
Uitgangspunten, kaders en randvoorwaarden
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.

In de eerste stap voor het dekkingsplan maakt de brandweer inzichtelijk of ontstane of voorgenomen
wijzigingen  in  de  ruimtelijke  orde,  gebruik  gebouwen  en/of  organisatie  van  invloed  zijn  op  de
regionale dekking en zo ja, in welke mate.

In het dekkingsplan wordt beschreven welke interne en externe ontwikkelingen er zijn die regionale
dekking  beïnvloeden  worden  deze  systematisch  in  kaart gebracht.  Interne  ontwikkelingen  zijn
bijvoorbeeld wijzigingen in de locatie van de kazernes en de voertuigen die daar staan. Hier heeft
brandweer  Kennemerland  direct  invloed  op.  Op  sommige  ontwikkelingen  heeft  de  brandweer
Kennemerland geen (directe) invloed. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een nieuwe woonwijk. Dit
noemen we externe ontwikkelingen.

Voor het opstellen van het dekkingsplan conform de landelijke systematiek en het doorlopen van de
eerste  inrichtingsstappen  vormen  onderstaande  uitgangspunten,  kaders  en  randvoorwaarden  de
basis.

Operationele uitgangspunten
Onderstaande uitgangspunten bepalen hoe brandweereenheden in het nieuwe dekkingsplan mee
gewogen worden in beschrijving en beoordeling van de dekking:
 De beroepsposten Haarlem-Oost, Haarlem-West, Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Velsen rukken

24/7 uit als TS4. De combiposten Beverwijk-Oost en Zandvoort rukken overdag uit als TS4.
Bij  gebouwbranden  rukt  de  eerste  TS  uit  in  combinatie  met  een  watertankwagen  (WT2),
waarmee deze een samengestelde TS6 vormt.1  2

 In Zandvoort wordt momenteel buiten kantoortijden de ene week vanuit de post Duinstraat en
de andere week vanuit de post Linnaeusstraat uitgerukt voor de inzet van de 1 ste TS. Streven is
komen tot minimaal de situatie dat de beide posten gelijktijdig operationeel zijn op basis van
TS4  met  eigen  verzorgingsgebied  buiten  kantoortijden.  Op  basis  hiervan  (2x  TS4)  is  de
opkomsttijd bepaald, wat aansluit bij de huidige werkwijze van om- en om uitrukken. Tijdens
kantooruren (werkdagen tussen 07.30 en 17.00 uur) is alleen de post aan de Linnaeusstraat
operationeel en bemenst als combipost.

 Voor  de  dekking  binnen de Veiligheidsregio  Kennemerland levert  elke  brandweerpost  één
tankautospuit3 met uitzondering van de bedrijfsbrandweer Tata Steel. Vanuit deze post rukken
twee tankautospuiten uit.

1  In het geval van woningbrand hebben deze beroeps- en combiposten de keuze om als TS6 uit te rukken.
2  Een TS6 bestaat uit  een chauffeur, bevelvoerder en 2x2 manschappen. In het geval van de TS4+WT2 bemensen 2

manschappen van de TS6 de WT2 en de overige 4 personen (chauffeur, bevelvoerder en 2 manschappen) de TS4. Op
het incident kunnen de 2 manschappen van de WT2 weer assisteren bij de TS4, die op die manier weer een TS6 is.

3  Op  enkele  posten  staan  meerdere  tankautospuiten.  Deze  zijn  primair  bedoeld  als  reserve  tankautospuit  en
oefentankautospuit (flexpool-TS). In het geval van grootschalig en/of langdurig optreden kunnen deze voertuigen ook
ingezet worden om restdekking op posten te organiseren.

1



 Vooruitlopend op de landelijke  besluitvorming rondom de ‘rechtspositie vrijwilligers’  is  het
uitgangspunt dat vrijwillige posten uitrukken op basis  van het vrije  instroomprofiel.  Dit wil
zeggen zonder piket en kazernering. 

Rekenkundige uitgangspunten
De onderstaande uitgangspunten worden gebruikt voor het berekenen van de dekking:
 Voor  de  berekeningen  beoordeling  van de opkomsttijden wordt  uitgegaan  van de huidige

infrastructuur en (open)bluswatervoorziening.
 De combinatie van TS4+WT2 op de beroeps- en combiposten levert een TS6 op. De berekening

van de opkomsttijd vindt plaats op basis van de TS6.

Kaders
De onderstaande kaders zijn in het verleden al eerder vastgestelde (bestuurlijke) besluiten en maken
ook onderdeel uit van het huidige vigerende dekkingsplan. In het nieuwe dekkingsplan worden deze
ongewijzigd weer meegenomen.
 Er  wordt  gewerkt  met  interregionale  operationele  grenzen,  waarbij  meldkamers  elkaars

eenheden  direct  kunnen  alarmeren.  Hierdoor  ontstaat  geen  vertraging  in  opkomsttijden.
Afspraken rondom het operationeel optreden met buurregio’s zijn vastgelegd in convenanten.

 De combipost Heemstede rukt overdag uit als TS4 en telt daarbij niet mee in de opkomsttijd
voor de 1ste TS6. 

 Vrijwillige posten kunnen uitrukken als TS-flex4. Voor gebouwbranden wordt uitgegaan dat als
TS6 wordt uitgerukt5.

 De eenheden van de brandweer Tata Steel en brandweer Schiphol treden alleen op binnen de
met deze brandweren afgesproken verzorgingsgebieden.

Randvoorwaarden 
 De formatie van posten is op orde, waardoor voldoende opgeleide mensen beschikbaar zijn

voor het bezetten van de voertuigen.
 De brandweermensen zijn gediplomeerd, vakbekwaam en voldoen aan de wettelijk gestelde

eisen.
 De preventieve voorzieningen in gebouwen zijn op orde.

4  Dat wil zeggen als TS6 bij voldoende opkomst van vrijwilligers of als TS4 indien een keer minder mensen beschikbaar
zijn.

5  Dit  lijkt  op  basis  van  de  kennis  van  nu  ook  de  nu  in  de  praktijk  meest  voorkomende  situatie.  Bij  de  jaarlijkse
verantwoording van de prestaties zal meegenomen worden of als TS6 of als TS4 is uitgerukt.
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