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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling: 

Sinds 1 januari 2022 maakt de brandweer Kennemerland geen gebruik meer van 
brandkranen. De aanleiding hiervoor was de wens te komen tot een toekomstbestendiger 
bluswatersysteem, zoals verwoord in de Business Case Toekomstbestendig Bluswater 2019. 
Aangeboden wordt een notitie “Realisatie Business Case repressieve Oplossing 2019-2022”, 
waarin de implementatie van het nieuwe bluswatersysteem wordt toegelicht. Gevraagd wordt 
kennis te nemen van deze notitie. 

3 Achtergrondinformatie:

Na de vaststelling van de Business Case Bluswater door de BCOV in juli 2019 is de 
implementatie gestart van het nieuwe toekomstbestendige bluswatersysteem. De realisatie 
vroeg om een groot aantal investeringen, maatregelen en aanpassingen binnen de 
brandweer.

Tijdens de implementatie overbrugden medewerkers en leidinggevenden verschillen tussen 
het ontwerp ‘achter de tekentafel’ en de uitwerking in de praktijk. Tevens werd tijdens de 
implementatie rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen binnen Brandweer 
Nederland, die tijdens de ontwikkeling van de Business Case niet bekend waren.

Tijdens de implementatie zijn op de volgende drie thema’s uitwerkingsvraagstukken 
ontstaan, waarop de brandweer heeft ingespeeld en waardoor verschil is ontstaan met de 
Business Case. 

1. De plaatsing van 5 watertankwagens bij beroepskazernes in plaats van vrijwillige 
kazernes; 

2. De plaatsing van pomp- en slangenwagens bij vrijwillige kazernes;
3. De installatietechnische aanpassing van alle betrokken kazernes voor de plaatsing 

van 16 nieuwe voertuigen.

Thema 1 leidde tot een bedrijfszekerder oplossing en een structurele besparing op 
personeelskosten, omdat er minder vrijwilligers nodig zijn. Thema’s 2 en 3 hebben 
daarentegen geleid tot meer kosten dan voorzien. Per saldo is er een structurele besparing 
gerealiseerd van € 123.000 (afgerond).

In de Business Case 2019 was een aantal PM-posten opgenomen, waar tijdens de 
implementatie nader invulling aan gegeven is. Concreet gaat het om de volgende punten:

A. Vulpunten nabij kazernes voor het opnieuw vullen van tankautospuiten en 
watertankwagens na inzet of oefening. Na overleg met de waterleidingbedrijven zijn 
de kosten inmiddels bekend. (€ 45.000 p/j).
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B. De structurele borging van periodieke controles op 3000 waterwinpunten. Deze taak 
is door de VRK aanvaard bij AB-besluit op 8 juli 2019 en opgenomen in de Business 
Case als PM-post. Kosten hiervan worden nu begroot op € 43.000 p/j.

C. De structurele borging van opleidingskosten (Vakbekwaam Worden) als gevolg van 
door- en uitstroom van vrijwilligers was in de Business Case opgenomen als PM-post. 
De kosten hiervan kunnen nu worden begroot op € 35.150 p/j.

Voor de genoemde PM-posten zijn de totale structurele kosten geraamd op € 123.000 
(afgerond). In combinatie met de gerealiseerde besparing van € 123.000 blijven de 
structurele lasten vanaf jaar 3 (2022) gelijk ten opzichte van de Business Case 2019. 

Tot slot is er over de jaren 1 en 2 een incidenteel voordeel te verwachten van € 250.000 
(afgerond) als gevolg van minder benodigd opleidingsbudget dan geraamd.

Totale kosten Implementatie Repressieve Oplossing Verschil t.o.v. BC 2019 
Totale besparing tijdens implementatie   - € 123.000
Nader ingevulde PM-posten Business Case 2019   € 123.000
Totaal structureel lasten vanaf jaar 3 (2022)   € 0 (afgerond)

Totaal incidenteel voordeel jaren 1 en 2 (2020 en 2021) - € 250.000 (afgerond)

De financiële mutaties zullen verwerkt worden in de 1e bestuursrapportage 2022. 

4 Consequenties en risico’s:
De implementatie van het nieuwe bluswatersysteem is nog niet afgerond. Met name op het 
gebied van huisvesting zijn er nog onzekerheden. Zo is de verbouwing van de kazerne Nieuw-
Vennep nog niet gerealiseerd en is er bij de kazerne Badhoevedorp een tijdelijke voorziening 
gecreeerd. Indien nodig kunnen er in een later stadium nog aparte besluitvormingstrajecten 
volgen. 

5 Voorstel te nemen besluit:
De BCOV

1. kennis te laten nemen van de notitie “Realisatie Business Case Repressieve 
Oplossing 2019-2022” en 

2. de financiële mutaties te verwerken in de 1e bestuursrapporage 2022.

6. Vervolgtraject:

7. Bijlagen:
Notitie “Realisatie Business Case Repressieve Oplossing 2019-2022”

In de vergadering genomen besluit:
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