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1 Doel agendering:
Beeldvorming
Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Brandweer Kennemerland ontwikkelt het nieuwe dekkingsplan 2023-2026 volgens de 
landelijke systematiek ‘gebiedsgerichte opkomsttijden’ (GGO). Minimaal eens per vier jaar 
stelt de brandweer een dergelijk plan op voor Veiligheidsregio Kennemerland. Het plan 
beschrijft welke operationele prestaties brandweer Kennemerland de komende jaren gaat 
leveren met welke brandweerkazernes, met welke basisbrandweereenheden en in welke 
organisatievorm.

Vooruitlopend op de aanbieding van het gehele dekkingsplan eind 2022, wil Brandweer 
Kennemerland een aantal voor het dekkingsplan van belang zijnde uitgangspunten, kaders 
en randvoorwaarden vast laten stellen door de BCOV.

3 Achtergrondinformatie:
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.

Door dit toe te passen, kan de brandweer met het dekkingsplanproces meer recht doen aan 
de huidige praktijk. Dat doet zij door niet alleen inzicht te geven in de factor snelheid, maar 
ook in factoren als capaciteit, paraatheid en werkdruk. Naast een beschrijving van de 
systematiek in zeven processtappen, biedt de handreiking ook rekenvoorschriften, zodat de 
regio’s op onderdelen vergelijkbaar worden. Verder biedt de systematiek een goede 
mogelijkheid om de gemeenten te adviseren over compenserende maatregelen om de 
brandweerzorg te waarborgen voor objecten of gebieden waar de norm wordt overschreden. 
Hiernaast is er een informatieplicht aan bewoners als je er meer dan 18 min over doet ter 
plaatse te komen.

Dit voorstel heeft als doel om enkele uitgangspunten, kaders en randvoorwaarden vast laten 
stellen die de basis vormen voor het op te stellen dekkingsplan. 

4 Consequenties en risico’s:
Geen

5 Voorstel te nemen besluit:
- de in bijlage 1 genoemde uitgangspunten, kaders en randvoorwaarden voor het 

Dekkingsplan Brandweer vast te stellen.

6. Vervolgtraject:
Het nieuwe dekkingsplan wordt gelijktijdig met het beleidsplan Crisisbeheersing aan het 
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bestuur aangeboden eind 2022.

7. Bijlagen:
1. Uitgangspunten, kaders en randvoorwaarden
2. Toelichting Landelijke uniforme systematiek voor dekkingsplannen

In de vergadering genomen besluit:
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