijn en ‘opvoeden’ toekomstige generatie. Leerlingen in de 
leeftijd vanaf groep 6 bewust maken van de taken van de brandweer en leren over 
brandveiligheid op school en thuis. Door de landelijk ontwikkelde monitortool wordt het 
aantal deelnemers van het lespakket gemeten op school- en gemeenteniveau. De 
monitortool wordt gekoppeld aan het digitaal examen dat bij het lespakket hoort. 

GNBB Verhogen (brand)veiligheidsbewustzijn binnen de organisaties van zorginstellingen en bij 
de bewoners/cliënten van deze instellingen. De doelgroepen zijn het management, 
medewerkers en de bewoners/cliënten van een zorginstelling. Door middel van twee 
vragenlijsten, de nulmeting en de effectmeting, worden de houding, risicoperceptie en 
bewustwording ten aanzien van brandveiligheid bij medewerkers en cliënten van de 
zorginstelling in kaart gebracht. Tevens vindt binnen dit onderdeel ook het train-de-
trainer programma plaats. 

Voorlichting a.d. 
voordeur 

Doelgerichte en deskundige voorlichting achter de voordeur en het eventueel plaatsen 
van rookmelders om zo langer zelfstandig en veilig te blijven wonen en te participeren in 
de huidige maatschappij. Er wordt een campagne-achtige voorlichting georganiseerd. 
Door middel van registratieformulieren worden kennis en daadkracht en de 
samenwerking met de projecten Burgerpanel en Voorlichting na Brand gemeten. Tevens 
worden deelnemers Burgerpanel en medewerkers van samenwerkende zorg- en 
welzijnsinstellingen opgeleid tot ambassadeurs.   

Burgerpanel Het burgerpanel is de kernactiviteit van de Zelfredzaamheidsacademie. Burgers (66 – 80 
jaar, lage sociaal- economische status (ses)) en professionals (zorg- en welzijn-, en 
veiligheidsprofessionals) ontmoeten elkaar met als doel het vergroten en behouden van 
de eigen zelfstandigheid op het gebied van veiligheid en gezondheid van de (minder 
zelfredzame) ouderen en allochtonen. Hiermee is veel gezondheid- en veiligheidswinst 
en verminderd gebruik van zorg en repressie te realiseren. De toename van de kennis en 
bewustwording over eigen gedrag en leefstijl wordt gemeten via een behoeftepeiling, 
kennistoets en proeve van bekwaamheid. 

Voorlichting na 
brand 

Bewoner, buren en of bewoners uit de wijk worden geïnformeerd over de woningbrand 
die bij hen of bij hen in de buurt heeft plaatsgevonden. Informatie over de woningbrand 
wordt verzameld door het Team Brandonderzoek en de leiding ter plaatse. Data worden 
verzameld voor de (georganiseerde) voorlichtingsbijeenkomst m.b.t. aantal deelnemers, 
vragen over ontstaan brand en samenhangend gedrag en aanvragen voor een 
voorlichting achter de voordeur. 

Brandonderzoek Ten behoeve van de projecten Brandveilig Leven wordt een Team Brandonderzoek 
opgericht. Dit team zal de brandoorzaak, de ontwikkeling van de brand en de invloed 
hierop van de gekozen bouw- en constructiewijzen, de toegepaste materialen en 
preventieve voorzieningen onderzoeken en de data aanleveren en/ of presenteren 
binnen de BVL projecten. 
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Resultaten projecten uitgedrukt in bereik van doelgroepen en/of risicogebieden 

 
 
 
In de periode tot 2016 ziet het tijdsbeslag van de projecten er als volgt uit: 
 
 

 
 
 
 
  

Scholenprogramma Bereik  van ongeveer 17.000 leerlingen via 400 groepen 
bovenbouw van 200 scholen in de regio. 

Geen nood bij Brand Bereik 600 locaties van 10 deelnemende zorginstellingen in de 
regio  waarbij 207 expedities uitgevoerd worden door de 
expeditieleiders GNBB en de overige locaties door de instellingen 
zelf wordt uitgevoerd na een train-de-trainer programma. 

Voorlichting achter de voordeur Bereik in 5 jaar van alle 207.000 woonadressen in de regio via: 
mailing, 6.000 woonbezoeken p.j., 100 extra woonbezoeken p.j. 
n.a.v. evenementen, 75 woonbezoeken n.a.v. afspraken bij 
voorlichting na brand. 

Burgerpanel Bereik in 2014: 2 allochtone burgerpanels en  10 seniorenpanels via 
de dagopvang van zorginstellingen. Bij positieve resultaten zal na 
2014 het aantal seniorenpanels worden uitgebreid.  

Voorlichting na brand Voorlichting na brand: Bereik per jaar 50 bijeenkomsten en  50 
keer 
een mailing nav een woningbrand in de regio. 

Brandonderzoek Vóór 2014 1 Brandonderzoekteam opzetten i.s.m. Brabant ZO, 
Brabant Noord en Zuid-Limburg. 

Monitoring  Rapportage over resultaten projecten en toename bewustwording 
en eigen verantwoordelijkheid van de doelgroepen. Data wordt 
gekoppeld aan de 0-meting en het Dekkingsplan.  
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In het dekkingsplan is opgenomen waar de risicogebieden zijn. Het effect van brandveilig leven is 
bewustwording en een gedragsverandering bij deze groepen, waarvan verwacht wordt dat er minder 
brand ontstaat en er dus minder repressie noodzakelijk is. Een accent op proactie preventie is een 
voorwaarde.  
 
De samenwerking met U en de afzonderlijke gemeenten, afdeling Veiligheid en Communicatie, maar 
ook met andere externe partners  is van groot belang voor het slagen van brandveilig leven in onze 
regio.  Daarbij wordt ook Brandweer Nederland en de Regio Zuid6 (Veiligheidsregio’s Zeeland, 
Midden-West Brabant, Brabant Noord, Brabant Zuid Oost, Zuid Limburg, Limburg Noord) betrokken.  

 

 



 

 

Dekkingsplan brandweer Limburg‐Noord 

 

Geachte raadsleden, 

Zoals bekend uit mijn e‐mail van  5 juli jl., worden er op 16 en 17 september a.s.  informatiebijeen‐
komsten voor de leden van gemeenteraden in het gebied Limburg‐Noord. 
In de vergadering va het Algemeen Bestuur van afgelopen vrijdag is besloten om de bijeenkomsten 
op maandag 16 september in Venlo te houden en die van dinsdag 17 september in Roermond. Deze 
avonden staan onder voorzitterschap van de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg‐Noord, 
burgemeester Antoine Scholten van Venlo. De bijeenkomst in Roermond is in de brandweerkazerne.  
De uitnodigingsbrief van Veiligheidsregio Limburg‐Noord is bijgevoegd. 
 

Gelet op het belang van deze bijeenkomsten roep ik u op hier naar toe te gaan. 
 
Ter voorbereiding op deze bijeenkomst heb ik er behoefte aan om u nader over het dekkingsplan  
te informeren. In deze memo geef ik u de hoofdlijnen uit het plan, ga ik in op de situatie in het 
brandweerdistrict Weert en deel ik met u mijn kanttekeningen bij het concept dekkingsplan.  
 
Dekkingsplan 

In de Wet op de Veiligheidsregio´s is opgenomen dat iedere Veiligheidsregio over een dekkingsplan 
moet beschikken waarin de opkomsttijden, de voorzieningen en de maatregelen zijn opgenomen 
voor de repressieve taken van de brandweer.  
Op 18 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg‐Noord het 
dekkingsplan 1.0 vastgesteld. Bij het vaststellen hiervan zijn o.a. de volgende besluiten genomen: 

 De brandweer komt zo snel als mogelijk ter plaatse. In de spreiding van kazernes wordt zo veel 
mogelijk rekening gehouden met de locatie van de objecten waarin personen verblijven. Bij 
verplaatsing van een kazerne of oprichting van een nieuwe kazerne staat het zo laag mogelijk 
houden van de opkomsttijd voor deze objecten voorop. 

 De brandweereenheid welke het snelst ter plaatse kan zijn, rukt als eerste uit; uitrukken volgens 
operationele grenzen die per 1 januari 2012 worden ingevoerd. 

 Opdracht geven aan de maatregelen op het gebied van repressieve brandweerzorg. 

 Prioriteit geven aan de maatregelen op het gebied van risicobeheersing voor het buitengebied 
waar de opkomsttijd van 15 minuten niet haalbaar is. 

 De norm voor de opkomsttijd voor de basisbrandweerzorg vaststellen op maximaal 15 minuten. 
 
In 2012 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoek gedaan naar alle dekkingsplannen in 
Nederland. Eén van de concluSIV’ss daaruit is dat het begrip “per locatie afwijken van opkomsttijden” 
verschillend wordt uitgelegd. Veiligheidsregio´s vertalen het begrip “locatie” generiek naar de totale 
omvang van de Veiligheidsregio terwijl de Minister het begrip uitlegt als object.  De Minister van 
Veiligheid en Justitie (VeJ) stelt dat generiek afwijken van de opkomsttijden niet is toegestaan. 
Daarop heeft de Minister de “Handreiking opkomsttijden registratie van afwijkingen en motivatie in 
dekkingsplannen” uitgebracht. Hij heeft daarom een handleiding opgesteld waarin uitgelegd wordt 
tot op welk niveau de afwijkingen van de opkomsttijden gemotiveerd moeten worden. Omdat in ons 
dekkingsplan versie 1.0 onvoldoende gedetailleerd wordt uitgelegd waar en waarom we de opkomst‐



tijden uit het Besluit Veiligheidsregio's niet halen, heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg‐
Noord op 22 februari 2013 besloten een nieuw dekkingsplan op te stellen. 
 
Normtijden 
Het besluit Veiligheidsregio´s geeft normtijden voor de opkomst van de 1e tankautospuit na melding 
van een binnenbrand. De tijdsnorm is afgestemd op gebruiksfuncties van gebouwen. Zo zijn er 4 
tijdsnormen: 
5 minuten  o.a. woonfunctie boven winkel en winkelfunctie met een gesloten constructie 
6 minuten  o.a. woonfunctie portiekwoning en /‐flat en woonfunctie verminderd zelfredzaam 
8 minuten  o.a. andere woonfunctie, winkelfunctie, onderwijsfunctie en gezondheidszorgfunctie 
10 minuten  o.a. kantoorfunctie, industriefunctie en sportfunctie.  
 
Dekking 
Onder dekking wordt verstaan de mate waarin een brandweerpost operationeel (lees inzetbaar) 
blijft. Indien er sprake is van onderbezetting (minder dan 6 personen) mag ze geen uitruk doen. 
Bij incidenten anders dan “zeer klein” is altijd aanvulling van een 2de voertuig met minimaal 4 
personen vereist vanwege de beperkingen die een SIV heeft. 
 
SIV’s 
Snelle Interventie Voertuigen (SIV’s) zijn voertuigen die qua omvang vergelijkbaar zijn met een 
ambulancebus. Deze voertuigen worden enkel ingezet bij kleine incidenten die door 2 personen 
kunnen worden bestreden. Een SIV heeft een minimale voorraad water en schuimvormende 
middelen aan boord evenals diverse kleine technische hulpmiddelen. 
 
Mede op basis van eerder genoemde handreiking heeft de Veiligheidsregio Limburg‐Noord een 
concept dekkingsplan 2.0 opgesteld. Dit plan:  

 is gebaseerd op het brandrisicoprofiel met daarin het aantal branden per postcodegebied over 
de afgelopen 10 jaar; 

 beperkt zich tot de basisbrandweerzorg: de uitruk van de 1ste tankautospuit naar objecten 
waarvoor een opkomstnorm is vastgesteld; 

 geeft een weergave van het huidige niveau van dekking van het eerste uitrukvoertuig; 

 kent 3 bouwstenen: 
1. dekkingsoverzichten op basis van de landelijke normtijden; 
2. een overzicht van opkomsttijden nadat het beleid over Snelle Interventie‐eenheden (SIV’S)  

is ingevoerd; 
3. het relatieve brandrisico van de regio o.g.v. brand in gebouwen waar mensen verblijven; 
4. een analyse van het relatieve brandrisico, de repressieve dekking en de uitruktijd. 

 
Situatie in brandweerdistrict Weert 

  Gemeente  
Weert 

Gemeente  
Nederweert 

Gemeente  
Leudal 

Aantal relevante branden 
afgelopen 10 jaar 

298 
 

98  182 

Dekkingspercentage nu    27,1%  14,8%  39,8% 

Dekkingspercentage na invoering 
SIV’S 

82,9%  20,6%  48,3% 

Gemiddelde uitruktijd post   Weert           5:08 min 
Stramproy    5:05 min 

Nederweert     5:26 min  Roggel            4:22 min 
Heythuysen   4:24 min 
Grathem        6:54 min 
Hunsel            5:21 min 

 



Het dekkingspercentage in de gemeente Weert na invoering van SIV’s is 82,9% en voldoet aan het 
streven dat elke gemeente een dekkingspercentage heeft van meer dan 50%. Dit geldt nét niet voor 
de gemeente Leudal en al helemaal niet voor de gemeente Nederweert.  
De gemiddelde uitruktijd van de posten Weert en Stramproy voldoet nét niet aan het streven dat 
elke post binnen 5 minuten uitrukt. In de gemeente Leudal voldoen 2 van de 4 posten hier niet aan 
en in de gemeente Nederweert hun post ook niet. 
 
De voorstellen in het plan 
1.   Trek het eerdere besluit van 18 november 2011 vaststellen norm opkomsttijd van  

maximaal 15 minuten in. 
2.   Stel de opkomsttijden vast conform de tijdnormen in het Besluit Veiligheidsregio’s 

Limburg‐Noord. 
3.  Streef naar een gemiddeld regionaal dekkingspercentage van tenminste 70 %. 
4.   Streef naar een gemeentelijk dekkingspercentage van ten minste 50 %. 
5.   Streef naar een maximale uitruktijd van 5 minuten per vrijwilligerspost. 
6.   Accepteer de overschrijding van de opkomsttijden voor de objecten in de gebieden 

waar het relatieve brandrisico laag is. 
7.  Stel de indeling in risicoklassen vast: 

∙ zeer laag relatief brandrisico  
∙ laag relatief brandrisico  
. matig relatief brandrisico  
∙ hoog relatief brandrisico  

8.   Zet in op maatregelen markante objecten met een laag, matig of hoog relatief 
brandrisico 

9.  Zet in op maatregelen voor objecten in gebieden met een matig of hoog relatief 
  brandrisico 
10.   Start de onderzoeken 

a.  haalbaarheid extra kazerne in de gemeenten Bergen, Venray en Roerdalen 
b.  haalbaarheid organisatorische maatregelen in de gemeenten Echt‐Susteren, Gennep,  
     Horst aan de Maas, Leudal, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen,  
     Venlo, Venray en Weert 
c.  haalbaarheid verbetering infrastructuur rondom post Sevenum (Gemeente Horst aan de  
     Maas) 
d.  haalbaarheid verplaatsing kazerne Nederweert richting randweg. 
e.  haalbaarheid snellere invoering 24‐uurs bezetting snelle interventie‐eenheden 
f.   haalbaarheid aanpassing SIV‐netwerk voor verbetering dekking in de 

                   gemeenten Bergen, Leudal, Maasgouw, Mook, Nederweert en Roerdalen en Venlo. 
g.  haalbaarheid verbetering calamiteitenorganisaties betreffende objecten en 

                   mogelijkheid tot samenwerking tussen calamiteitenorganisaties van meerdere 
             bedrijven in de gemeenten Horst aan de Maas, Roermond, Venray en Venlo. 
11.   Adviseer de gemeenten Echt‐Susteren, Horst aan de Maas en Venray om afweging van het  
              brandrisico op te nemen in het  ruimtelijke ordeningsbeleid. 
12.   Geef in het programma Brandveilig Leven prioriteit aan (markante) objecten in gebieden met  

een relatief hoge inzetfrequentie. 
 
Mijn kanttekeningen 
 
Ik plaats bij de voorliggende versie van het dekkingsplan enkele kanttekeningen die betrekking 
hebben op: 
a.  het dekkingspercentage 
b.  de inzet van SIV’s 
c.  kosten‐baten afweging 



a.  Het dekkingspercentage  

 De normtijden die de Minister hanteert zijn discutabel. 

 Snellere opkomst leidt niet tot meer reddingen. 

 Het significant verbeteren van de dekking vereist zeer grote investeringen. 

 Er is onvoldoende personeel voor significante verbeteringen. 

 De gehanteerde normen moeten aansluiten bij het risicobeeld. In onze regio geldt een laag  
risicobeeld. 

 Waarom een zo hoog ambitieniveau om een gemiddeld regionaal dekkingspercentage van  
tenminste 70 % te halen. Ter illustratie: Amsterdam met zijn enorme slagkracht haalt net  
80%). 

 
b.  De inzet van SIV’s 

 De inzet van 3 SIV’s voor het brandweerdistrict Weert (Weert, Nederweert en Leudal) is in  
2009 door de toenmalig districtscommandant geïntroduceerd als bezuinigingsmaatregel  
namelijk door minder inzet van personeel bij kleine incidenten (voertuig met 2 personen  
i.v.m. een tankautospuit met 6 personen).  Uiteindelijk is na inmenging van de gemeente  
Nederweert slechts gekozen voor twee SIV’s: één in Weert en één in Heythuysen. Invoering  
heeft op zich laten wachten. 

 Nu worden de SIV’s geïntroduceerd als hét middel om de opkomsttijden te reduceren.  

 SIV’s zijn enkel voor zeer kleine incidenten inzetbaar. Het gat hierbij om 2.250 van het in  
totaal 6000 aantal inzetten.  

 SIV’s zijn goed voor de verbetering van de dekking doordat kleine posten vaak operationeel  
zijn, maar dat betekent nog niet dat hierdoor de opkomsttijden verbeteren. 

 SIV’s beperken het aantal uitrukken van de lokale korpsen omdat bij kleine incidenten zij  
uitrukken en niet de lokale korpsen. Dit leidt tot minder paraatheid en alertheid van deze  
posten.   

 Inzet van SIV’s tijdens kantooruren heeft alleen effect bij éénminuutkazernes (in ons district  
Weert en Heythuysen). Buiten kantooruren zijn lokale posten echter sneller dan SIV’s ter  
plekke zodat een 24‐uurs inzet v.w.b. de opkomsttijden zelfs nadelig uitwerkt.  

 Een 24 uurs inzet van SIV’s vraagt om permanente bezetting van kazernes (dag en nacht) en  
dit terwijl het aantal inzetten beperkt zal zijn. 

 
c.  Kosten‐baten afweging 

 Er wordt een bovenmatig groot belang aan de normtijden gehecht. De hoge investeringen  
wegen niet op tegen het lage rendement. 

 Een 24 uurs inzet van SIV’s  is verspilling van middelen: geld en menskracht. 

 Wacht op uitkomsten van de landelijke evaluatiecommissie dekkingsplan voordat er  
onomkeerbare beslissingen genomen worden. 
 

Procedure 
De informatiebijeenkomsten van 16 en 17 september a.s. zijn van belang om de raden van alle 
gemeenten bij de discussies over het dekkingsplan te betrekken en om vragen te stellen.  
In de vergadering van 25 oktober 2013 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg‐
Noord een voorgenomen besluit nemen. Dit besluit wordt aan alle gemeenteraden in Limburg‐Noord 
voorgelegd om zienswijzen in te brengen. 
In de AB‐vergadering van januari 2014 vindt definitieve besluitvorming over het dekkingsplan plaats. 
 
 
Weert, 3 september 2013                                                                      
Burgemeester  A.A.M.M. Heijmans 


