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Samenvatting
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).

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).

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 2019-2022   - € 123.000
Nader ingevulde PM-posten Business Case 2019   € 123.000
Totale extra structurele lasten vanaf jaar 3 (2022)   € 0 (afgerond)

Totaal incidenteel voordeel jaren 1 en 2 - € 250.000 (afgerond)
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Inleiding
Na de vaststelling van de Business Case Bluswater door de BCOV in juli 2019 is in opdracht van het 

bestuur gestart met de implementatie van het nieuwe toekomstbestendige bluswatersysteem. De 

realisatie vroeg om een groot aantal investeringen, maatregelen en aanpassingen binnen de 

brandweer, die in 9 verschillende projecten werden opgepakt. Via de AOV’ers en halfjaarlijkse 

communicatieberichten zijn de gemeenten op de hoogte gehouden over de voortgang.

In deze notitie over de realisatie van de Business Case is te lezen hoe de implementatie van de 

repressieve oplossing tot nu toe verloopt en welke wijzigingen tijdens de implementatie gedaan zijn 

ten aanzien van de uitgangspunten in de vastgestelde Business Case 2019. Argumenten om tijdens de 

implementatie af te wijken waren tweeledig. Enerzijds waren er soms organisatorische en 

bedrijfsvoering-technische argumenten op basis van adviezen van project- en werkgroepen, 

anderzijds waren er diverse landelijke ontwikkelingen binnen Brandweer Nederland, waar de VRK op 

aangehaakt blijft. 

Voorbeelden van landelijke en interregionale ontwikkelingen, die van invloed waren op de 

implementatie van de Business Case zijn:

- Vaststelling basisprincipes Brandweer Nederland (mei 2019)

- Vaststelling herziene Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2019 (januari 2020)

- Herziene Landelijk Kader Uitruk op Maat (juni 2021)

- De standaardisatie van werkprocessen en procedures binnen de nieuwe meldkamer Noord-

Holland (2019) en het samenwerkingsverband Noord-West 4 (omliggende brandweerregio’s).

Met de vaststelling van de eerste twee genoemde documenten zijn, op basis van diverse 

incidentevaluaties en wetenschappelijke onderzoeken van het IFV, de inzichten met betrekking tot 

de brandbestrijding de afgelopen jaren gewijzigd. De nieuwe inzichten hebben geleid tot een nieuwe 

blustactiek, blustechniek en ander blusmateriaal. In het verlengde hiervan is hierdoor ook een 

grotere bluswaterbehoefte ontstaan, dan waar de Business Case in 2019 vanuit gegaan is. 

In tabel 1 zijn de financiële consequenties van alle wijzigingen uitgewerkt. 
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1. Materieelspreidingsplan
Het Materieelspreidingsplan omschrijft welk materieel waar komt te staan. Zo ook de 8 

watertankwagens en 4 grootwatertransportsystemen, bestaande uit één pompwagen en één 

slangenwagen per systeem. Twee van deze systemen dienen ter vervanging van de oude 

grootwatertransportsystemen. De komst van deze nieuwe voertuigen leidde ook tot verschuivingen 

van ander materieel in de regio, enerzijds om de meest optimale dekking te krijgen, anderzijds om 

plaats te maken in bepaalde kazernes. 

In de Business Case 2019 is ervan uitgegaan, dat de 8 watertankwagens bij de vrijwillige kazernes 

geplaatst zouden worden. Tijdens de implementatie leverde dit twee knelpunten op. 

1. Enerzijds wilden zowel medewerkers als leidinggevenden een zekere garantie op de 

beschikbaarheid van de primaire bluswatervoorziening binnen de normtijd. Deze garantie 

bleken niet alle vrijwillige kazernes, met name overdag, te kunnen geven. Plaatsing van de 

watertankwagens bij de beroepskazernes gaf meer zekerheid en een snellere opkomsttijd. 

2. De totale huisvesting van de vrijwillige kazernes bleek uiteindelijk onvoldoende ruimte te 

bieden voor plaatsing van zowel 8 watertankwagens als 4 extra pomp- en slangenwagens. Dit 

heeft met volume te maken en de technische staat van de gebouwen. Vooral de 

waterwagens brengen extra gewicht met zich mee.

Bovenstaande knelpunten hebben geleid tot de keuze om de 8 watertankwagens bij de 5 beroeps- en 

3 combi/vrijwillige kazernes te plaatsen. 

Met deze keuze is bekeken wat het effect is op de andere taken en specialismes van een 

beroepskazerne. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het materieelspreidingsplan (zoals de 

verplaatsing van een hulpverleningsvoertuig van kazerne Velsen naar kazerne Haarlem-Oost). Het 

leidt ook tot nieuwe taken voor het personeel. Er is een breed onderzoek geweest naar hoe diverse 

brandweer taken/specialismen passen binnen de huidige functieschalen. Aanpassing van de formatie 

(in schaalniveau) blijkt noodzakelijk. Deze aanpassing van schaalniveau was al noodzakelijk vanwege 

krapte van specialismen op de vijf beroepskazernes. Dit onderzoek liep samen met functie-

onderhoud op de functies. De financiering van deze kosten zijn voorzien in de Programmabegroting 

2023 en staan buiten de realisatie van de Business Case.

Financiële consequenties
1. De Business Case 2019 ging uit van de werving van 40 extra vrijwilligers voor de bemensing van 

de 8 watertankwagens vanuit vrijwillige kazernes. Plaatsing van 5 watertankwagens op 

beroepskazernes heeft tot gevolg dat 25 minder vrijwilligers geworven hoeven te worden. 

Hierdoor is een besparing ontstaan op het gebied van personele en opleidingskosten. Een deel 

van deze besparing is vervolgens gebruikt om 175 beroepsmedewerkers op te leiden in het 

gebruik van de watertankwagen. 
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2. De aanschaf van benodigd materieel
De benodigde 8 watertankwagens en 2 extra grootwatertransportsystemen zijn in 2020 aangeschaft. 

Daarnaast zijn de 2 huidige Rijks-grootwatertransportsystemen vervangen. In totaal ging het om de 

aanschaf van 16 nieuwe voertuigen, waarvan 4 ter vervanging. 

Financiële consequenties
1. De verwerving van het gehele materieel is binnen de gestelde financiële kaders gebleven. De 

verwachting is, dat de (deel)budgetten in 2022 kunnen worden afgesloten.

3. Aanpassing kazernes, inclusief het behouden van 
vulpunten

De Business Case is uitgegaan van 2 aanpassingen en 3 uitbreidingen van kazernes voor de plaatsing 

van het nieuw aan te schaffen materieel.

Het geraamde budget bleek onvoldoende om alle verbouwingen en aanpassingen uit te kunnen 

voeren. Ten eerste door de fors gestegen prijzen in de bouwbranche, maar ook doordat bleek dat 

onze bestaande locaties meer aangepast moesten worden dan voorzien.

Om de watertankwagens te kunnen stallen waren aanpassingen nodig in 3 kazernes.

 In de kazerne Haarlem-Oost is het binnenwerk aangepast, zodat de stallingsruimte voor de 

voertuigen vergroot is. Op deze manier is ruimte ontstaan voor een watertankwagen.

 De kazerne Nieuw-Vennep zal dit jaar uitgebreid worden met een extra standplaats voor een 

watertankwagen. De vergunningsaanvraag wordt momenteel voorbereid. 

 De kazerne Badhoevedorp kon niet binnen korte termijn uitgebreid worden, zodat daar een 

tijdelijke loods voor de duur van maximaal 2 jaar1 geplaatst is voor de stalling van een 

watertankwagen. Bij de kazerne Badhoevedorp spelen meerdere samenhangende 

huisvestingsknelpunten, die vragen om een integrale aanpak. Hiervoor komt op korte termijn 

een projectgroep, die een voorstel zal doen voor een apart besluitvormingstraject.  

Voor de kazernes Rijsenhout, Lisserbroek en Halfweg-Zwanenburg is besloten een 

personeelsvoertuig voortaan buiten te stallen op eigen terrein of aan de openbare weg. Op deze 

manier komt in de betreffende kazernes een standplaats vrij voor de plaatsing van een pomp- of 

slangenwagen. Om de personeelsvoertuigen buiten te kunnen stallen is een aantal voorzieningen 

nodig, zoals een overkapping, beveiligingsmaatregelen C2000 en een walaansluiting 220V. 

Voor de kazerne Bennebroek kon de plaatsing van een slangenwagen meegenomen worden in het 

ontwerp van de nieuwbouw. Tijdens de bouwperiode van de nieuwe kazerne treft de brandweer een 

tijdelijke voorziening. 

Tot slot heeft de komst van 16 nieuwe voertuigen geleid tot aanpassing en uitbreiding van de 

bestaande uitlaatgasafzuigsystemen in de kazernes. 

1 De einddatum is 30 september 2023
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Financiële consequentie
In de Business Case is een investering begroot van € 490.000 voor het stallen van de 

watertankwagens, waarbij er structureel €26.000 per jaar beschikbaar is voor de kapitaallasten vanaf 

2021. 

1. De actuele investering voor de stalling van watertankwagens is per 1 maart 2022 € 470.000, 

inclusief de raming voor de verbouwing van de kazerne Nieuw-Vennep. Dit is binnen het 

budget. Echter, de verbouwing van kazerne Nieuw-Vennep zal naar verwachting pas medio 

2022 kunnen starten. De stalling bij kazerne Badhoevedorp is tijdelijk. 

2. Voor de aanpassing en uitbreiding van de bestaande uitlaatgasafzuigsystemen is de actuele 

investering per 1 maart 2022 € 70.000.

3. Het treffen van diverse voorzieningen voor het buitenstallen van de personeelsvoertuigen 

van Rijsenhout, Lisserbroek en Halfweg-Zwanenburg is geraamd op € 74.000.

Vulpunten ten behoeve van het watertransportsysteem
De watertankwagens en tankautospuiten van de VRK zullen na het blussen van een brand of oefening 

weer gevuld worden met schoon leidingwater. Hiervoor zijn 30 vulpunten2 nodig in de directe 

nabijheid van kazernes en op enkele strategische plaatsen. De VRK heeft hierover afspraken gemaakt 

met PWN en Waternet, waarbij de VRK per vulpunt een jaarlijkse vergoeding betaalt aan de 

waterleidingbedrijven.  

Financiële consequentie
De waterleidingbedrijven zullen de kosten voor het gebruik en beheren van de vulpunten door de 

VRK op basis van een contract in rekening brengen. De jaarlijkse kosten bedragen € 1.500 per vulpunt 

en zijn als PM-post opgenomen in de Business Case 2019.

4. Controle secundaire waterwinpunten
Een cruciaal onderdeel van het repressieve bluswatersysteem zijn de huidige 3.000 secundaire 
waterwinpunten, die door de gemeenten beheerd worden. Het is van belang dat deze punten goed 
bereikbaar, beschikbaar en onderhouden blijven, zodat de watertankwagens en pompwagens daar 
adequaat gebruik van kunnen maken. Het AB heeft op 8 juli 2019 ingestemd om de controle op deze 
secundaire waterwinpunten uit te laten voeren door de VRK. Het onderhoud van deze 
waterwinplaatsen blijft gewoon bij de betreffende gemeente.

Financiële consequentie 
In de Business Case 2019 zijn de kosten voor de controle op de waterwinpunten opgenomen als PM-
post3. Duidelijk is dat € 43.000 nodig zal zijn voor de structurele controle van alle waterwinpunten, de 
verwerking van gegevens in operationele systemen en de afstemming met gemeenten over het 
onderhoud.

5. Afkoop contracten PWN / Waternet & BTW-vraagstuk
De servicecontracten met PWN en Waternet zijn afgekocht en opgezegd. De verrekening met PWN 

en Waternet heeft inmiddels plaatsgevonden. De verrekening met de gemeenten conform de 

Business Case 2019 dient nog plaats te vinden.

2 Zie Business Case, paragraaf 4.5
3 Zie Business Case, hoofdstuk 5, blz. 18
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BTW -voordeel
Vanuit de Business Case is omschreven dat de VRK het verzorgen van de bluswatervoorziening ziet 
als een gemeentetaak (artikel 2 van de WVR). Vanuit Btw-oogpunt handelen de gemeenten bij de 
uitvoering van deze taak als overheid en bestaat in de regel een recht op compensatie van Btw op de 
kosten vanuit het zogenaamde Btw-compensatiefonds, waardoor de Btw op toerekenbare kosten 
voor de gemeenten geen kostenpost vormt. De VRK treedt hier op als faciliterend dienstverlener van 
de gemeenten en is derhalve van mening dat zij hier als ondernemer kan worden aangemerkt en de 
Btw derhalve door de gemeenten kan worden gecompenseerd.

Deze visie is voorgelegd aan de Belastingdienst, en na het instellen van een bezwaar deelt de 
Belastingdienst de visie van de VRK en zal de VRK inzake de Business Case omtrent de 
bluswatervoorzieningen worden aangemerkt als Btw-ondernemer. 

Het in rekening brengen van Btw heeft voor VRK als voordeel, dat recht op aftrek ontstaat van Btw 
op kosten die direct verband houden met het verzorgen van de bluswatervoorziening. De gemeenten 
kunnen de Btw, die VRK in rekening brengt nagenoeg geheel (circa 95%) compenseren vanuit het 
Btw-compensatiefonds, zodat deze Btw bij de gemeenten nagenoeg niet op de begroting drukt. De 
Btw-last aan de zijde van de gemeenten (5%) weegt niet op tegen het Btw-voordeel ten gevolge van 
het recht op aftrek van voorbelasting aan de zijde van VRK.

Financiële consequentie
Het daadwerkelijke te compenseren bedrag voor de gemeenten wordt ingeschat op een voordeel 
van € 80.000 structureel op jaarbasis. Dit voordeel is eerder al gerapporteerd aan de gemeenten en 
verwerkt in de VRK-begroting. 
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Tabel 1: Financiële verschillen realisatie Business Case 
2019-2022

Onderstaande tabel is overgenomen uit de Business Case 2019, paragraaf 4.4. 

In GROEN zijn de mutaties per 2022 weergegeven.

Kosten bij repressieve oplossing bluswatervoorziening

Kosten 
structureel 
vanaf jaar 3 
oorspronkelijke 
business case

Kosten structureel 
vanaf jaar 3 na 
verrekenen BTW 
voordeel 
(reeds verwerkt in 
begroting VRK en 
teruggegeven aan 
gemeenten)

mutaties 
n.a.v. deze 
rapportage

kosten 
structureel 
bijgewerkte 
business 
case

gem. kapitaallasten 8 Watertankwagens, investering per 
Watertankwagen €300.1008, totale investering €2.400.800 
(afschrijftermijn 15 jaar, rente 2%).

208.069 166.700 0 166.700

gem. kapitaallasten 2 grootwatertransportsystemen (GWT) 
bestaande uit: Haakarmvoertuig, Slangenvoertuig en 
Dompelpompunit totaal €879.1009 per systeem, 2 systemen 
geeft een investering van € 1.758.200, (afschrijftermijn 15 jaar, 
rente 2%). Nodig bij de repressieve oplossing.

152.377 125.900 0 125.900

Exploitatiekosten  materieel;  per  watertankwagen  gemiddeld 
€14.500  begroot  (onderhoud,  keuring,  verzekering,  brandstof). 
De  kosten  voor  het  GWT  bedragen  gemiddeld  €18.125  per 
systeem. De kosten in het 1ste en 2de jaar zijn lager omdat nog 
niet alle voertuigen in de exploitatie zitten (rondrijden).

152.250 152.250 0 152.250

gem. kapitaallasten aanpassingen kazernes t.b.v. stalling extra 
voertuigen, hierbij is uitgegaan dat:

26.133 21.600 0 21.600

1) 3 van de 8 watertankwagens passen binnen de huidige 
kazernes, hiervoor hoeft niet te worden uitgebreid. 2) 2 van de 8 
tankwaterwagens passen in een huidige kazerne, maar hiervoor 
dient de vloerbelasting aangepast te worden. 3) 3 van de 8 
watertankwagens passen niet in de huidige kazernes en hiervoor 
dient uitbreiding te worden gerealiseerd. Totaal geeft dit een 
investering van €490.000,-- (afschrijftermijn 30 jaar, rente 2%).

    

4) Plaatsing van 2 dompelpompunits en 2 slangenwagens leidde 
bij 3 kazernes tot buitenstallen van een personeelsvoertuig. 
Hiervoor waren voorzieningen nodig, zoals overkapping, 
beveiliging en walaansluiting. De investering is geraamd op 
€74.000,- (afschrijftermijn 20 jaar, rente 2%) (punt 2 
samenvatting)

0 0 5.200 5.200

5) De komst van 16 nieuwe voertuigen heeft geleid tot 
uitbreiding van de afvoersystemen voor uitlaatgassen in de 
kazernes. De geraamde investering is €70.000,- (afschrijftermijn 
15 jaar, rente 2%) (punt 3 samenvatting)

0 0 6.100 6.100

- stijging exploitatielasten a.g.v. vergroting oppervlak kazernes, 
dit betreft gas/water/elektra  en onderhoud aan de uitbreiding in 
meters.

6.000 6.000 0 6.000

- 30 vulpunten à € 1.500 voor het hervullen van 
watertankwagens en tankautospuiten na een inzet of oefening pm pm 45.000 45.000

(punt A samenvatting)
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- Structurele capaciteit voor de controle van 3000 
waterwinplaatsen pm pm 43.000 43.000

(punt B samenvatting)

- gem. kapitaallasten uitrusting 15 extra vrijwilligers, dit betreft 
de extra bluspakken, kleding, laarzen, pagers en helmen, totaal 
een investering van €28.125 (afschrijftermijn 5 jaar rente 2%). 
(punt 1 samenvatting)

16.500 16.500 -10.312 6.188

    

- jaarvergoeding vrijwilligers; €363 per vrijwilliger (obv historie) 14.547 14.547 -9.102 5.445

(punt 1 samenvatting)     

- oefenkosten; gemiddeld €776 per vrijwilliger (obv historie) 31.022 31.022 -19.382 11.640

(punt 1 samenvatting)     

- uitrukkosten; gemiddeld €2.745 per vrijwilliger (obv geschat 
aantal uitrukken)

109.764 109.764 -68.589 41.175

(punt 1 samenvatting)     

- wervings- en opleidingskosten nieuwe vrijwilligers a.g.v. door- 
en uitstroom; gemiddeld opleidingsbudget 17.575 per vrijwilliger; 
gemiddeld 2 vrijwilligers per jaar (zie ook voetnoot 10 Business 
Case, blz. 14) (punt C samenvatting)

0 0 35.150 35.150

- stijging overige exploitatiebudgetten a.g.v. structurele 
uitbreiding 15 vrijwilligers, € 1.081 bestaande uit 
personeelsgeboden uitgave zoals kerstpakket, sportbudget, 
teambuilding maar ook extra uren leidinggevende voor 
functionerings,- en beoordelingscyclus (punt 1 samenvatting)

43.240 43.240 -27.025 16.215

    

Totaal structureel vanaf het derde jaar 759.902 687.523 40 687.563

Totale structureel vanaf het derde jaar (afgerond) 760.000 688.000 0 688.000

Kosten Groot watertransport (niet eerder 152.000 125.000 0 125.000

opgenomen noodzakelijke vervanging)     

totaal bijdrage (prijspeil bij aanvang business case) 912.000 813.000 0 813.000

indexaties doorgevoerd t/m 2022  63.000  63.000

totaal bijdrage (prijspeil 2022)  876.000 0 876.000
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