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1 Doel agendering:
Beeldvorming
Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Brandweer Kennemerland heeft het nieuwe dekkingsplan 2023-2026 volgens de landelijke 
systematiek ‘gebiedsgerichte opkomsttijden’ (GGO) opgesteld. Minimaal eens per vier jaar 
doet de brandweer dit voor de Veiligheidsregio Kennemerland. Het plan beschrijft welke 
operationele prestaties wij de komende jaren gaan leveren met welke brandweerkazernes, 
met welke basisbrandweereenheden en in welke organisatievorm.

Het nieuwe dekkingsplan (versie augustus 2022) zal na vaststelling door de BCOV op 12 
december 2022 samen met de andere beleidsplannen van de VRK aan de burgemeesters 
aangeboden, zodat het met de gemeenteraden besproken kan worden. De definitieve 
vaststelling staat gepland in juli 2023.

De plannen zijn reeds met de AOV-ers gedeeld naar aanleiding van de bijeenkomst 
(AOV-lunch) op 19 september 2022, om de AOV-ers (en via hun de burgemeesters) tijdig 
inzicht geven in de plannen. Dit zodat zij voldoende tijd hebben de inhoud tot zich te nemen, 
voordat ze ermee naar de raden gaan. De clustermanagers kunnen deze stukken ook 
meenemen in hun overleggen met de burgemeesters.

3 Achtergrondinformatie:
In het nieuwe dekkingsplan worden de objectgerichte opkomsttijden, die we voorheen 
gebruikten, losgelaten. Deze worden vervangen door gebiedsgerichte opkomsttijden. Dit 
gebeurt op basis van een landelijk opgestelde standaard voor het berekenen en opstellen 
van dekkingsplannen. Hiermee worden de regionale dekkingsplannen van de 25 afzonderlijke
Veiligheidsregio’s in de nabije toekomst eenduidig en met elkaar vergelijkbaar.

Door de nieuwe systematiek kan de brandweer met het dekkingsplanproces meer recht doen 
aan de huidige praktijk. Dat doet zij door niet alleen inzicht te geven in de factor snelheid, 
maar ook in factoren als capaciteit, paraatheid en werkdruk. 
Hiernaast worden in het dekkingsplan adviezen gegeven over maatregelen die de brandweer 
(incidentbestrijding en risicobeheersing) en de gemeente kunnen nemen om de 
brandweerzorg te waarborgen voor objecten of gebieden waar de norm wordt overschreden. 
Het plan geeft ten slotte inzicht in de objecten waar de brandweer er meer dan 18 minuten 
over doet om ter plaatse te komen: er geldt in die gevallen de plicht voor de brandweer om 
de bewoners daarover te informeren.

Het plan bestaat uit drie delen. Deel 1 (beknopte versie) geeft, voor de verschillende soorten 
brandweereenheden, weer hoe snel een eerste eenheid ter plaatse is en welke waardering 
daaraan hangt binnen de systematiek. Tevens is de beoordeling op hoofdlijnen weergegeven 
op de onderdelen snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk. Tot slot zijn de conclusies en 
aanbevelingen weergegeven. 
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De complete beschrijving van de dekking (op het gebied van snelheid, capaciteit, paraatheid 
en werkdruk) en de beoordeling daarvan met conclusies en aanbevelingen is te vinden in de 
afzonderlijke delen 1A (basisbrandweereenheid) en 1B (ondersteunende eenheden).

Uit de systematiek volgt een oordeel over de brandweerzorg. Die ziet er voor Kennemerland 
voor de basisbrandweerzorg (opkomst eerste tankautospuit) als volgt uit:

 Opkomsttijd: goed of voldoende. 
 Capaciteit: goed. 
 Leveren van bijstand in het kader van grootschalig optreden: goed of voldoende 
 Paraatheid en werkdruk: goed.  

Ook bijna alle ondersteunende voertuigen kunnen binnen de gestelde normen ter plaatse zijn
binnen de Veiligheidsregio Kennemerland. Ook de paraatheid van deze voertuigen scoort 
goed.

4 Consequenties en risico’s:
Met het opstellen en uiteindelijk vaststellen van dit nieuwe dekkingsplan heeft Brandweer 
Kennemerland weer een actueel plan, dat voldoet aan de nieuwste inzichten en afspraken op 
het gebied van dekkingsplannen.

5 Voorstel te nemen besluit:
De BCOV wordt gevraagd:

 Het voorlopig dekkingsplan 2023-2026 (versie augustus 2022) vast te stellen.
 Het plan middels bijgevoegde brief aan de burgemeesters aan te bieden, zodat de 

burgemeester voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het plan met de 
gemeenteraad kan overleggen over het plan.

 Het plan te agenderen voor de vergadering van het Dagelijks bestuur van 26 juni 
2023 en de bestuurscommissie met aansluiten het Algemeen Bestuur van 10 juli 
2023 voor definitieve vaststelling.

6. Vervolgtraject:
Vanaf april 2023 wordt, mede op basis van eventuele schriftelijke zienswijzen, het definitieve 
dekkingsplan 2023-2026 opgesteld, waarna dit in juli 2023 aan het AB zal worden 
aangeboden om vast te stellen.

7. Bijlagen:
1. Voorlopig Dekkingsplan 2023-2026, deel 1: beknopte versie
2. Voorlopig Dekkingsplan 2023-2026, deel 1A: basisbrandweereenheid
3. Voorlopig Dekkingsplan 2023-2026, deel 1B: ondersteunende eenheden
4. Conceptbrief aanbieding dekkingsplan

In de vergadering genomen besluit:
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