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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Bij de recente screening van de financiën van de VRK is gevraagd of de Brandweer 
Kennemerland invulling blijft geven aan het specialisme Rietenkapbrandbestrijding (RKBB). 
Daarbij kwam naar voren dat er geen structureel budget is voor het onderhouden van dit 
specialisme. Het budget is nodig voor het opleiden en geoefend houden van de medewerkers 
van de twee betrokken posten (Heemstede en Uitgeest) en het gebruik van het oefenobject 
RKBB. 

Daarnaast is geconstateerd dat op dit moment onvoldoende medewerkers zijn opgeleid en 
geoefend om het specialisme RKBB veilig uit te voeren. 

De vraag aan het bestuur is of om definitief te kiezen voor het beëindigen van het 
specialisme RKBB en in te zetten op een preventieve aanpak in de vorm van voorlichting.

3 Achtergrondinformatie:
Naar aanleiding van een grote brand in een woning met rieten kap in Aerdenhout op 10 
maart 2012 besluit het Algemeen Bestuur op 29 juni 2015 om eenmalig € 50.000,- 
beschikbaar te stellen voor de oprichting van twee specialistische eenheden RKBB. Het 
krediet voorzag in de aanschaf van materialen en het opleiden van personeel. Op 1 januari 
2016 werden beide RKBB-teams operationeel gemeld. 

Als een rieten dak eenmaal goed brandt, is blussen zonder het nemen van onaanvaardbare 
risico’s voor het ingezette brandweerpersoneel vrijwel onmogelijk. Uitbreiding voorkomen is 
vaak het enige haalbare doel. Dit vraagt echter de inzet van relatief veel eenheden en 
materiaal. De voorwaarden daarbij zijn dat de ingezette eenheden: 

 beschikken over kennis van specifieke technieken voor dit type brand en deze kennis 
kunnen toepassen: bedreven en ervaren zijn met het specialisme 
rietenkapbrandbestrijding en beschikken over noodzakelijke gereedschappen en 
materialen;

 in een (indien mogelijk) vroeg stadium gealarmeerd worden;
 daarnaast geldt dat de ingezette (lokale) basiseenheden bekend zijn met wat men 

van deze specialistische rietenkapbrandbestrijdingseenheden (RKBB) kan en mag 
verwachten en andersom.

Specialistische eenheden moeten dus goed zijn voorbereid op hun taak. Dat vergt 
investeringen in opleiding en oefening. Een brand in een rieten dak breidt zich zeer snel uit, 
de handelingssnelheid van de specialistische eenheid zal dus ook erg groot/hoog moeten zijn. 
Dit betekent dat de specifieke handelingen die bij het optreden als specialistische eenheid 
behoren, ook als team beoefend moeten worden.
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Om vakbekwaam te worden en te blijven (oefenen) is structureel budget (€ 45.000,-) 1 nodig. 
Hier is in 2015 niet door het bestuur voorzien, de brandweer heeft getracht dit in de lopende 
begroting op te lossen. 

Stand van zaken repressieve inzetten (rendement)
De rietenkapteams zijn nog nooit daadwerkelijk repressief ingezet. Hieronder enkele 
gegevens:

 In Kennemerland zijn er ruim 250.000 objecten met een woonfunctie. Naar schatting 
minder dan een 0,5% daarvan heeft een rieten kap, oftewel minder dan 1250 
woningen. 

 De afgelopen 5 jaar waren er gemiddeld 220 woningbranden per jaar in onze regio. 
Een klein deel daarvan betrof een brand in of nabij het dak.

 De afgelopen 5 jaar zijn de rietenkapteams 4 maal gealarmeerd, waarvan 2 keer voor 
inzet in een buurregio. 

 Bij beide incidenten in een buurregio en 1 incident in eigen regio bleek een inzet van 
de RKBB-teams niet meer mogelijk, omdat de brand al te ver ontwikkeld was. 

 Bij 1 incident in eigen regio was inzet niet nodig, omdat de melding loos alarm bleek 
te zijn.



Inzet van specialistische eenheden vanuit omliggende regio’s
Er zijn maar een paar veiligheidsregio’s in Nederland die deze specialistische eenheden 
hebben opgetuigd en operationeel hebben. Tijdelijk kunnen we als VRK een beroep doen op 
de eenheden uit Wassenaar of Kockengen. 

4 Consequenties en risico’s:
Op basis van het aantal inzetten blijkt het rendement van deze taak laag. Brandweer 
Kennemerland stelt voor om het specialisme RKBB te stoppen en in te zetten op een 
preventieve aanpak (in de vorm van voorlichting) hiervan en het voorkomen van brand. Hier 
is structureel budget (€ 2.500,-)2 voor nodig. Dit zal bewoners van panden met rieten kappen 
de keuze geven om actie te ondernemen waardoor de kans op en het effect van een 
rietkapbrand wordt verkleind.

In overleg met de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Utrecht onderzoekt Brandweer 
Kennemerland de mogelijkheid of Kennemerland definitief kan terugvallen op hun 
specialistische eenheden. Uiteraard moet hierbij rekening gehouden worden met de langere 
opkomsttijd. Situationeel kan bekeken worden of het nog nuttig is om het specialisme 
rietkapbrandbestrijding in te zetten. 

1 De geraamde kosten betreffen alleen het vakbekwaamheidsdeel om RKBB-specialist te worden en te 
blijven, plus de jaarlijkse kapitaallasten voor het materieel van € 5.000,- Aanvullende 
implementatiekosten, aanpassing oefendak/object, rijbewijs E achter C (t.b.v. de aanhanger met RKBB-
middelen) en vervangings- en onderhoudskosten van het RKBB-materieel zijn buiten beschouwing 
gelaten. 
2 Passieve voorlichting (inschatting) 2 uur per week x tarief senior, is € 2.500,- euro. Werkzaamheden 
bevatten het maken van boekje/handreiking, plaatsen van handreiking en bijhouden van vragen die 
hierover binnen komen.
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5 Voorstel te nemen besluit:
1. De specialistische inzet door Brandweer Kennemerland op rietkapbrandbestrijding te 

beëindigen 
2. In te zetten op voorlichting van de betrokken doelgroep 
3. Brandweer Kennemerland te verzoeken in overleg te treden met de omliggende 

veiligheidsregio’s t.b.v. de definitieve inzet van hun specialistische teams in onze 
regio.

In de vergadering genomen besluit:
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