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SAMENVATTING
Voor u ligt het “Dekkingsplan Brandweer Haaglanden 2018-2022” vastgesteld door het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidregio Haaglanden d.d. 30 januari 2019. Vanuit de wettelijke verplichting in de Wet
veiligheidsregio’s is voorliggend document opgesteld als opvolger van het vorige dekkingsplan uit 2010
(MPSP1).
De wet definieert het dekkingsplan als een document waarin wordt beschreven: “De voor de brandweer
geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten,
alsmede de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen.”
Het vorige dekkingsplan vormde na het regionaliseringsproces van de brandweer in 2009 een nieuw
fundament voor de inrichting van de operationele organisatie van Brandweer Haaglanden. Op basis van dit
plan zijn brandweereenheden op een dusdanige wijze (her)verdeeld binnen de regio dat de meest optimale
brandweerzorg geleverd kon worden. Een spreiding van brandweereenheden (in aantal, soort en taken) die
zich kenmerkt door zowel snelheid in optreden alsook door robuustheid, slagkracht en uithoudingsvermogen
bij langdurige en/of grootschalige inzetten.
Jaarlijks is gerapporteerd aan het bestuur over de resultaten (opkomsttijden en dekkingspercentages) en
waar nodig zijn op basis van nieuwe inzichten in de tussentijd aanpassingen gedaan. Ook is de organisatie,
sinds het vaststellen van het Materieel Personeel Spreidings Plan (MPSP), continue blijven zoeken naar
optimalisering (door o.a. flexibilisering en specialisering van eenheden). Uit de jaarlijkse (landelijke)
rapportages kan worden geconcludeerd dat Haaglanden al jaren (zeer) goed presteert ten opzichte van
andere regio’s. De meest actuele overzichten worden in het document gepresenteerd. De ingezette koers
met Brandweer 2020 geeft diverse aanknopingspunten waaruit blijkt dat de inspanningen erop zijn gericht dit
niveau vast te houden en tegelijkertijd mee te bewegen met actuele trends en/of nieuwe inzichten.
Voorliggend Dekkingsplan Brandweer Haaglanden 2018-2022 is gebaseerd op het MPSP en is
geactualiseerd met behulp van inzichten vanuit het brandweerveld en vanuit de eigen regio sinds 2011. In
algemene zin zijn de kaders en uitgangspunten die in het MPSP zijn vastgesteld anno 2018 nog steeds van
toepassing en/of realistisch. Daar waar sprake is van afwijkingen van landelijke inzichten of kaders geven de
prestaties op zich geen aanleiding tot substantiele wijzigingen.
Er is derhalve geen enkele noodzaak om te gaan “schuiven” met voertuigen en/of grote aanpassingen te
doen. Afwijkend aan het MPSP is daarom geen nieuw “Materieelspreidingsplan” opgesteld. Wel blijft het van
belang om operationele ontwikkelingen (bijv. aanschaf nieuwe voertuigen) en prestaties te monitoren en daar
waar nodig in te passen in het operationele concept.
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Pagina 3 van 26

Dekkingsplan Brandweer Haaglanden

Inhoudsopgave
SAMENVATTING ................................................................................................................................ 3
Inhoudsopgave .................................................................................................................................. 4
1 Inleiding ........................................................................................................................................ 5
Leeswijzer ....................................................................................................................................................... 5

2 Brandweer 2020 ........................................................................................................................ 6
2.1 Signaleren, voorkomen, bestrijden en leren .......................................................................... 6
2.2 Actuele trends in de samenleving............................................................................................... 6
2.3 Brandrisicoprofiel ............................................................................................................................ 7
2.4 Ontwikkelingen brandweerzorg ................................................................................................. 7
2.4.1 Informatiegestuurd optreden.............................................................................................................. 8
2.4.2 Flexibiliteit .................................................................................................................................................. 8
2.4.3 Differentiatie .............................................................................................................................................. 8
2.4.4 Specialisatie ................................................................................................................................................ 8

3 Inrichting van de repressieve brandweerzorg ............................................................ 10
3.1 Repressieve brandweerzorg nader toegelicht .................................................................... 10
3.1.1 Dekking ...................................................................................................................................................... 10
3.1.2 Paraatheid................................................................................................................................................. 11
3.1.3 Slagkracht ................................................................................................................................................. 11
3.1.4 Restdekking ............................................................................................................................................. 11
3.1.5 Bijstand ...................................................................................................................................................... 12
3.2 Wettelijke kaders en richtlijnen .............................................................................................. 12
3.2.1 Opkomsttijden bij brand..................................................................................................................... 12
3.2.2 Richtlijnen bij hulpverlening, waterongevallen en gevaarlijke stoffen........................... 13
3.3 Regionaal beleid............................................................................................................................. 14

4 Spreiding van brandweermaterieel in de regio .......................................................... 15
4.1
4.2
4.3
4.4

Opbouw van brandweereenheden .......................................................................................... 15
Overzicht materieel Haaglanden ............................................................................................. 16
Interregionale samenwerking en dekking in grensgebieden regio Haaglanden ... 16
Regionale piketten ........................................................................................................................ 16

Bijlage 1 Spreiding eenheden brandweer regio Haaglanden...................................... 19
Bijlage 2 Index en overzichtstabel eenheden regio Haaglanden ............................... 20
Bijlage 3 Operationele realisatie 1e Tankautospuit ....................................................... 21
.............................................................................................................................................................. 22
Bijlage 4 Positionering Hulpverleningsvoertuigen (HV) .............................................. 23
Bijlage 5 Positionering Redvoertuigen (RV) ..................................................................... 24
Bijlage 6 Positionering Waterongevallenvoertuigen (WO) ......................................... 25

Pagina 4 van 26

Dekkingsplan Brandweer Haaglanden

1

Inleiding
In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is bepaald dat de veiligheidsregio over een dekkingsplan voor de
brandweerzorg beschikt. In de wet wordt het dekkingsplan als volgt gedefinieerd:
“De voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van
brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de
brandweer om daaraan te voldoen.”
In 2011 is het vorige dekkingsplan, het “MPSP2”, vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio
Haaglanden. Dit dekkingsplan vormde na het regionaliseringsproces van de brandweer in 2009 een nieuw
fundament voor de inrichting van de operationele organisatie van Brandweer Haaglanden. Op basis van dit
plan zijn brandweereenheden op een dusdanige wijze (her)verdeeld binnen de regio dat de meest optimale
brandweerzorg geleverd kon worden. Jaarlijks is gerapporteerd aan het bestuur over de resultaten
(opkomsttijden en dekkingspercentages) en waar nodig zijn op basis van nieuwe inzichten in de tussentijd
aanpassingen gedaan.
Anno 2018 is het zowel een wettelijke verplichting als een bestuurlijk/ambtelijke noodzaak om het
dekkingsplan zelf te actualiseren met alle relevante ontwikkelingen sindsdien. Het huidige plan sluit niet meer
aan op de actuele situatie en de insteek destijds was in beperkte mate risicogericht. Brandweer Haaglanden
heeft een nieuwe koers ingezet met Brandweer 2020 waarbij de nadruk ligt op risicogericht werken, een
flexibele operationele organisatie en eenheden met voldoende differentiatie en specialisatie. Dit kan nu
verankerd worden in het nieuwe dekkingsplan:
“De dagelijkse brandweerzorg wordt geleverd vanuit 23 kazernes in de regio Haaglanden. Al deze
kazernes leveren gelijkwaardige brandweerzorg. Dit neemt echter niet weg dat de risico’s’ per gebied
verschillen. Binnen de brandweer wordt daarom – in lijn met het vastgestelde meerjarenbeleid –
toegewerkt naar een transformatie van een aanbodgerichte naar een risico- en vraaggestuurde
brandweer.
De inbedding van dit beleid krijgt hierbij concreet vorm aan de hand van nieuwe operationele werkwijzen
en concepten op het gebied van materieel van de brandweer, alsook het beïnvloeden van brandveilig
gedrag (met daarbij specifieke aandacht voor ouderen en verminderd zelfredzamen) als vast onderdeel
van het totale werkpakket.”.
Bron: Aanbiedingsbrief zienswijze meerjarenbegroting (gemeenteraad Delft), 2018

Het uiteindelijke dekkingsplan moet daarmee tegelijkertijd een kader bieden voor de komende planperiode
alsook ruimte geven aan de organisatie om vanuit haar professie in te spelen op actuele
(branche)ontwikkelingen en dit zo goed en creatief mogelijk te realiseren in de uitvoering.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft op hoofdlijnen de visie van Brandweer Haaglanden richting 2020 weer en de wijze waarop
zij die visie integreert in de dagelijkse operationele bedrijfsvoering.
Hoofdstuk 3 gaat in op de inrichting van de repressieve organisatie en behandelt naast een aantal definities
en begrippen voornamelijk de (landelijke) kaders die van toepassing zijn bij het opstellen van het
dekkingsplan.
Hoofdstuk 4 ten slotte beschrijft kort de opbouw van brandweereenheden en de spreiding van
brandweermaterieel in de regio Haaglanden.
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Brandweer 2020
De operationele prestaties van Brandweer Haaglanden moeten zo veel mogelijk aansluiten bij de risico’s die
in de veiligheidsregio verwacht kunnen worden. Met de ingezette koers van Brandweer 2020 wordt hier
invulling aan gegeven. Daarbij wordt uitgegaan van de cyclische benadering van signaleren, voorkomen,
bestrijden en leren. Ook wordt rekening gehouden met de trends in de samenleving en ontwikkelingen binnen
de brandweerzorg.

2.1

Signaleren, voorkomen, bestrijden en leren
Onder het primaire proces “brandweerzorg”, vallen vier deelprocessen: signaleren, voorkomen, beperken en
leren. In dit dekkingsplan wordt ingezoomd op deze deelprocessen:

2.2

1)

Signaleren
Ontwikkelingen in de samenleving die we zien en meemaken, signaleren we binnen de organisatie zodat
we daarop tijdig kunnen inspelen. Dit kunnen maatschappelijke veranderingen op (middel)lange termijn
zijn die onze organisatie beïnvloeden, maar ook actuele gebeurtenissen, die ons operationeel optreden
direct beïnvloeden.

2)

Voorkomen
We zetten vol in op het voorkomen van incidenten en het
beperken van schade bij incidenten. Onder andere door
advisering bij risicovol gebruik of risicovolle gebouwen.
Daarnaast wordt ingezet op gedragsbeïnvloeding via het
programma “Brandveilig Leven” (BVL). Door de
(zelf)redzaamheid en het bewustzijn van risico’s bij
mensen te bevorderen, daalt het aantal incidenten en
blijven
eventuele
effecten
beperkt.

3)

Bestrijden
We bestrijden incidenten en beperken schade door snel
en vakkundig op te treden. Onder andere door onze
eenheden op basis van risico’s goed te spreiden binnen
de regio en te investeren in vakmanschap.

4)

Leren
Evalueren van incidenten en informatie verzamelen over locaties en oorzaken is heel belangrijk.
Business Intelligence en operationeledata-analyse vormen een steeds belangrijker onderdeel van onze
bedrijfsvoering en operationele inzet. Deze informatie kan ook leiden tot aanpassingen in het
operationele concept en/of de positionering/bemensing van brandweereenheden.

Actuele trends in de samenleving
De maatschappij verandert. Daarmee verandert ook de hulpvraag van bewoners en gebruikers in deze regio.
In het Regionaal Risicoprofiel 2017 van de Veiligheidsregio Haaglanden wordt een aantal globale trends
genoemd die invloed hebben op de risico’s op rampen en ongevallen in deze regio.
Technologische ontwikkelingen
Als gevolg van klimaatverandering zijn er ontwikkelingen om een meer duurzame samenleving te creëren,
wordt een energietransitie verwacht en is de circulaire economie in opkomst. Dit leidt onder meer tot nieuwe
energievormen voor zowel voertuigen als objecten en daardoor tot andersoortige risico’s waar de brandweer
zich op moet voorbereiden.
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Langer thuis wonen
Mensen worden ouder en blijven langer zelfstandig thuis wonen. Zij doen dat vaker in seniorencomplexen
waar, in tegenstelling tot verzorgingstehuizen, geen aanvullende brandveiligheidseisen gelden. Ook zien we
steeds meer kleinschalige zorginstellingen en een forse toename van verzoeken om ondersteuning van een
ambulance.
Diverse samenleving
Het verzorgingsgebied van Brandweer Haaglanden kenmerkt zich door veel diversiteit. In een dichtbevolkt
gebied wonen mensen met verschillende culturele achtergronden en met specifieke gewoonten die voor de
brandweer van belang zijn om kennis van te hebben.
Participatiesamenleving
Voor Brandweer Haaglanden betekent een participatiesamenleving dat mensen zelf een actieve rol hebben
in het zorgen voor hun eigen veiligheid.
Meervoudig ruimtegebruik in de regio
Mensen willen graag in onze regio wonen en verblijven. Er wordt in de regio veel gebouwd en verbouwd.
Nieuwbouw sluit niet altijd aan op het bestaande niveau van brandweerzorg in een gebied. Ook zien we in
toenemende mate hoogbouw en diepbouw.
Het is van belang dat de brandweer in gesprek blijft met de gemeenten om vanaf het eerste moment
brandweerzorg en brandveiligheid te incorporeren in de ruimtelijke plannen. Zo komen gemeenten en
brandweer in de toekomst niet voor verrassingen te staan als het gaat om de nodige beschikbaarheid van
brandweerzorg.

2.3

Brandrisicoprofiel
Het brandrisicoprofiel is het relatieve brandrisico per object ten opzichte van overige objecten in de regio.
Een gebied met daarin veel
oudbouw, portiekwoningen etc. kent
daardoor een lagere opkomsttijd (6
minuten) dan gebieden met weinig
bebouwing en/of veel nieuwbouw of
gerenoveerde
woningen
(8
minuten).
Het brandrisicoprofiel is een
momentopname. Het ontwikkelt
zich in de tijd en is onder andere
afhankelijk
van
nieuwe
bouwinitiatieven en ontwikkelingen
binnen de industrie.

2.4

Ontwikkelingen brandweerzorg
Een van de centrale doelen van Brandweer Haaglanden is om in 2020 een breed inzetbare veiligheidsdienst
te hebben ingericht die risico- en vraag gestuurd werkt. Om dit te bereiken wordt niet langer alleen reactief
geopereerd, maar ook proactief aan de weg getimmerd. Daarvoor lopen verschillende initiatieven naast
elkaar. Alle hebben tot doel om middelen beter af te stemmen op het betreffende risicogebied en beter te
kunnen anticiperen op incidenten van verschillende aard.
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2.4.1

Informatiegestuurd optreden
Dankzij de toenemende mate van digitalisering en informatie-uitwisseling met ketenpartners kan een
brandweereenheid effectiever optreden bij een inzet en daarbij anticiperen op actuele en realtime
beschikbare informatie.
Brandweer Haaglanden zet actief in op het signaleren en duiden van deze informatie. Een van de
knooppunten daarvan vormt het Operationeel Centrum Brandweer (OCB). In het OCB wordt informatie uit de
maatschappij, binnen het eigen vakgebied en bij partners zoals politie verzameld en geduid. Samenwerking
staat hierbij centraal. Aan de hand van de (mogelijke) impact van aanwezige risico’s wordt onze operationele
inzet daarop afgestemd. Ook worden operationele eenheden (realtime) geinformeerd met diverse
hulpmiddelen, zoals een operationele briefing en digitale applicatie (informatiegestuurd werken).

2.4.2

Flexibiliteit
De organisatie wordt steeds flexibeler ingericht. Daarmee zijn we minder afhankelijk van vaste patronen en
hebben we de mogelijkheid om naar behoefte gecontroleerd af te wijken van de standaard. Onze inzet van
mensen en middelen wordt afgestemd op de vraag en het ingeschatte risico; er wordt zorg op maat geleverd.
Vrijwilligers zijn hier een vast onderdeel van. Daarnaast valt te denken aan concepten zoals dynamisch
alarmeren op basis van gps, TS 4/6 en het gebruiken van springbemensing op kazernes met meerdere
(specialistische en/of ondersteunende) voertuigen.

2.4.3

Differentiatie
We kiezen op basis van beschikbare gegevens en afhankelijk van de omgeving (onder andere het
vastgestelde risicoprofiel) voor een bepaalde werkwijze. Dit betekent dat de brandweerzorg qua kwantiteit in
de gemeenten verschillend tot stand kan komen, maar dat de kwaliteit in de gehele regio hetzelfde is/blijft.
Voorbeelden hiervan zijn variëren met dag- en nacht sterkte (zie ook rapport KPMG, 2017), extra inzet op het
strand bij drukke dagen en de verplaatsing van eenheden tijdens (grootschalige) evenementen.

2.4.4

Specialisatie
Een deel van onze medewerkers zal zich meer toeleggen op de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van één
specifieke taak of taakveld, met als doel complexe(re) vraagstukken aan te kunnen. Enkele actuele
voorbeelden daarvan zijn:
Quick Response Team (QRT)
Een Quick Response Team is eenheid die snel inzetbaar is bij reguliere incidenten met gevaarlijke stoffen en
incidenten onder terreurverdachte omstandigheden. Deze eenheid is vooral gericht op inzet in de “warm
zone” en samen met de inzet van de Dienst Speciale Interventies (DSI) gericht op redding van personen.
Brand als Specialisme (BAS)
Brand als Specialisme is een intern aangewezen team dat de organisatie ondersteunt in de kerntaak
(compartiments)brandbestrijding in zowel voorbereiding, bestrijding en evaluatie. Praktische uitwerkingen
hiervan zijn onder andere de inzet van (brandweer)drones en robots.
Surf Rescue Team (SRT)
Naast de reguliere brandweerzorg opereert het Surf Rescue Team in Scheveningen. Dit team is
gespecialiseerd in reddingsoperaties in zee (rondom de branding).
Brandweer Riot Team (BRT)
Het Brandweer Riot Team is gespecialiseerd in het optreden bij ongeregeldheden in combinatie met brand,
samen met ME/Politie. De brandweereenheid aan de kazerne Archipel is hiervoor toegerust,
HV Pantser
Deze Hulpverleningseenheid is gespecialiseerd in het bevrijden van mensen uit gepantserde voertuigen.
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Motorondersteuning brandweer (MOB)
De motorondersteuning brandweer heeft een specifieke taak in surveillance brandveiligheid en afhandeling
van “micro-meldingen”. Daarnaast beoordeelt de MOB de inzet van brandweer alvorens alarmering (bij niet
spoedeisende situaties) en assisteert bij opgeschaalde incidenten.
Grote Kraan
De grote kraan is een telekraan, specifiek voorbereid voor brandweerinzet. Hij wordt ingezet bij zware lasten
en/of hoogte/diepteredding.
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Inrichting van de repressieve brandweerzorg
De verdeling van mensen en middelen bepaalt voor een deel de zorg die de brandweer kan leveren na
alarmering. Deze prestatie is in een aantal gevallen genormeerd in de wet en in andere gevallen in regionaal
vastgestelde richtlijnen. Dit hoofdstuk gaat in op de belangrijkste begrippen en kaders van de repressieve
brandweerzorg.

3.1

Repressieve brandweerzorg nader toegelicht
Repressieve brandweerzorg is een verzamelbegrip voor de operationele prestaties bij de daadwerkelijke
bestrijding van incidenten. De repressieve brandweerzorg bestaat uit verschillende componenten. Voor het
dekkingsplan zijn de belangrijkste hieronder kort beschreven.

3.1.1

Dekking
De dekking gaat over de positionering van brandweereenheden in de regio. Dit wordt uitgedrukt in de tijd
waarbinnen eenheden, na een melding, voor de uitoefening van hun taak ter plaatse kunnen zijn. Eenvoudig
gezegd, betekent een snelle opkomsttijd een goede dekking. Het is van belang de beschikbare mensen en
middelen hiervoor optimaal over de regio te verdelen. Dit gebeurt vanzelfsprekend binnen redelijke grenzen;
het is niet wenselijk om op elke hoek van de straat een kazerne te plaatsen.
De mate waarin de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s (kunnen) worden behaald, drukt de brandweer
uit in het dekkingspercentage. Dit geldt overigens alleen voor meldingen op het grondgebied van de
Veiligheidsregio Haaglanden.
De voornaamste begrippen die hierbij een rol spelen zijn:

ONTDEKKINGSTIJD

MELDKAMER

UITRUKTIJD

RIJTIJD

OPKOMSTTIJD

Ontdekkingstijd
Onder ontdekkingstijd wordt verstaan: de tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van bijvoorbeeld een brand en
het opmerken hiervan. Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer risico’s er ontstaan. Na enige tijd van (giftige)
rookontwikkeling kan een kettingreactie ontstaan waarbij het vuur zich steeds sneller uitbreidt.
Verwerkingstijd van de meldkamer
Onder verwerkingstijd wordt verstaan: de tijd die verstrijkt tussen het aannemen van een melding op de
meldkamer brandweer (ofwel GMK), het uitvragen van de melder en het alarmeren van het eerste voertuig
naar het incident. Dit kunnen ook eenheden uit een naburige regio zijn (Rotterdam Rijnmond en Hollands
Midden), want de brandweer werkt met (interregionale) operationele grenzen. De eenheid die het snelst ter
plaatse kan zijn, wordt gealarmeerd.
Uitruktijd
Onder uitruktijd wordt verstaan: de tijd die verstrijkt tussen het alarmeren van een voertuig en het
daadwerkelijk wegrijden van het voertuig.
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Rijtijd
Onder rijtijd wordt verstaan: de tijd die nodig is om van de kazerne naar het incident te rijden. Bij een melding
met de hoogste prioriteit gebeurt dit altijd met optische- en akoestische signalen. Deze rijtijd is afhankelijk
van verkeersdrukte, verkeersveiligheid, de plaatsing van het kazernenetwerk en goede afstemming met
gemeenten over infrastructuur zoals hoofdrijroutes of wegopbrekingen.
Opkomsttijd
Onder opkomsttijd wordt verstaan: de tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de eerste melding en het
ter plaatse komen van het eerste voertuig. Dit is de optelsom van de verwerkingstijd, de uitruktijd en de rijtijd.
De opkomsttijd is een maat voor de daadwerkelijke beschikbaarheid van de brandweer. In het Besluit
veiligheidsregio’s zijn normen/kaders voor de opkomsttijd opgenomen.
Inzettijd
Onder inzettijd wordt verstaan: de tijd die verstrijkt bij de daadwerkelijke bestrijding van het incident. Hierbij
gaat het bijvoorbeeld om verkennen, opstellen, waterwinning, redden en blussen.

3.1.2

Paraatheid
De paraatheid drukt de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen uit. Wanneer een eenheid
24 uur per dag kan uitrukken is deze 100% paraat.

3.1.3

Slagkracht
Aanvullend op de eerstelijnsdekking (de opkomst van de eerste brandweereenheden bij het incident) moet
de regio kunnen beschikken over voldoende slagkracht. De slagkracht drukt de beschikbaarheid en het
doorzettingsvermogen van eenheden uit voor de bestrijding van grote incidenten. Voorbeelden hiervan zijn
industriebranden, rampen of andere grote calamiteiten. Het is hierbij ook van belang dat deze slagkracht snel
wordt geleverd. Hiermee kunnen schade en slachtoffers worden beperkt.
Voldoende slagkracht is relevant voor aflossing eigen personeel bij langdurige inzetten. Ook garandeert het
meer robuustheid van de operationele organisatie bij gelijktijdige en/of grootschalige incidenten en beperkt
het hierdoor nadelige effecten voor de basis brandweerzorg binnen de gehele regio.

3.1.4

Restdekking
Wanneer de brandweer met veel eenheden een groot incident bestrijdt, dan is de dekking in de rest van de
regio (tijdelijk) lager. De restdekking drukt de overgebleven beschikbaarheid van de brandweer uit. De
Leidraad Repressieve Brandweerzorg schrijft daarover het volgende: “Bij een maatgevende inzet die naar
verwachting meer dan een uur gaat duren moet een post binnen 30 minuten herbezet zijn”.
In 2009 heeft Brandweer Haaglanden dit thema in een breder kader beschreven in de notitie “Operationele
dekking en slagkracht bij schaarste”, versie 3.0. Daarin wordt ten aanzien van restdekking het volgende kader
beschreven:
“Bij een maatgevende inzet die naar verwachting meer dan een uur gaat duren moet de dekking van het
verzorgingsgebied binnen 30 minuten tenminste voldoen aan de uitgangspunten zoals beschreven in de
notitie.
Concreet betekent dit dat na 30 minuten (bij een maatgevende inzet) bij een spoedeisende melding een
tankautospuit een opkomsttijd van 10 minuten kan realiseren. Door de langere rijtijden van de vervangende
eenheden is de opkomsttijd langer dan gewoonlijk.
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3.1.5

Bijstand
In de Raad van Brandweercommandanten (RBC) van september 2015 is bepaald dat elke regio voor
Grootschalig en Bijzonder Optreden (GBO) het minimale slagkrachtprofiel als bijstand moet kunnen leveren,
namelijk: één Basispeloton Brandweer, één peloton Grootschalige Watervoorziening (GWV) en één peloton
Redding & Technische Hulpverlening (THV). Uitgangspunt voor de te leveren bijstand is dat elke regio van
deze drie pelotons uit het minimale slagkrachtprofiel, minimaal één peloton tegelijk moet kunnen leveren.
Uitgangspunt daarbij is dat de pelotons altijd worden geformeerd met een TS-6 en dat bij voorkeur gebruik
wordt gemaakt van personeel en materieel van vrijwillige kazernes.
Uitgangspunten voor deze maximale levering van bijstand pelotons:
-

Binnen de regio Haaglanden is géén sprake van grootschalige incidenten, waarvoor veel
brandweercapaciteit benodigd is ten tijde van de bijstandslevering;

-

De restdekking (materieel + personeel) van de regio Haaglanden blijft gegarandeerd, waarbij de
‘crepeersterkte’ conform MPSP als uiterste ondergrens geldt gedurende de gehele
bijstandslevering;

-

De besluitvorming over de daadwerkelijk te leveren bijstandscapaciteit is een verantwoordelijkheid
van de Algemeen Commandant Brandweer in afstemming met de Commandant van Dienst.
Peloton

Minimaal

Maximaal

Basispeloton Brandweer

1 peloton

3 pelotons eenmalig of 1 peloton continu

Grootschalige Watervoorziening

1 peloton

1 peloton

Redding & THV

1 peloton

1 peloton

BRON: Notitie GBO 2016

3.2
3.2.1

Wettelijke kaders en richtlijnen
Opkomsttijden bij brand
Het Besluit veiligheidsregio’s hanteert verschillende tijdsnormen voor verschillende objecten omdat niet bij
alle type objecten dezelfde risico’s bestaan. Zo moet de brandweer sneller aanwezig zijn bij objecten waar
verminderd zelfredzame mensen aanwezig zijn en mag de brandweer later aankomen bij objecten waar
zelfredzame mensen aanwezig zijn:
Tankautospuiten
Opkomsttijden bij binnenbrand
Opkomsttijd 1e TS

Gebruiksfunctie
Winkelfunctie met een gesloten constructie, gebouwen met een woonfunctie boven
een gebouw met een winkelfunctie en gebouwen met een cel-functie

5 minuten

Portiekwoningen, portiekflats en gebouwen met een woonfunctie voor verminderd
zelfredzamen

6 minuten

Andere woonfuncties, winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie en
logiesfunctie

8 minuten

Kantoorfunctie, industriefunctie,
gebruiksfuncties

10 minuten

sportfunctie,

bijeenkomstfunctie

Tabel 2 – Overzicht van genormeerde objecten uit het Besluit Veiligheidsregio’s.
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en

overige

Het bestuur van de veiligheidsregio mag voor bepaalde locaties opkomsttijden vaststellen die afwijken van
de tijdnormen (kaders). Wel moeten dan de keuze van de locatie en de mate van de afwijking worden
gemotiveerd. Het bestuur van de veiligheidsregio mag geen opkomsttijd vaststellen die hoger is dan achttien
minuten.
Redvoertuigen
Aanvullend op de opkomstnormen voor de eerste basisbrandweereenheid stelt het Besluit veiligheidsregio’s
dat het bestuur van de veiligheidsregio vaststelt voor welke objecten bij binnenbrand de inzet van een
ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte tenminste noodzakelijk is. De opkomstnorm van
dit redvoertuig is dan dezelfde als voor de eerste tankautospuit.
Redvoertuigen zijn verder op basis van risico verdeeld over de regio. De opkomsttijden variëren van 5 tot 15
minuten:

3.2.2

Opkomsttijd
redvoertuig

Toelichting

5 minuten

Overeenkomstig 1e TS

6 minuten

Overeenkomstig 1e TS

8 minuten

Overeenkomstig 1e TS

10 minuten

Overeenkomstig 1e TS

15 minuten

Fabricage / opslag

18 minuten

Maximaal toegestane opkomsttijd volgens het Besluit Veiligheidsregio’s

Richtlijnen bij hulpverlening, waterongevallen en gevaarlijke stoffen
Ook voor de taakgebieden hulpverlening, waterongevallen en bestrijding van ongevallen met gevaarlijke
stoffen wordt afgewogen of de dekking afdoende is. De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en
Rampenbestrijding (NVBR), het huidige Brandweer Nederland, heeft hiervoor brancherichtlijnen3 opgesteld.
Hoewel niet wettelijk vastgelegd, vormen deze richtlijnen het voornaamste beschikbare kader. Brandweer
Haaglanden heeft regionaal beleid geformuleerd met behulp van deze richtlijnen en haar eigen operationele
concept.

3

Leidraad repressieve brandweerzorg, Leidraad bestrijding waterongevallen, landelijke bestekken en branchevoorschriften LFR

Pagina 13 van 26

Dekkingsplan Brandweer Haaglanden

3.3

Regionaal beleid
Daar waar genoemde wet- en regelgeving en/of landelijke richtlijnen onvoldoende duidelijkheid bieden, hetzij
interpretatieruimte geven, hanteert Brandweer Haaglanden onderstaande kaders:
EENHEID
Verwerkingstijd meldkamer
Uitruktijd

Rijtijd

KADER
1 min
Variabel per voertuig

n.v.t.

TOELICHTING
Regionaal beleid
Op grond van operationele data en werkelijk
gerealiseerde uitruktijden in tijdvak 2015-2018
Variabel en afhankelijk van incidentadres

1e Tankautospuit

Variabel per object
(van 5 tot 10 minuten)

Besluit veiligheidsregio’s, Leidraad Bestrijding
Waterongevallen, Landelijk kader Uitruk op Maat

2e Tankautospuit

+2 minuten t.o.v. TS 1

Leidraad Repressieve Brandweerzorg

Redvoertuig

Variabel per object
(van 5 tot 15 minuten)

Voor alle meldingen binnenbrand rukt een RV
uit. In enkele gevallen kan niet aan het kader en
de daarin gestelde tijdnormen voldaan worden.
In dergelijke gevallen wordt een max.
opkomststijd van 15 minuten geaccepteerd.

Hulpverleningsvoertuig
Waterongevalleneenheid

15 minuten

Leidraad Repressieve Brandweerzorg

30 (80%<20 min)

Leidraad Bestrijding Waterongevallen

Gevaarlijke Stoffeneenheid

30 minuten

Besluit veiligheidsregio’s

Ontsmettingseenheid

30 minuten

Besluit veiligheidsregio’s

Meetploeg 1 en 2

30 minuten

Besluit veiligheidsregio’s

Meetploeg 3 en 4

60 minuten

Besluit veiligheidsregio’s

NB1: De Tankautospuit als basiseenheid voor de uitvoering van de kerntaken brandweer:
Brandweer Haaglanden hanteert het principe dat de tankautospuit de basiseenheid vormt bij de uitvoering
van de kerntaken brandweer: brand, hulpverlening, waterongevallen-bestrijding en incidentbestrijding
gevaarlijke stoffen.
Afhankelijk van het incidentscenario en/of –verloop, worden specialistische en/of ondersteunende
brandweereenheden toegevoegd aan één of meerdere van deze basiseenheden.
In enkele gevallen wordt in landelijke documenten ook gesproken over “prestatienormen”/opkomsttijden voor
ondersteunende of specialistische eenheden. Brandweer Haaglanden baseert zich in deze gevallen ook op
de opkomsttijden van de 1e TS.
NB2: De TS4/6 vanuit het perspectief van opkomsttijden:
Brandweer Haaglanden heeft enkele tankautospuiten in een TS 4/6 bezetting. Afhankelijk van de
beschikbaarheid van mensen en het type inzet kunnen ze met 4 man bezetting rijden conform landelijk kader.
Qua opkomsttijd gaat de landelijke methode uit van de gemeten opkomstijd van de tweede TS op
incidentlocatie (hoewel dit technisch nog niet realiseerbaar is door de verschillende (veiligheids)regio’s.
Brandweer Haaglanden hanteert daarom in dit kader de volgende lijn: Slechts bij een zeer klein aantal
incidenten wordt uitgerukt met een TS4. De gemiddelde opkomsttijd van onze tweede TS is in de gehele
regio zeer gunstig. Deze twee factoren gecombineerd maken dat het nagenoeg geen effect heeft op de
gepresenteerde operationele realisatie.
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4

Spreiding van brandweermaterieel in de regio
Het beschikbare brandweermaterieel is verspreid binnen de regio op grond van diverse overwegingen. Dit
hoofdstuk geeft hier op hoofdlijnen inzicht in. Van belang daarbij op te merken is dat de huidige verdeling een
momentopname betreft. Wijzigingen in personele en/of operationele zin kunnen tot gevolg hebben dat
voertuigen en/of eenheden worden verplaatst.

4.1

Opbouw van brandweereenheden
Het brandweermaterieel is geplaatst op diverse locaties (in totaal 23 kazernes) verspreid over de regio. De
plaatsing van het soort en aantal brandweervoertuigen en/of eenheden4 varieert per locatie. De spreiding is
ingegeven vanuit diverse overwegingen. De voornaamste zijn:
(Brand)risicoprofiel;
Uitgangspunten en kaders beschreven in voorgaande hoofdstukken;
Overwegingen vanuit bedrijfsvoering/organisatieoogpunt.
Bijlage 1 geeft op kaart weer welke voertuigen op welke kazerne zijn geplaats. Bijlage 2 geeft eenzelfde
overzicht in tabelvorm.
Voor de basistaken brandweer (brand, hulpverlening, waterongevallen, gevaarlijke stoffen en grootschalig en
bijzonder optreden) geldt dat de volgende eenheden daarvoor inzetbaar zijn:
Taak

Brand

HV

WO

IBGS

GBO

Eenheid
Tankautospuit
Redvoertuig
Hulpverleningsvoertuig
Waterongevallenvoertuig
Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen

De tankautospuit (TS) is de basiseenheid (BE) van de brandweer en heeft de breedste taakstelling. Dit
voertuig inclusief bemensing moet in staat zijn om de meest voorkomende incident(typ)en af te handelen,
dan wel aan te vangen met de incidentbestrijding. In principe geldt dat op iedere kazerne tenminste 1 TS
staat.
In bijlage 3 is de operationele realisatie qua opkomsttijden van de 1e TS weergegeven op kaart. Tevens
is een analyse gemaakt van hoe deze zich verhouden ten opzichte van de landelijke opkomsttijden.
Naast de basiseenheid worden ondersteunende eenheden (OE) en specialistische eenheden (SE)
gedefinieerd. Op kazernes waar een haakarmvoertuig staat, zijn veelal één of meerdere containers gestald.

Ter illustratie zijn in bijlage 4, 5 en 6 spreidingsoverzichten weergegeven van een aantal specialistische
eenheden (redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen en waterongevallenvoertuigen).

4

Een eenheid bestaat uit een voertuig en een (gespecialiseerde) bezetting
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4.2

Overzicht materieel Haaglanden
In een aantal gevallen is aanvullend ondersteunend en/of specialistisch materieel noodzakelijk. In die
gevallen wordt de inzet naar behoefte opgeschaald en/of uitgebreid. Veelal met (een selectie van) eenheden
zoals beschreven in paragraaf 4.1; in een aantal gevallen met overige ondersteunende voertuigen/eenheden.
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van alle voertuigen binnen de regio, uitgesplitst per kazerne. NB: dit
betreft een momentopname bij de start van het vierde kwartaal 2018.

4.3

Interregionale samenwerking en dekking in grensgebieden regio Haaglanden
De inrichting van de brandweerzorg en de spreiding van eenheden is primair ingericht op grond van het
risicoprofiel binnen de regio en de geografische begrenzing van de regio.
De regio Haaglanden grenst aan twee andere regio’s, te weten de Veiligheidsregio Hollands Midden en de
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Vanuit het principe dat ieder burger het recht heeft op de snelste
hulp, hebben de regio’s onderling afspraken gemaakt over de invulling van de basisbrandweerzorg in de
regiogrensgebieden van Haaglanden. In dit kader zijn uitgangspunten en operationele afspraken
vastgelegd om de snelste hulpverlening over en weer te kunnen bieden. Dat wil zeggen dat in de basis
altijd het dichtstbijzijnde voertuig ten opzichte van het incident wordt gealarmeerd, ook als dit een voertuig
vanuit een andere regio betreft. Daarnaast kunnen regio’s elkaar – naar behoefte – interregionaal bijstand
verlenen in het geval van een grootschalig incident of een specialistische inzet. Met deze vormen van
interregionale samenwerking wordt aanvullend op de operationele prestaties van Brandweer Haaglanden
nog betere hulp geboden aan de burger. De interregionale samenwerking laat vanzelfsprekend het gezag –
zoals vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio’s – onveranderd.

4.4

Regionale piketten
Naast de brandweereenheden die in 4.1 en 4.2 zijn benoemd, kent de regio ook een aantal piketten voor
sleutelfuncties binnen de brandweer. Deze functies kennen alle (een soort van) piket (24u kazernering,
weekpiket of gedeeld weekpiket) en worden voor diverse taken ingezet. Zie daarvoor ook het Regionaal
Crisisplan en het bijbehorende deelplan brandweerzorg.
De meest bekende en voorkomende sleutelfuncties zijn de cöordinerende functies op plaats incident, ROT
en/of BT bij grote branden en/of GRIP-incidenten.
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Gids piketten Brandweer Haaglanden versie 2017

1.

Functies operationele piketten

Brandweer Haaglanden kent een aantal operationele (piket)functionarissen. De functionarissen worden in de
uitvoering van de werkzaamheden ingezet vanuit een rol waarbij één functionaris meerdere rollen kan
vervullen. De verdeling van de rollen onder de bestaande functionarissen is als volgt:
Piketfunctie
CvD - Commandant van Dienst
HOvD1 en 2 - Hoofd Officier van Dienst3

OvD1 - Officier van Dienst
OvD2 en 3 – Officier van Dienst

HON - Hoofd Ondersteuning
MPL - Meetplanleider
AGS - Adviseur Gevaarlijke Stoffen

HIN - Hoofd Informatie
(nu een gecombineerde functie HIN VRH +
Gemeenten)
WB – Woordvoerder Brandweer
MVB - Monteur Voertuigen Brandweer
PID - Preventie Inspecteur van Dienst
BO - Brandonderzoeker

Rollen
Adviseur GBT/RBT2
OL - Operationeel Leider (multirol)
HOvD - Hoofd Officier van Dienst
Leider CoPI (multirol)
ACB - Algemeen Commandant Brandweerzorg
HIB - Hoofd Incidentbestrijding4
HRed - Hoofd Redding en
HOnt - Hoofd Ontsmetting
OvD - Officier van Dienst
OOE - Object Officier Evenementen
OvD - Officier van Dienst
OOE – Object Officier Evenementen
OOB - Officier Ondersteuning Brandweer
HON - Hoofd Ondersteuning
CVE - Coördinator Verkenningseenheid
Plotter-ROT
AGS - Adviseur Gevaarlijke Stoffen
AGS-ROT - Adviseur Gevaarlijke Stoffen – ROT
(multirol)
HIN - Hoofd Informatie

WB - Woordvoerder Brandweer en GHOR
Communicatieadviseur CoPI (multirol)
MVB - Monteur Voertuigen Brandweer
PID - Preventie Inspecteur van Dienst
BO - Brandonderzoeker

De functionarissen
voeren Haaglanden
de rollen uit:
Bron:
gids piketten brandweer
versie 2017

in het Regionaal Beleidsteam (RBT) en/of Gemeentelijk Beleidsteam (GBT);
op de plaats van het incident en/of in het CoPI;
op het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) of
in de stafsectie Brandweer en/of in het Regionaal Operationeel Team (ROT).
Deze verdeling is bij de uitwerking van de rolbeschrijvingen ook aangehouden.
De monodisciplinaire rollen per piketfuncties rol staan beschreven in bijlage 1. De beschrijvingen zijn deels
afkomstig uit het ‘Landelijke format deelplan Brandweerzorg5’ en deels dezelfde beschrijvingen als de vorige
editie van de Gids Piketten. De beschrijving van de multidisciplinaire rollen is terug te vinden in het Regionaal
Crisisplan en deelplannen.

2

De rol van adviseur GBT in Den Haag en de rol van adviseur RBT wordt in Haaglanden alleen door de (plaatsvervangend) Commandant
Haaglanden uitgevoerd.
3
In Haaglanden zijn twee functionarissen HOvD in dienst die de rollen HOvD, Leider CoPI en ACB invullen. De andere rollen kunnen, indien
nodig, middels een zacht piket, door andere beschikbare HOvD’en worden ingevuld.
4
Voor de rol hoofd Bron- en emissiebestrijding wordt in Haaglanden de term hoofd Incidentbestrijding gehanteerd.
5

Brandweer Nederland 2014

4
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De
staanversie
paraat
2017voor de hele regio en in enkele gevallen zelfs interregionaal (AGS en
piketten Brandweer Haaglanden
Gidspiketfunctionarissen
MPL). Ook deze functies kennen opkomsttijden. Veelal niet wettelijk bepaald, maar wel regionaal vastgesteld
(MPSP 2011).

Naar de Yp in het RBT of lokaal in het GBT
Adviseur beleidsteam
Naar het plaats incident9
HOvD1 en HOvD2
Officier van Dienst1 (OvD1)
OvD2 en OvD3
Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS)
Woordvoerder Brandweer (WB)
Monteur voertuigen brandweer (MVB)
Preventie inspecteur van dienst (PID)
Brandonderzoeker (BO)
Naar het plaats incident in het CoPI
Leider CoPI
Naar de Yp in de stafsectie Brandweer
Algemeen Commandant Brandweer (ACB)
Hoofd Incidentbestrijding (HIB)
Hoofd Redding (HRed)
Hoofd Ontsmetting (HOnt)
Hoofd Ondersteuning (HON)
Coördinator Verkenningseenheid
Hoofd Informatie (HIN)

binnen 60 minuten na alarmering
Binnen 30 minuten na alarmering
Binnen 15 minuten na alarmering
Binnen 30 minuten na alarmering
Binnen 30 minuten na alarmering
Binnen 30 minuten na alarmering
Binnen 30 minuten na alarmering
Binnen 45 minuten na alarmering
Binnen 45 minuten na alarmering
binnen 30 minuten na alarmering
Binnen 45 minuten na alarmering
Binnen 45 minuten na alarmering
Binnen 45 minuten na alarmering
Binnen 45 minuten na alarmering
Binnen 30 minuten na alarmering
Binnen 30 minuten na alarmering
Binnen 30 minuten na alarmering

Bron: gids piketten brandweer Haaglanden versie 2017

3.2.1

Rijden met optische en geluidssignalen

Alleen functionarissen die de module brandweerchauffeur met goed gevolg afgerond hebben mogen met
optische en geluidssignalen rijden. Piketfunctionarissen worden bij een alarmering opgeroepen voor een
incident dat een classificatie prio1 of prio 2 heeft. Bij een incident met de classificatie prio 1 is het de
functionaris toegestaan, conform de brancherichtlijnen 10, uit te rukken met optische en geluidssignalen.
Daarbij is de functionaris er zelf verantwoordelijk voor om een afweging te maken of het rijden als
voorrangsvoertuig (met optische en/of geluidssignalen) past bij de in te zetten taak ten opzichte van de locatie,
route en tijdstip van de dag. Deze regel geldt niet voor de Woordvoerder Brandweer (WB), Brandonderzoeker
(BO) en Preventie Inspecteur van Dienst (PID). De WV heeft geen spoedeisende taak tenzij de (H)OvD of leider
CoPI daar anders over beslist, maar wel een noodzaak om ter plaatse te komen (prio 2). De taken van de PID
zijn niet spoedeisend (er wordt niet met een prio 1 of 2 gereden) en vallen daarmee niet onder de
brancherichtlijn.

3.3

Uitgangsstelling

Voor de piketfunctionarissen die direct naar het plaats incident gaan, geldt als ijkpunt voor de opkomsttijd de
kazerne Rijswijk. Wisseling van de dienst vindt plaats op een aan te wijzen kazerne in de regio.
De opkomsttijden betekenen voor OvD1 een beperking aan de bewegingsvrijheid tijdens de dienst ten aanzien
van beheersmatige werkzaamheden op een andere plaats dan de afgesproken standplaats. Tijdens een dienst
kan OvD1 hiervoor afstemming zoeken met OvD2 of OvD3.

9

Opkomsttijd naar PI is niet te bepalen. Daarom wordt uitgegaan van een centraal punt (kazerne Rijswijk) om opkomsteis te kunnen
bepalen.
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10
De geldende Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen.

Bijlage 1

Bijlage 1

Spreiding eenheden brandweer regio Haaglanden

Pm
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Index en overzichtstabel eenheden regio Haaglanden

KAZERNE

Bijlage 2

Index en overzichtstabel eenheden regio Haaglanden
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Bijlage 2

EENHEID

pm
Ademluchtbescherming

Verzorgen ademluchtbescherming op plaats incident

AB

Brandweer commando bak

Faciliteren overleg plaats incident

BCB

Bevoorrading bak

Kledingpakketten burgers incidenten gevaarlijks stoffen na ontsmetting

Brandweer motor

Verkenning, assistentie bij incidenten en evenementen

BMM

Basis ontsmetting eenheid

Ontsmetting eigen personeel

BOE

Boot

Vaartuig tbv diverse water gerelateerde incidentsoorten

Boot

Calamiteitenbak

Ondersteunend materiaal hijs werkzaamheden

Commando bak

Faciliteren overleg plaats incident

Dienst bus

Voor vervoer personeel

Decontaminatie bak

Ontsmetting burgers en eigen personeel bij incidenten met gevaarlijke stoffen

Dompelpomp unit

wateroverlast

Grote kraan

(zware) Hijswerkzaamheden

Gevaarlijke stoffen voertuig

Voor incidenten waarbij sprake is van gevaarlijke stoffen

GS

Haakarm chassis

Vervoer diverse haakarm bakken

HA

X

Haakarm bak 3 km

Watertoevoer bij incidenten waarbij van ver water moet worden gehaald

HAB

X

Haakarm terreinvaardig kraan

Hijswerkzaamheden

Hulpverleningsvoertuig

O.a bevrijden beknelde slachtoffers

Poederblus aanhanger

Speciaal blusstof

PBA

Quick response team

Getraind team voor inzet i.h.k.v. terrorismegevolgbestrijding i.s.m. DSI Politie

QRT

Bevo/Deco

X

X
X

X

CaLi bak

X

COH

X

DB CBRN

X

DECO

X
X

X

GK

Slangen opneem apparaat

Opruimen slagen bij grotere incidenten

SOA

Surf en rescue team

Strandveiligheid

SRT

Tankautospuit

standaard blusvoertuig

TS

Tankautospuit - slagkracht

Aanvullende tankautospuiten geformeerd vanuit diverse korpsen bij schaarste

Autospuit terreinvaardig

Duinen natuurbranden

Tankwater haakarm bak

Watervoorziening in duinen en rijkswegen

Verlichting haakarm bak

Verlichting plaats incident

Verlichting

Verzorging bak

Verzorging eigen personeel

VZH

Waterongevallen voertuig

Water gerelateerde incidentsoorten

WO

Waarschuwing en verk.dienst

Metingen bij incidenten waarbij wellicht gevaarlijke stoffen zijn betrokken

WVD

Inzetbaar en opgeleid om te worden ingezet met een TS bemenst met 4 personen.
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OPTIE TS 4
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RBA

Voertuig voor redding en diverse werkzaamheden op hoogte
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HV

Redvoertuig

X
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HAT-K

Opgeleid voor optreden in samenwerking met de mobiele eenheid Politie

X
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DPU

Rietkap br.bestrijding aanhanger Branden rieten daken
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Bijlage 3 Operationele realisatie 1e Tankautospuit

Opkomsttijden van de eerste tankautospuit tot een willekeurig object
binnen de regio gebaseerd op het snelste voertuig dat ter plaatse
kan zijn.
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Weergave per object in de regio van de mate van overschrijding van
de landelijke norm opkomsttijden.

Pm

pm

Inclusief interregionale samenwerking

Eenheden Haaglanden

Uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de realisatie van de afbeeldingen in deze bijlage zijn:
Op basis van gestelde kaders en rekenmethode zoals beschreven in dit document;
Op basis van BAG-gegevens van juli 2018;
De berekeningen zijn uitgevoerd met softwareprogramma Care;
De gebruikte operationele data komen uit het tijdvak januari 2015- juli 2018 en zijn op basis van werkelijk gerealiseerde uitruktijden van de eerste tankautospuit
m.b.t. gebouwbranden;
Gegevens van inzet van tankautospuiten bij opschaling of aflossing zijn niet gebruikt;
Voor de verwerkingstijd van de meldkamer wordt uitgegaan van 1 minuut;
De visualisaties zijn beperkt tot de Haaglandse eenheden (interregionale bijstand wordt daarbij buiten beschouwing gelaten);
Het landelijke project Rem brand is nog niet afgerond en wordt vooralsnog in dit dekkingsplan buiten beschouwing gelaten.
Conclusies die getrokken kunnen worden op basis van bovenstaande afbeeldingen:


Brandweer Haaglanden realiseert met de eerste TS en uitgaande van een maximumoverschrijding van 1 minuut, een opkomstpercentage van 86,6% voor de
opkomsttijd van de eerste TS (ongeacht of dit met eigen eenheden of met behulp van bijstand van aangrenzende regio’s gebeurt);



Dit percentage is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van de vorige meting(en) en stijgt ver boven het landelijk gemiddelde uit;
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Bijlage 4 Positionering Hulpverleningsvoertuigen (HV)

Pm
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Bijlage 5 Positionering Redvoertuigen (RV)
Pm
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Bijlage 6 Positionering Waterongevallenvoertuigen (WO)
pm

pm
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