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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Het huidige dekkingsplan is vastgesteld voor de periode 2019-2020, waarbij voor ogen stond 
dat in 2020 een dekkingsplan vastgesteld zou kunnen worden op basis van een nieuwe 
vastgestelde landelijke methodiek. Die landelijke methodiek is echter nog onvoldoende 
uitgewerkt. 
Daarom wordt voorgesteld het huidige dekkingsplan opnieuw vast te stellen als dekkingsplan 
voor de jaren 2021-2022.

3 Achtergrondinformatie:
Op 10 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur het Geactualiseerd Repressief 
dekkingsplan 2019-2020 vastgesteld. Dit in de veronderstelling dat in 2019 gestart kon 
worden met het opstellen van een nieuw dekkingsplan conform de nieuwe landelijke 
methodiek voor gebiedsgerichte opkomsttijden.

Het kost echter meer tijd om tot een systeem te komen dat voor heel Brandweer Nederland 
werkbaar is, dat draagvlak heeft bij vakbonden en vakvereniging vrijwilligers en het 
ministerie voldoende houvast biedt de brandweerzorg in Nederland te beoordelen. Inmiddels 
is de ‘concept-handreiking landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen’ gereed. De 
handreiking zal in 2020 onder toezicht en begeleiding van het IFV binnen maximaal tien 
regio’s worden getoetst Brandweer Kennemerland heeft bij het IFV eind 2019 aangegeven 
graag één van de tien pilotregio’s te willen zijn. Het is echter op dit moment nog niet bekend 
wat de pilotregio’s worden.

De pilots zijn bedoeld om de in ontwikkeling zijnde handleiding (incl. ondersteunde kaders op 
het vlak van ICT) te toetsen op een goede werking en waar nodig aan te passen. De 
leerervaringen van de pilots worden ook meegenomen bij de definitieve formulering van de 
randvoorwaarden voor implementatie. Verwacht wordt dat eind 2020 de nieuwe methodiek in 
een definitieve vorm vastgesteld kan worden. Dit moet dan leiden tot verwerking in de wet- 
en regelgeving in juli 2021. 

Bovenstaande resulteert erin dat het nog niet mogelijk is in 2020 een nieuw dekkingsplan op 
te stellen op basis van de nieuwe landelijke methodiek. Zoals de planning nu laat zien, is de 
verwachting dat eind 2020, begin 2021 in Kennemerland begonnen kan worden met het 
opstellen van een dekkingsplan op basis van de nieuwe landelijk vastgestelde systematiek. 
Dit sluit dan goed aan bij de beleidscyclus van de Veiligheidsregio Kennemerland. Hiervoor 
zal namelijk in 2022 een nieuw Regionaal Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2023-2026 
opgesteld moeten worden. Het nieuwe dekkingsplan kan dan onderdeel zijn van dit plan, 
zoals de Wet veiligheidsregio’s veronderstelt.
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Het huidige dekkingsplan is voor de Veiligheidsregio Kennemerland nog steeds accuraat. 
Sinds de vaststelling hebben zich geen significante wijzigingen voorgedaan. De verwachting 
is dan ook dat de uitwerken van een heel nieuw dekkingsplan op basis van de oude 
systematiek niet tot nieuwe inzichten leidt over de opkomsttijden in de regio. Waarbij die 
opkomsttijden volgens de CBS-statistiek de snelste in Nederland zijn. .

Redenen om te veronderstellen dat er geen nieuwe inzichten te verwachten zijn:
 Er hebben zich sinds de vaststelling geen significante wijzigen plaatsgevonden 

binnen de brandweer die van invloed zijn op de dekking.
 Tot 2022 worden geen wijzigingen verwacht die impact hebben op de spreiding van 

tankautospuiten en/of bezetting daarvan, waardoor geen verandering van de dekking 
verwacht wordt voor de basisbrandweerzorg.

 Er zijn geen grote nieuwe bebouwde gebieden bijgekomen in de regio

Het beeld van Brandweer Kennemerland is daarom dat het huidige vastgestelde 
dekkingsplan ook nog na 2020 toepasbaar is

4 Consequenties en risico’s:
De effecten van het voorgestelde besluit (Het huidige dekkingsplan 2019-2020 opnieuw vast 
ste stellen voor 2021-2022) zijn:

 De Veiligheidsregio Kennemerland beschikt over een vastgesteld dekkingsplan
 De handreiking van de Minister uit 2011 is niet in het dekkingsplan verwerkt. Dit kan 

leiden tot een kanttekening van de inspectie J&V 
 De kwaliteit van de brandweerzorg zal er niet door veranderen.
 Het nieuw te maken dekkingsplan kan worden opgesteld conform de nieuwe 

landelijke methodiek en onderdeel uitmaken van de beleidscyclus.

5 Voorstel te nemen besluit:
Het AB voor te stellen het huidige dekkingsplan 2019-2020 vast te stellen als dekkingsplan 
voor de periode 2021 – 2022.

6. Vervolgtraject:
Na behandeling in AB wordt de colleges een brief gestuurd, mede bedoeld om de 
gemeenteraden te informeren. 

7. Bijlagen:
Conceptbrief  (wordt nagezonden)

In de vergadering genomen besluit:
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