
Postadres 
Postbus 9154 

3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Telefoon 
E-Mail 

Ons kenmerk 
Betreft 
Datum 

Behandeld door

AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN:
naar Griffie)

□
□
□
□
□

1. voor kennisgeving aannemen
2. afdoening door BenW
3. preadvies van BenW
4. advies van cie bezwaarschriften
5. betrekken bij latere besluitvorming raad, 

BenW verstrekken procedurale informatie

Wilhelminakade 
Rotterdam 
088 - 8779 913
Remco.vanWerkhoven@vr-rr.nl

LfSnr,
Aan de leden van de Gemeenteraden in de 
Veiligheiföriéfj© Rotterdam-Rijnmond

Git BAxi’Oi

17UIT00038
Reactie zienswijzen Plan Brandweerzorg 2017-2020
7 april 2017
R.F. van Werkhoven

reg. nr.

\ 1 APR. 2017
gem {Z I

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 23 december 2016 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
(VRR) het Plan Brandweerzorg 2017-2020 aangeboden aan de gemeenteraden in onze regio 
voor een zienswijzeprocedure. Het Dagelijks Bestuur heeft de door de gemeenteraden 
ingebrachte zienswijzen besproken, waarna het Plan Brandweerzorg op 5 april 2017 is 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Tussentijds is door medewerkers van de VRR op 
verzoek aan een achttal raadscommissies een aparte toelichting verzorgd over de plannen en 
ontwikkelingen in het kader van dit plan Brandweerzorg.

Op 17 maart 2017 hebben wij van dertien gemeenteraden de zienswijzen ontvangen. Alle 
dertien de gemeenteraden hebben ingestemd met het plan. Vanuit een aantal gemeenten 
hebben wij inhoudelijke opmerkingen mogen ontvangen. In deze brief wordt op hoofdlijnen 
ingegaan op de opmerkingen en aandachtspunten die in de zienswijzen naar voren zijn 
gebracht.

Plan Brandweerzorg 2017-2020
In het algemeen is er waardering voor de wijze waarop de brandweer (VRR) zich wil 
ontwikkelen naar een toekomstbestendige brandweerorganisatie en herkennen de 
gemeenteraden zich in de geschetste ontwikkelingen. Aangegeven wordt dat veranderingen 
onvermijdelijk zijn, maar dat het van belang is om het operationele brandweerpersoneel 
voortdurend bij deze ontwikkelingen te betrekken en tijdig hierover te consulteren. In het 
bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de positie, motivatie, inspraak en het behoud van de 
brandweervrijwilligers. Uiteraard zal de VRR rekening houden met deze wens van de 
gemeenteraden.

Omdat gewerkt wordt met ontwikkelsporen en het nog geen vastomlijnd plan is, zijn de 
organisatorische en financiële consequenties nog niet duidelijk. Meerdere gemeenten hebben 
daarom verzocht om de gemeenten in een vroegtijdig stadium te betrekken bij eventuele 
voorgenomen besluitvorming. Door een minimumniveau voor basisbrandweerzorg te bepalen, 
kan worden vastgesteld op welke onderdelen de brandweerorganisatie aanpassing behoeft. Het 
opstellen van gemeentelijke risicoprofielen is hierin een belangrijke stap op weg naar een 
toekomstbestendige brandweer.

Een aantal gemeenten met landelijk gebied en relatief weinig risico’s heeft aangegeven dat de 
norm voor de aanrijdtijden in het kader van risicogerichte brandweerzorg niet zonder meer
losgelaten kan worden. WU ZIJN VERKOZEN TOT
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Bewoners van deze gebieden hebben net zo veel recht dat de brandweer binnen enkele 
minuten hulp komt bieden als bewoners in de meer verstedelijkte gebieden in de regio. Deze 
gemeenten verzoeken daarom om onderscheid te maken in de verschillende risicoprofielen per 
gemeente en hierin waar nodig maatwerk te bieden.

In het plan wordt aangegeven dat er mogelijk verschillen in zorgniveau kunnen ontstaan tussen 
verstedelijkte gemeenten en gemeenten met landelijk gebied. De VRR is zich ervan bewust dat 
het brandweerzorgniveau van gemeenten nauwkeurig moet worden gemonitord zodat de 
gemeenten met meer landelijk gebied niet worden geconfronteerd met een mogelijke 
verschraling van de brandweerzorg.

De uitvoering van het Plan Brandweerzorg dient te worden gerealiseerd binnen de 
meerjarenbegroting van de VRR. Verdere uitwerking van het plan maakt definitieve keuzes en 
effecten daarvan zichtbaar. Vervolgbesluiten van het Plan Brandweerzorg dienen eerst op 
kwalitatieve en financiële merites te worden beoordeeld. Onvoorziene afwegingen of financiële 
consequenties worden eerst aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Het beperken van risico’s voor de samenleving mag niet beïnvloed worden door een discussie 
over financiële middelen. Het dient echter wel duidelijk te worden wie waarvoor (financieel) 
verantwoordelijk is. Bij verdere uitrol van het plan dient er zo vroeg mogelijk duidelijkheid te 
komen over de rol van partijen bij eventueel te nemen preventieve maatregelen. In het 
bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de implementatie van de Omgevingswet, het aangaan 
van samenwerking en allianties met andere zorgaanbieders en de controles op brandveiligheid 
in gebouwen en (Brzo-)bedrijven.

De door de gemeenteraden hierboven aangegeven aandachtspunten en opmerkingen worden 
door de VRR herkend en onderschreven en zullen de komende periode nadrukkelijk de agenda 
bepalen binnen de verschillende ontwikkelsporen. De VRR zal hierbij vroegtijdig in overleg 
treden met de betrokken gemeente(n). Het bestuur van de VRR wordt op gezette tijden over de 
voortgang geïnformeerd en specifieke vraagstukken, onvoorziene afwegingen of financiële 
consequenties worden ter meningsvorming of besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.

De definitieve versie 1.0 van het Plan Brandweerzorg 2017-2020, zoals vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur VRR op 5 april 2017, kunt u benaderen via de volgende link: 
www.vr-rr.nl/brandweerzorQ. In het financiële kader van het Plan Brandweerzorg is op pagina 
37 toegevoegd dat de huidige meerjarenbegroting van de VRR het uitganspunt is voor de 
uitvoering van het plan.

Bijlage: Overzicht van zienswijzen per gemeente en reactie.

-2-



A B C D
1
2

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor het Plan Brandweerzorg 2017-2020

3
Deelnemende

gemeenten
Referentie Vraag / Opmerking Toelichting 1 antwoord

4

Het plan is in de raadsvergadering van 6 maart 2017 besproken en wordt ter 
kennisgeving aangenomen De raad spreekt haar waardering uit voor de wijze 
waarop de brandweerorganisatie zich wil ontwikkelen en de raad herkent zich in 
de geschetste ontwikkelingen.

De VRR is blij met deze constatering en wordt hierdoor gesterkt in de 
zoektochten en de dóórontwikkeling in de komende beleidsperiode.

5

Albrandswaard 1173515 / 17INK02345

De raad benadrukt het belang van het informeren en consulteren van het 
(operationele) brandweerpersoneel tijdens de uitvoering en evaluaties van de 
verschillende ontwikkelsporen

De beweging naar een meer dynamische en toekomstbestendige 
brandweerorganisatie kan alleen tot stand worden gebracht door het VRR 
personeel zelf. De VRR is dan ook van mening dat dit alleen kans van slagen 
heeft als deze beweging van begin af aan samen met het personeel en partners 
wordt ingezet en uitgevoerd

b

Graag ziet de raad het nader uitgewerkte communicatieplan en het financieel 
kader op termijn tegemoet

Het communicatieplan wordt op dit moment nader vorm gegeven en wordt naar 
verwachting halverwege 2017 ter informatie aan de gemeenteraden 
aangeboden. De financiële kaders worden meegenomen in de jaarlijkse 
begroting van de VRR.

7

Het plan is in de raadsvergadering van 7 maart 2017 besproken en wordt ter 
kennisgeving aangenomen De raad spreekt haar waardering uit voor de wijze 
waarop de brandweerorganisatie zich wil ontwikkelen en de raad herkent zich in 
de geschetste ontwikkelingen.

De VRR is blij met deze constatering en wordt hierdoor gesterkt in de 
zoektochten en de dóórontwikkeling in de komende beleidsperiode.

8

De raad benadrukt het belang van het informeren en consulteren van het 
(operationele) brandweerpersoneel tijdens de uitvoering en evaluaties van de 
verschillende ontwikkelsporen

De beweging naar een meer dynamische en toekomstbestendige 
brandweerorganisatie kan alleen tot stand worden gebracht door het VRR 
personeel zelf. De VRR is dan ook van mening dat dit alleen kans van slagen 
heeft als deze beweging van begin af aan samen met het personeel en partners 
wordt ingezet en uitgevoerd

9

Nieuwe of gewijzigde plannen kunnen leiden tot aanpassing van de inzet van 
brandweerposten. Dit kan een negatieve invloed hebben op de motivatie van 
vrijwilligers die hierdoor minder gealarmeerd worden m.n. voor incidenten met 
een lagere prioriteit.

De snelste hulp aan de burger en de motivatie en het behoud van 
brandweervrijwilligers zijn twee belangrijke pijlers in zowel de huidige als ook de 
toekomstige brandweerzorg. Deze vormen beiden dan ook belangrijke uitgangs- 
en aandachtspunten in de verdere beleidsvorming

10

Naast functiedifferentiatie vraagt de raad ook aandacht voor leeftijddifferentiatie 
waardoor oudere gemotiveerde brandweermensen met veel ervaring langer 
actief kunnen blijven op gebied van bijv. voorlichting op scholen en 
adviesgesprekken in kader van senioren en veiligheid.

Om de opgave waar de VRR zich voor gesteld ziet de komende jaren op een 
goede manier te kunnen voltooien is iedere hulp hard nodig. Opbouw en behoud 
van ervaring en expertise van het VRR personeel (binding) is daarom een 
belangrijk speerpunt in de personeelszorg binnen het ontwikkelspoor HR.

11

De raad vraagt bij verdere uitwerking van het plan rekening te houden met de 
uitkomsten van het 'onderzoek inrichting repressieve brandweerzorg in VR's' 
van de Inspectie V&J.

De ontwikkelingen op dit vlak worden door de VRR op de voet gevolgd en de 
uitkomsten van dit onderzoek zullen mede input vormen voor de verdere 
beleidsvorming op dit onderwerp.

12

Graag ziet de raad het nader uitgewerkte communicatieplan en het financieel 
kader op termijn tegemoet

Het communicatieplan wordt op dit moment nader vorm gegeven en wordt naar 
verwachting halverwege 2017 ter informatie aan de gemeenteraden 
aangeboden. De financiële kaders worden meegenomen in de jaarlijkse 
begroting van de VRR.

13

Het plan is behandeld in de raadsvergadering van 21 februari 2017 met 
daaruitvoigend de volgende zienswijze:

14

Ontwikkelsporen: Omdat gewerkt wordt met ontwikkelsporen zijn 
organisatorische en financiële consequenties met duidelijk Verzoek is om 
gemeenten vroegtijdig hierbij te betrekken en niet pas bij de besluitvorming

Gemeenten zullen in een vroegtijdig stadium worden geïnformeerd en betrokken 
bij de beleidsvorming binnen de verschillende ontwikkelsporen. Een van de de 
eerste stappen hierin is de ontwikkeling van risicoprofielen op lokaal niveau.

15

Risicogerichte opkomsttijden: In gemeenten met relatief weinig risico's kan de 
norm voor aanrijdtijden (ondergrens) niet zonder meer worden losgelaten 
Inwoners in deze gebieden hebben net zo goed recht dat de brandweer binnen 
enkele minuten aanwezig is als inwoners in de verstedelijkte gebieden. Dit 
behoeft nadrukkelijk aandacht

Een snelle aanrijdtijd van de brandweer zal ook naar de toekomst toe een 
belangrijke indicator blijven voor het gewenste niveau van brandweerzorg.
Daarbij is de VRR van mening dat de kwaliteit van de brandweerzorg niet alleen 
opgehangen en afgelezen kan worden aan een norm voor opkomsttijden. Zeker 
niet in die situaties waarin deze norm nu ook al niet haalbaar is. Hiervoor zal 
moeten worden gezocht naar andere en gelijkwaardige vormen van 
brandweerzorg die een substantiële verbetering kunnen opleveren in het 
noodzakelijke of gewenste brandveiligheidsniveau.
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16

BriaMa 17.0003614/17INK02324

Maatwerk: De gemeenten binnen de regio hebben elk hun eigen risicoprofiel en 
verzoek is om hierin onderscheid te maken en indien noodzakelijk maatwerk te 
leveren in een apart plan voor plattelandsgemeenten t.o.v. de meer 
verstedelijkte gemeenten

Het vergroten van het inzicht in risico's is een belangrijk speerpunt en een eerste 
stap in het Plan Brandweerzorg. Deze risico's zullen de komende periode op 
lokaal niveau inzichtelijk worden gemaakt zodat, waar nodig, maatwerk mogelijk 
is. Hierbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de verschillen tussen verstedelijkte 
gemeenten en meer landelijke gemeenten

17

Commitment: Het zorgniveau binnen gemeenten in het buitengebied zal 
nauwkeurig gemonitord moeten worden en mag geen negatieve gevolgen 
ondervinden zoals verschraling van de brandweerzorg.

De VRR is zich ervan bewust dat het brandweerzorgniveau van gemeenten 
nauwkeurig moet worden gemonitord, zodat de gemeenten in het buitengebied 
niet worden geconfronteerd met een mogelijke verschraling van de 
brandweerzorg.

18

Vrijwilligers: De raad vraagt nadrukkelijk aandacht voor de positie van de 
brandweervrijwilligers. Juist omdat bij de incidentbestrijding mogelijk veel gaat 
veranderen, is zorgvuldigheid, betrokkenheid, goede uitleg, inspraak en het 
juiste tempo van doorslaggevend belang. Draagvlak en lobby blijven een 
voortdurend punt van aandacht van alle betrokkenen binnen het programma.

Binnen de ontwikkelsporen van de brandweer vormen de positie, motivatie, 
inspraak en het behoud van zowel vrijwillig als ook beroepspersoneel belangrijke 
uitgangspunten. De komende jaren zal daarom flink worden ingezet op een 
duurzame inzet van personeel.

19

Financiën: Het Plan Brandweerzorg 2017-2020 moet worden gerealiseerd 
binnen de kaders van de begroting van de VRR. Als de uitvoering van het Plan 
Brandweerzorg gevolgen heeft voor de begroting van de VRR, dan wil de 
gemeenteraad daar vroegtijdig bij betrokken worden.

Het bestuur wordt op gezette tijden over de voortgang geïnformeerd en zo nodig 
worden specifieke vraagstukken, onvoorziene afwegingen of financiële 
consequenties ter meningsvorming of besluitvorming voorgelegd De 
meerjarenbegroting van de VRR vormt hierbij het uitgangspunt.

20

Deze zienswijze wordt verstuurd vooruitlopend op de behandeling in de 
gemeenteraad op 27 maart 2017. Het plan wordt vooral gezien als aanscherping 
en aanpassing van bestaand beleid in relatie tot maatschappelijke 
ontwikkelingen. Inhoudelijk heeft het college geen zienswijze op dit plan. Mocht 
de raad besluiten tot een andere reactie dan komen wij daarop terug

21
Capelle aan den IJssel B11/861289 / 17INK02394

Het college herkent dat lokaal de duurzame inzetbaarheid van vrijwilligers onder 
druk komt te staan en de eisen aan zelfredzaamheid in de maatschappij 
toenemen en verzoekt een concreet voorstel om de continuiteit van het 
vrijwilligerschap te waarborgen.

In de komende beleidsperiode zullen concrete beleidsvoornemens hiertoe nader 
worden uitgewerkt en waar nodig worden voorgelegd aan het bestuur van de
VRR.

22

Het college onderschrijft het belang van een risicogerichte benadering van 
fysieke veiligheid en wijst in dat opzicht op de lokale beleidsregel Toezicht 
brandveilig ontvluchten van gebouwen' die bij de VRR bekend is.

De VRR heeft kennis genomen van deze beleidsregel en zal dit onder de 
aandacht brengen van de ontwikkelsporen Risicobeheersing en Veilig leven.

23

Het college verzoekt om financiële consequenties separaat en tijdig ter 
besluitvorming aan de deelnemende gemeenten voor te leggen

Het bestuur wordt op gezette tijden over de voortgang geïnformeerd en zo nodig 
worden specifieke vraagstukken, onvoorziene afwegingen of financiële 
consequenties ter meningsvorming of besluitvorming voorgelegd. De 
meerjarenbegroting van de VRR vormt hierbij het uitgangspunt.

24

De gemeenteraad heeft op 16 maart 2017 ingestemd met het Plan 
Brandweerzorg 2017-2020 met daarbij de volgende zienswijze:

15

Ontwikkelsporen: Het is de raad niet geheel duidelijk of de gemeenten in dit 
traject nadrukkelijk zijn betrokken, maar gelet op de mogelijke (financiële) 
consequenties verdient het aanbeveling om de gemeenten vroegtijdig te 
betrekken bij de uitwerking van de ontwikkelsporen.

Gemeenten zullen in een vroegtijdig stadium worden geïnformeerd en betrokken 
bij de beleidsvorming binnen de verschillende ontwikkelsporen Een van de de 
eerste stappen hierin is de ontwikkeling van risicoprofielen op lokaal niveau.

26

Risicogerichte benadering:
De raad pleit ervoor om de registratie van de aanrijtijden niet los te laten, omdat 
deze in combinatie met andere indicatoren de kwaliteit van onze brandweerzorg 
bepalen. De raad verzoekt om deze ontwikkeling nauwgezet te monitoren en te 
worden geinformeerd over de effecten voor de gemeente Goeree-Overflakkee.

Een snelle aanrijdtijd van de brandweer zal ook naar de toekomst toe een 
belangrijke indicator blijven voor het gewenste niveau van brandweerzorg.
Daarbij is de VRR van mening dat de kwaliteit van de brandweerzorg niet alleen 
opgehangen en afgelezen kan worden aan een norm voor opkomsttijden. Zeker 
niet in die situaties waarin deze norm nu ook al niet haalbaar is. Hiervoor zal 
moeten worden gezocht naar andere en gelijkwaardige vormen van 
brandweerzorg die een substantiële verbetering kunnen opleveren in het 
noodzakelijke of gewenste brandveiligheidsniveau.
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27

Goeree-Overflakkee Z-17-76288/94437

Commitment: Er wordt op voorhand al vanuit gegaan dat door het Plan 
Brandweerzorg verschillen ontstaan in het zorgniveau tussen verstedelijkte 
gemeenten en gemeenten in het buitengebied. Er zijn al verschillen in het 
zorgniveau. De aanrijtijden van ambulances in verstedelijkte gemeenten zijn van 
een andere orde als de aanrijtijden in de gemeenten in het buitengebied. Er dient 
voor gewaakt te worden dat deze verschillen ook gaan ontstaan bij de 
brandweer. We willen er nadrukkelijk aandacht voor vragen dat de zorgniveaus 
binnen de gemeenten in het buitengebied geen negatieve gevolgen mag 
ondervinden van het nieuwe Plan Brandweerzorg

De VRR is zich ervan bewust dat het brandweerzorgniveau van gemeenten 
nauwkeurig moet worden gemonitord, zodat de gemeenten in het buitengebied 
niet worden geconfronteerd met een mogelijke verschraling van de 
brandweerzorg.

28

Maatwerk: De gemeenten binnen de regio hebben elk hun eigen risicoprofiel en 
verzoek is om hierin onderscheid te maken en indien noodzakelijk maatwerk te 
leveren in een apart plan voor plattelandsgemeenten t.o.v. de meer 
verstedelijkte gemeenten.

Het vergroten van het inzicht in risico's is een belangrijk speerpunt en een eerste 
stap in het Plan Brandweerzorg. Deze risico's zullen de komende periode op 
lokaal niveau inzichtelijk worden gemaakt zodat, waar nodig, maatwerk mogelijk 
is. Hierbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de verschillen tussen verstedelijkte 
gemeenten en meer landelijke gemeenten.

29

Vrijwilligers: Om de druk op vrijwilligers te verminderen wordt de mogelijkheid 
genoemd om vrijwilligers op kleinere kazernes een opleiding op maat te laten 
volgen waardoor deze vlugger inzetbaar zouden kunnen zijn. Wij realiseren ons 
dat op deze kleinere posten er mogelijk vrijwilligers komen die geen volledige 
opleiding hebben en waarschijnlijk niet volledig inzetbaar zijn binnen de regio. Bij 
de verdere uitrol hiervan dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor de positie van 
onze brandweervrijwilligers.

Binnen de ontwikkelsporen van de brandweer vormen de positie, motivatie, 
inspraak en het behoud van zowel vrijwillig als ook beroepspersoneel belangrijke 
uitgangspunten. De komende jaren zal daarom flink worden ingezet op een 
duurzame inzet van personeel. Kwaliteit en opleiding vormen hierin cruciale 
elementen.

30

Preventie: Het beperken van risico's voor onze samenleving mag niet beïnvloed 
worden door een discussie over de financiële middelen. Het dient echter wel 
duidelijk te worden wie waarvoor de (financiële) verantwoordelijkheid draagt Bij 
verdere uitrol van het plan dient er duidelijkheid te komen over de 
verantwoordelijkheid van de eventueel te nemen preventieve maatregelen.

Dit aandachtspunt zal worden meegenomen in de ontwikkelsporen 
Risicobeheersing en Veilig Leven.

31

Hellevoetsluis 2017009497 / 17INK02342

Op 16 februari 2017 heeft de brandweer een toelichting verzorgd op het Plan 
Brandweerzorg waarna het plan op 23 februari 2017 door de raad is vastgesteld

32
Krimpen aan den IJssei

Geen zienswijze ontvanger Krimpen aan den IJssei zal geen zienswijze indienen.

33

De raad herkent zich in de geschetste ontwikkelingen en is van mening dat 
verandering van de brandweerzorg onvermijdelijk is. De raad heeft geen directe 
aanvullingen op het plan maar wel een aantal aandachtspunten

De VRR is blij met deze constatering en wordt hierdoor gesterkt in de 
zoektochten en de dóórontwikkeling in de komende beleidsperiode.

34

Kazernes: De raad benadrukt dat de kazernes in Bleiswijk en Berkel en
Rodenrijs behouden moeten blijven, mede gelet op de uitbreiding van industrie
terreinen, woningbouw en de aanleg van de A13/A16. Dit dient meegenomen te 
worden in het uit te werken dekkingsplan.

Deze ontwikkelingen zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking van 
het risicoprofiel op lokaal niveau en input vormen voor de beleidsvorming rondom 
het dekkingsplan van de VRR.

35
Lansingerland U17.00126 / 17INK02310

Vrijwilligers: De raad verzoekt om de vrijwilligers regelmatig te informeren en 
volop mee te nemen in het komende veranderproces Aandacht hiervoor nu en 
bij verdere uitwerking van de plannen is noodzakelijk.

Binnen de ontwikkelsporen van de brandweer vormen de positie, motivatie, 
inspraak en het behoud van zowel vrijwillig als ook beroepspersoneel belangrijke 
uitgangspunten De komende jaren zal daarom flink worden ingezet op een 
duurzame inzet van personeel.

3b

Financiën: De raad gaat ervan uit dat eventuele taakwijzigingen kosten neutraal 
worden uitgevoerd zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid

Het bestuur wordt op gezette tijden over de voortgang geïnformeerd en zo nodig 
worden specifieke vraagstukken, onvoorziene afwegingen of financiële 
consequenties ter meningsvorming of besluitvorming voorgelegd De 
meerjarenbegroting van de VRR vormt hierbij het uitgangspunt.

37

Omgevingswet: In de Omgevingswet is de adviesrol van de
VR's wettetijk verankerd. De raad verwacht dat de VRR zich inspant om deze 
adviesrol ook daadwerkelijk te vervullen. De VRR participeert al in pilots van 
onze gemeente en geeft advies bij de implementatie van de Omgevingswet. Eén 
van de doelen hierbij is deregulering en wij vertrouwen erop dat in de komende 
jaren dit op een goede manier vorm wordt gegeven

Dit aandachtspunt zal worden meegenomen in het ontwikkelspoor 
Risicobeheersing Daarnaast is binnen de directie Risico & Crisisbeheersing van 
de VRR een programma gestart dat zich richt op de verdere implementatie van 
de Omgevingswet en de omgevingsveiligheid (fysieke en externe veiligheid). 
Gemeenten zullen daarover in april 2017 afzonderlijk worden geinformeerd.
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Maassluis UIT-17-30288/Z-16-18928

Op 14 maart 2017 is het plan en de raad spreekt haar waardering uit voor de 
wijze waarop de brandweerorganisatie zich wil ontwikkelen. De raad herkent zich 
in de geschetste ontwikkelingen en deelt de mening dat verandering van de 
brandweerzorg onvermijdelijk is. De raad heeft geen directe aanvullingen op het 
plan maar wel enkele kanttekeningen:

De VRR is blij met deze constatering en wordt hierdoor gesterkt in de 
zoektochten en de dóórontwikkeling in de komende beleidsperiode.

39

Vrijwilligers: De raad vraagt nadrukkelijk aandacht voor de positie en het 
behoud van de brandweervrijwilligers. Bij de dóórontwikkeling van de plannen 
moet met hun inzet terdege rekening worden gehouden. De raad verzoekt om 
het aantal beschikbare vrijwilligers op de dag op een gewenst niveau te brengen 
danwel te houden en dat de kazerne in Maassluis behouden moet blijven.

Binnen de ontwikkelsporen van de brandweer vormen de positie, motivatie, 
inspraak en het behoud van zowel vrijwillig als ook beroepspersoneel belangrijke 
uitgangspunten. De komende jaren zal daarom flink worden ingezet op een 
duurzame inzet van personeel.

40

Preventie: De raad verzoekt om in het kader van Veilig leven actief de 
samenwerking te zoeken met andere zorgaanbieders zodat de burger optimaal 
geholpen kan worden.

De VRR onderschrijft het belang van samenwerking en het aangaan van 
allianties met partners in veiligheid. Dit aandachtspunt zal nader worden 
uitgewerkt binnen de ontwikkelsporen Risicobeheersing en Veilig Leven.

41

Financiën: De gemeente is altijd bereid om het gesprek aan te gaan over 
investeringen en nieuwe concepten die de veiligheid verbeteren. Door de raad 
hierbij vroegtijdig te betrekken kan zij helpen om te komen tot bewuste en 
gedragen keuzes op dat vlak.

Het bestuur wordt op gezette tijden over de voortgang geïnformeerd en zo nodig 
worden specifieke vraagstukken, onvoorziene afwegingen of financiële 
consequenties ter meningsvorming of besluitvorming voorgelegd. De 
meerjarenbegroting van de VRR vormt hierbij het uitgangspunt.

42

Nissewaard Brief van 7-3-2017

In een thematische raadsvergadering is uitleg gegeven op het plan. Onze 
complimenten voor deze uitleg. De raad ziet kansen om het huidige concept van 
brandweerzorg te vernieuwen maar vraagt daarbij wel aandacht voor de 
vrijwilligers, de landelijke gebieden en de cultuuromslag. De raad verzoekt om dit 
goed uit te leggen aan de inwoners van de veiligheidsregio.

De beweging naar een meer dynamische en toekomstbestendige 
brandweerorganisatie kan alleen tot stand worden gebracht door het VRR 
personeel zelf. De VRR is dan ook van mening dat dit alleen kans van slagen 
heeft als deze beweging van begin af aan samen met het personeel en partners 
wordt ingezet en uitgevoerd. Risicocommunicatie naar de inwoners van de 
veiligheidsregio zal de komende beleidsperiode hierop worden toegesitst.

43

Op dit moment kent de lokale brandweer geen problemen. De maatgevende 
opkomsttijden worden zowel door de beroeps als vrijwillige brandweer gehaald. 
Zorgen zijn er wel voor het borgen van de brandveiligheid van gebouwen en de 
controle daarop. Regionaal zien wij wel ontwikkelingen die aandacht nodig 
hebben. Brandveiligheidscontrole op bedrijven (Brzo) en instellingen zijn 
belangrijke peilers.

De VRR onderkent deze constateringen en neemt dit mee in de ontwikkelsporen 
Risicobeheersing en Veilig Leven. Zo nodig zal in contact worden getreden met 
de gemeente voor maatwerk.

44

De raad wordt graag geïnformeerd wanneer de uitwerkingen van het plan meer 
concreet worden met name als het gaat om dynamische brandweerzorg. De 
raad gaat er vanuit dat (hetzelfde) niveau van brandweerzorg in Nissewaard 
gegarandeerd blijft.

De VRR is zich ervan bewust dat het brandweerzorgniveau van gemeenten 
nauwkeurig moet worden gemonitord, zodat de gemeenten met een groot 
buitengebied niet worden geconfronteerd met een mogelijke verschraling van de 
brandweerzorg.

45
Ridderkerk Geen zienswijze ontvanger

Ridderkerk zal geen zienswijze indienen.

46 Rotterdam 17bb2043 / 17INK02387

Het plan is op 14 maart 2017 besproken en het college stemt - onder 
voorbehoud van een positief oordeel van de raad - in met het Plan 
Brandweerzorg. De geschetste ontwikkelingen zijn herkenbaar en de raad is van 
mening dat met deze ontwikkelsporen de uitdagingen voor de brandweer in de 
komende periode het hoofd kunnen worden geboden.

De VRR is blij met deze constatering en wordt hierdoor gesterkt in de 
zoektochten en de dóórontwikkeling in de komende beleidsperiode.

47

Het college benadrukt dat vervolgbesluiten van het Plan Brandweerzorg op 
kwalitatieve en financiële merites moeten worden beoordeeld en verzoekt om in 
het plan op te nemen dat het huidige budget voor het plan in de 
meerjarenbegroting van de VRR het uitganspunt is. Onvoorziene afwegingen of 
financiële consequenties worden eerst aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Het bestuur wordt op gezette tijden over de voortgang geïnformeerd en zo nodig 
worden specifieke vraagstukken, onvoorziene afwegingen of financiële 
consequenties ter meningsvorming of besluitvorming voorgelegd. De 
meerjarenbegroting van de VRR vormt hierbij het uitgangspunt en dit is 
overeenkomstig aangepast in de integrale tekst van het Plan Brandweerzorg 
2017-2020 (pag. 37).

48

De ontwikkelingen in het Plan Brandweerzorg zijn herkenbaar en het plan biedt 
een goede blauwdruk voor de verdere uitwerking van de acht gekozen sporen.

De VRR is blij met deze constatering en wordt hierdoor gesterkt in de 
zoektochten en de dóórontwikkeling in de komende beleidsperiode.



A B C D

49

Schiedam 17UIT01447 / 17INK02367

Door een minimumniveau voor basisbrandweerzorg te bepalen kan worden 
vastgesteid op welke onderdelen de brandweerorganisatie aanpassing behoeft 
Het opstellen van een gemeentelijk risicoprofiel is hierin een belangrijke stap op 
weg naar een toekomstbestendige brandweer. Gemeente Schiedam is bereid 
om een voortrekkersrol te vervullen in een pélot om te komen tot een dergelijk 
gemeentelijk risicoprofiel.

Het vergroten van het inzicht in risico's is een belangrijk speerpunt en een eerste 
stap in het Plan Brandweerzorg Deze risico's zullen de komende periode op 
lokaal niveau inzichtelijk worden gemaakt zodat, waar nodig, maatwerk mogelijk 
is Hiervoor zal op korte termijn contact worden gezocht met betrokken 
gemeenten

50

Verdere uitwerking van het plan maakt definitieve keuzes en effecten daarvan 
zichtbaar Indien voorgenomen beleidskeuzes leiden tot ingrijpende effecten op 
de brandweerzorg dient het bestuur van de VRR en de gemeenteraad hierover 
vooraf te worden geconsulteerd

Het bestuur wordt op gezette tijden over de voortgang geïnformeerd en zo nodig 
worden specifieke vraagstukken, onvoorziene afwegingen of financiéle 
consequenties ter meningsvorming of besluitvorming voorgelegd De 
meerjarenbegroting van de VRR vormt hierbij het uitgangspunt

51

Vlaardmgen 1539882

De geschetste ontwikkelingen in het Plan Brandweerzorg zijn voor ons zowel 
lokaal als regionaal herkenbaar Wij hebben dan ook geen opmerkingen op het 
door u voorgelegde plan.

De VRR is blij met deze constatering en wordt hierdoor gesterkt in de 
zoektochten en de dóórontwikkeling in de komende beleidsperiode.

52

De geschetste ontwikkelingen zijn voor ons zowel lokaal als regionaal 
herkenbaar en wij vragen hierbij uw aandacht voor een aantal zaken:

De VRR is blij met deze constatering en wordt hierdoor gesterkt in de 
zoektochten en de dóórontwikkeling in de komende beleidsperiode.

53

Ontwikkelsporen: Omdat gewerkt wordt met ontwikkelsporen zijn 
organisatorische en financiële consequenties niet duidelijk Verzoek is om 
gemeenten vroegtijdig hierbij te betrekken en niet pas bij de besluitvorming

Gemeenten zullen in een vroegtijdig stadium worden geïnformeerd en betrokken 
bij de beleidsvorming binnen de verschillende ontwikkelsporen Een van de de 
eerste stappen hierin is de ontwikkeling van risicoprofielen op lokaal niveau

54

Risicogerichte benadering: Onduidelijk en onzeker is wat de gevolgen zijn van 
het loslaten van de aanrijdtijden in ruil voor meer felexibiliteit en maatwerk voor 
Westvoorne, welke dunbevolkt en nsicoarm is. Wij vragen u nadrukkelijk deze 
ontwikkeling nauwgezet te monitoren en de raad hiervan op de hoogte te 
houden.

Een snelle aanrijdtijd van de brandweer zal ook naar de toekomst toe een 
belangrijke indicator blijven voor het gewenste niveau van brandweerzorg.
Daarbij is de VRR van mening dat de kwaliteit van de brandweerzorg met alleen 
opgehangen en afgelezen kan worden aan een norm voor opkomsttijden. Zeker 
niet in die situaties waarin deze norm nu ook al niet haalbaar is. Hiervoor zal 
moeten worden gezocht naar andere en gelijkwaardige vormen van 
brandweerzorg die een substantiële verbetenng kunnen opleveren in het 
noodzakeliike of aewenste brandveiliaheidsniveau.

55

Westvoorne 150129/150432

Commitment: In het Plan wordt gesproken over verschillen in zorgmveaus 
tussen gemeenten. Dit is een punt van zorg waar wij nadrukkelijk aandacht voor 
vragen. Het zorgniveau binnen gemeenten in het buitengebied zal nauwkeurig 
gemonitord moeten worden en mag geen negatieve gevolgen ondervinden Het 
huidige niveau moet gehandhaafd of verbeterd worden

De VRR is zich ervan bewust dat het brandweerzorgniveau van gemeenten 
nauwkeurig moet worden gemonitord. zodat de gemeenten in het buitengebied 
niet worden geconfronteerd met een mogelijke verschraling van de 
brandweerzorg.

56

Maatwerk: De gemeenten binnen de regio hebben elk hun eigen risicoprofiel en 
verzoek is om hierin onderscheid te maken en indien noodzakelijk maatwerk te 
leveren in een apart plan voor plattelandsgemeenten t.o.v. de meer 
verstedelijkte gemeenten.

Het vergroten van het inzicht in risico's is een belangrijk speerpunt en een eerste 
stap in het Plan Brandweerzorg. Deze risico's zullen de komende periode op 
lokaal niveau inzichtelijk worden gemaakt zodat, waar nodig, maatwerk mogelijk 
is Hierbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de verschillen tussen verstedelijkte 
gemeenten en meer landelijke gemeenten.

57

Vrijwilligers: Het plan kan helpen om traditionele brandweezorg te 
transformeren naar nieuwe concepten, maar kent ook afbreukrisico's. 
Commitment. betrokkenheid, tussentijds monitoren en kiezen voor het juiste 
tempo zijn belangrijke elementen De raad vraagt nadrukkelijk aandacht voor 
positie en behoud van brandweervrijwilligers in de gemeente.

Binnen de ontwikkelsporen van de brandweer vormen de positie, motivatie, 
inspraak en het behoud van zowel vrijwillig als ook beroepspersoneel belangrijke 
uitgangspunten De komende jaren zal daarom flink worden ingezet op een 
duurzame inzet van personeel

58

Financiën: Als uitvoering van het Plan gevolgen heeft voor de begroting van de 
VRR. dan wil de gemeenteraad daar vroegtijdig bij betrokken worden.

Het bestuur wordt op gezette tijden over de voortgang geïnformeerd en zo nodig 
worden specifieke vraagstukken, onvoorziene afwegingen of financiéle 
consequenties ter meningsvorming of besluitvorming voorgelegd De 
meerjarenbegroting van de VRR vormt hierbij het uitgangspunt.

59

hl
■ :

Gehouden presentaties en nformatiebijeenkomsten voor gemeenteraad door VRR

63 Gemeente / locatie Datum

64 AJbrandswaard
65 Barendrecht brandweerkazerne 30-jan-17
66 BrieMe gemeentehuis 7-feb-17
67 Capelle aan den IJssel
68 Goeree-Overflakkee
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69 Hellevoetsluis 16-feb-17
70 Krimpen aan den
71 Lansmgerland
72 Maassluis 7-feb-17
73 Nissewaard gemeentehuis 25-jan-17
74 Ridderkerk gemeentehuis 9-mrt-17
75 Rotterdam
76 Schiedam
77 Vlaardingen 9-feb-17
78 Westvoorne gemeentehuis 7-(eb-17
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