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Korte inhoud: 

 In 2014 heeft het bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid de visie op de brandweerzorg 

vastgesteld. Daarin is de ambitie neergelegd om de brandweerzorg in Gelderland-Zuid zodanig te 

organiseren, dat onze brandweer risicogestuurd, modern en toekomstgericht blijft, zowel voor 

risicobeheersing als voor incidentbestrijding.  

 

Deze ambitie wordt vertaald naar een Brandweerzorgplan. Risicogestuurde brandweerzorg is zorg, 

die is afgestemd op het risico op het gebied van brand, hulpverlening, waterongevallen en 

ongevallen met gevaarlijke stoffen. Risico is daarbij gedefinieerd als de uitkomst van de kans van 

optreden, het effect van het incident en de impact op de samenleving. De focus ligt hiermee niet 

alleen op opkomsttijden. 

 

Het voorgelegde Brandweerzorgplan beschrijft de basisbrandweerzorg voor redding en 

hulpverlening, met daarbij de optimalisatie van de plaatsing van 1
ste

 en 2
e
 tankautospuiten, 

redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen. Voor de eerste tankautospuit is beschreven hoe voldaan 

kan worden aan de wettelijke normen voor opkomsttijden door voorzieningen te treffen en 

maatregelen te nemen, op het gebied van zowel incidentbestrijding als risicobeheersing. Aan het 

bestuur wordt voorgelegd of op onderdelen afgeweken kan worden van de wettelijke opkomsttijden 

bij zowel markante als minder markante objecten. 

  
Voor verdere uitwerking wordt verwezen naar bijgevoegd aanbiedingsvoorstel en het concept-
brandweerzorgplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslispunten 



 

 

1. Het nemen van een voorgenomen besluit met daarin de volgende specifieke beslispunten: 
1. Eerste tankautospuit 

 De overschrijding van opkomsttijden bij markante objecten ex. artikel 2.2 BOR als volgt 
vast te stellen: 
- overschrijding opkomsttijden met minder dan 10%: 

aanvaardbaar zonder maatregelen bij risicocategorie 2 en 3; 
aanvaardbaar met te nemen maatregelen bij risicocategorie 4; 

- overschrijding opkomsttijden tussen 10 en 25%: 
aanvaardbaar zonder maatregelen bij de risicocategorie 2; 
aanvaardbaar met te nemen maatregelen bij de risicocategorie 3 en 4; 

- overschrijding opkomsttijden boven 25%: 
aanvaardbaar met te nemen maatregelen bij alle risicocategorieën. 

- Een opkomsttijd boven de 18 minuten is niet aanvaardbaar, ondanks maatregelen. 

 De overschrijding van opkomsttijden bij minder markante objecten (overwegend wonen 
en industrie) op gebiedsniveau als volgt vast te stellen: 
- aanvaardbaar zonder maatregelen in die gebieden die een overschrijding van 

opkomsttijden beneden de 25% hebben; 
- aanvaardbaar met maatregelen in die gebieden waarin meer dan de helft van het 

gebied een overschrijding heeft van boven de 25%; 
- Bij overschrijding van 18 minuten opkomsttijd niet aanvaardbaar, ondanks 

maatregelen. 

 Voor alle 9 BRZO-bedrijven maatregelen nemen op grond van maatwerk en de 
overschrijding van de opkomsttijden als aanvaardbaar vaststellen. 

2. Tweede tankautospuit 

 Vaststellen van de streefnorm dat de 2
e
 TS bij 80% van de objecten in de 

veiligheidsregio binnen 15 minuten aanwezig moet zijn. 

 Vaststellen dat alleen op de posten Tiel en Wijchen een tweede tankautospuit behouden 
blijft.  

3. Redvoertuig 
Vaststellen dat de huidige spreiding van de redvoertuigen gehandhaafd blijft. 

4. Hulpverleningsvoertuig 
Vaststellen dat de huidige spreiding van de hulpverleningsvoertuigen gehandhaafd blijft. 

 
2. Afhankelijk van de besluitvorming in het algemeen bestuur, het Brandweerzorgplan verzenden 

naar de gemeenten ter attentie van de burgemeester. Doel daarvan is dat de burgemeester op 
de voor hem gebruikelijke wijze overleg kan voeren met zijn raad over het Brandweerzorgplan.  

3. Als gevolg van het verdwijnen van een Tweede Tankautospuit op een post het verminderen van 
het aantal vrijwilligers via natuurlijk uitstroom te laten verlopen en de daarmee gepaard gaande 
financiële besparing over tien jaar uit te smeren. Dit betekent voor de brandweer een taakstelling 
per jaar van € 15.000,- over een periode van tien jaar. 

 

Bijlagen: Concept brandweerzorgplan en aanbiedingsvoorstel  

 


