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De directie van de VRR heeft per brief (10UIT1218 datum 03 januari 2011) gereageerd op de 
uitkomsten van de contra expertise. Deze brief is bijgevoegd bij de twee rapporten van de 
contra expertise en gezonden aan het algemene bestuur van de VRR. 
 
Deze memo is een eerste reactie van de Ondernemingsraad. 
 
De directie stelt in haar eerste opmerking dat de onderzoekers zich te beperkt hebben 
opgesteld in hun onderzoek. Door het niet in acht nemen van de gehele 
brandveiligheidketen, doch slechts de uitvoering van de repressie, doet vermoeden dat de 
contra expertise onvolledig is. 
 
De OR heeft naar aanleiding van de algemene bestuursvergadering van 26 april 2010 
besloten een contra expertise te laten uitvoeren. Vooral het voorbehoud wat alle 
burgemeesters destijds uitgesproken hebben heeft de OR daartoe doen besluiten. Het betreft 
hier het blijven kunnen waarborgen van de zorgnormen (opkomsttijden). Deze harde uitspraak 
ligt in lijn met de opdracht en in die zin is een onderzoek daarnaar een goede keus. 
Desalniettemin hebben beide onderzoekers ook conclusies en/of aanbevelingen gedaan 
welke betrekking hebben op de totale brandveiligheidketen. Save en Suurenbroek doen 
daartoe uitspraken over het concept Snel Interventie Voertuig en de effecten van Veiligheid 
Voorop (Brandveilig leven). 
 
In haar antwoord aan het algemene bestuur refereert de directie aan de vergunningverlening 
voor bouwwerken waar 30 minuten een hard gegeven is. De brandweer dient minimaal met 
30 minuten na uitbreken van een brand ter plaatse te zijn om effectief te kunnen optreden. 
Het principe van brandweeroptreden wat daarbij wordt gehanteerd is 15-7-8. In de eerste 15 
minuten wordt de brand nog niet ontdekt.  Na ontdekking van de brand is 7 minuten nodig 
om het incident te melden en te verwerken wat resulteert in een maximale opkomsttijd van 8 
minuten voor de brandweer. De VRR spreekt zichzelf tegen en verwoord het 15-7-8 principe 
onduidelijk in haar uitleg op pagina 2 van de brief. In de laatste alinea wordt gesuggereerd 
dat de brandweer in dit principe 7 minuten effectief kan optreden. 
De VRR wil met het project Veiligheid Voorop in de fase ontdekkingstijd (15 minuten) tijdwinst 
boeken door Brandveilig leven te introduceren. Maak de burger zelfredzaam en bewust van 
de eigen verantwoordelijkheid t.a.v. brandveiligheid. De VRR stelt daarbij dat 1 op de 7 dode 
immobiel was en door een snellere inzet van de brandweer niet gered had kunnen worden.  
Deze mensen waren misschien meer gebaat bij een rookmelder. Deze opvatting bevindt zich 
in een donkergrijs gebied waarin veronderstellingen de waarheid kunnen beïnvloeden. 
Gebleken is dat rookmelders een brand vroegtijdig kunnen ontdekken, echter de praktijk wijst 
ook wel eens anders uit en daarbij merkt de OR op dat immobiele personen, 
probleemgroepen e.d. ook bij rookmelders niet altijd in staat zijn zichzelf te redden ondanks 
hun eigen inspanning, helaas. 
 
 
De OR onderschrijft de stelling van de VRR dat de snelheid van brandweeroptreden een vitaal 
element is in de kwaliteit van de repressieve brandweerzorg. Dat het effect van redding en 
brandbestrijding per minuut afneemt als de “aanval” later wordt ingezet. Tijdwinst kan dan ook 
worden gevonden in het project Brandveilig Leven. Echter een aantal zaken dient daarbij 
goed te worden onderscheiden en benadrukt: 
• Introductie van Brandveilig Leven kost tijd 
• Een mentaliteitsverandering bij de burger is niet op korte termijn te realiseren. 
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• Wordt rekening gehouden met minder zelfredzame burgers? (ouderen, minder validen, 
gehandicapten, probleem-, en allochtone groepen). 

• In navolging van het vorige punt; Hoe bereiken we deze groepen en hebben we daarmee 
ook hetzelfde verwachtingspatroon als bij de standaardgroep? 

• Rookmelders uitdelen en actief ophangen scoort. Echter wat is het resultaat op de 
middel)lange termijn? (In de wijk Nesselande is een soortgelijke actie gedaan. Echter deze 
eenmalige actie heeft geen opvolging gekregen in onderhoud en preventie richting de 
burger) 

• Rookmelders geven geen garantie voor veiligheid. Een rapport van het IOOV uit mei 2010 
geeft het relatieve nut van rookmelders aan (pag 8 van rapport IOOV fatale woningbranden 2009) 

• Rookmelders redden geen levens, het zijn slechts hulpmiddelen. 
 
De VRR haalt in haar brief de kostenstijging van de brandweer aan. Daarbij wordt opgemerkt 
dat deze stijging van kosten niet alleen voor rekening is van de basis brandweerzorg. Echter de 
suggestie wordt gewekt dat de basis brandweerzorg de boosdoener is tegenover (te) weinig 
rendement.  O.a. het afgeven van gebruikersvergunningen en de controle daarop heeft 
jarenlang gefaald door gebrek aan capaciteit en prioriteit. Incidenten waren nodig om daar 
een andere prio aan toe te kennen, met als gevolg dat er meer personeel en tijd in wordt 
gestoken.  
 
De VRR is onduidelijk over de verdeling van kosten laat in het midden waar de schoen nu echt 
wringt. Kosten stijging heeft meerdere oorzaken: 
• Het leven wordt nu eenmaal soms (explosief) duurder 
• Een aantal incidenten* in de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat de preventieve 

brandweerzorg fors duurder is geworden. 
• Een aantal incidenten** in de afgelopen jaren hebben geleid tot strengere procedures 

van de repressieve brandweerzorg wat leidt tot kostenstijging 
• De regionalisering en de vorming van de veiligheidsregio’s hebben nog niet geleid tot 

kostenreductie, eerder tot stijging van de kosten (omgekeerde piramides zijn het gevolg). 
 
*  De vuurwerkramp in Enschede, de cafebrand te Volendam en de brand in het cellencomplex op Schiphol 
**  De Brand in de Punt, Brand in de Koningskerk te Haarlem en een aantal duikincidenten 
 
De directie noemt een aantal interpretatieverschillen van de contra expertise t.o.v. de 
opvattingen van de VRR. Hiertoe is in de brief alleen gerefereerd aan het onderzoek van 
bureau Save. 
 
Het concept SIV is een experiment welke binnen de VRR start per 24 februari a.s. Een voertuig 
bemand met 2 personen zal worden gealarmeerd voor incidenten. Daartoe zijn een aantal 
gebieden aangewezen. In relatie met het project Brandveilig leven moet e.a. ertoe leiden dat 
met een SIV veilig kan worden opgetreden, ook bij maatgevende “klussen”. De VRR haalt 
daarbij aan het brandweeroptreden 15-7-8, weergegeven in een grafiek op pagina 6. 
 
De veronderstelling dat sneller een incident melden leidt tot eerder brandweeroptreden en 
daarmee dus ook schadebeperking en/of minder slachtoffers is duidelijk. Dat onderschrijft de 
OR dan ook.  
 
De OR stelt wel haar kanttekeningen bij de actualiteit van het schema. Het principe van 
brandweeroptreden 15-7-8 is een achterhaald principe. Waar wordt uitgegaan van een 
brandontwikkeling zoals vastgesteld in 1992 is allang geen sprake meer. Het brandverloop is in 
tijd sneller en heftiger dan het huidige uitgangspunt (de brandkromme). Voortschrijdend 
inzicht en onderzoek hebben aangetoond dat de brandkromme een heel ander verloop 
heeft dan nu nog wordt aangenomen. Daarbij moet in acht worden genomen dat het 
bouwbesluit uitgaat van een brandwerendheid in woningen van 20 minuten. Deze inzichten 
geven een heel ander beeld van het 15-7-8 principe, het is achterhaald. 
Desondanks is de huidige, niet actuele, brandkromme opgenomen in wet en regelgeving wat 
leidt tot het brandweeroptreden volgens een discutabele methode. 
De SIV’s zijn geprojecteerd in gebieden waar repressief weinig inzetten zijn en waar personele 
problemen vaak leiden tot incomplete voertuigbezettingen. Deze gebieden hebben ook 
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regelmatig een burenhulpprobleem. Het eerst opvolgende brandweervoertuig doet er te lang 
over om snel ter plaatse te kunnen zijn en een bijdrage te kunnen leveren aan effectieve 
brandbestrijding. 
 
De OR stelt dat met in achtneming van de nieuwe inzichten het experiment SIV goed moet 
worden uitgewerkt in procedures m.b.t. veiligheid van eigen personeel en in sommige 
gebieden moeilijk toepasbaar is door het ontbreken van burenhulp. 
Dit geldt ook voor de experimenten waarbij brandweervoertuigen gaan uitrukken met minder 
personeel (4 i.p.v. 6) 
 
De VRR geeft aan nader onderzoek te willen doen naar de rijsnelheden. Save heeft de 
snelheden met 33% bijgesteld. Concreet betekend dit dat de VRR te optimistisch rekent en dat 
brandweervoertuigen sneller rijden dan Save heeft geconcludeerd. 
 
Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd en Save komt op een enkele aanpassing na tot dezelfde 
conclusie. 
 
In het verlengde hiervan is wel gesproken over de spreiding van redvoertuigen. Een harde 
norm wordt niet genoemd in de wet, anders dan een opkomsttijd van maximaal 15 minuten. 
Met de verschillende functies van een redvoertuig, vooral die van tweede vluchtweg voor 
eigen personeel is een snellere opkomsttijd nodig. De VRR stelt zich op het standpunt dat een 
redvoertuig tenminste tegelijk met een tweede blusvoertuig ter plaatse dient te komen. 
Zodoende kan op het plaats incident een voertuigvolgorde worden opgesteld van 
blusvoertuig 1 – redvoertuig – blusvoertuig 2.   Een andere volgorde maakt het redvoertuig tot 
een bijna niet operationeel te gebruiken voertuig. 
 
De aanname van de VRR geeft een opkomsttijd van een redvoertuig wat zich vertaald in 
ongeveer 8 minuten. Dit gegeven geeft aanleiding voor de OR om kritisch te kijken naar de 
plaatsing van redvoertuigen in Vlaardingen e.o. en Delfshaven e.o. 
 
Binnen de VRR wordt het concept waterongeval anders belicht. Door drie strategische teams 
en het instellen van de oppervlakteredding. De duikteams en de verdeling ervan wordt in de 
brief toegelicht als een verwaarloosbaar verschil tussen de locaties Mijnsherenlaan en Capelle 
a/d IJssel. 
 
De OR heeft wel haar twijfels bij de term beredderen en het instellen van oppervlakte 
reddingsteams. Dit heeft met duiken niets te maken en de efficiënte verdeling van de 
overgebleven teams is niet optimaal. Tevens is het maar zeer de vraag of het operationeel 
krijgen van een duikteam op Voorne putten haalbaar is. De OR doet nader onderzoek, 
overigens in samenspraak, met de VRR naar het inzichtelijk maken van de absolute verschillen 
van de duikkazernes. De OR staat overigens nog steeds op het standpunt dat drie duikteams 
binnen de VRR te weinig is. 
 
De OR is in gesprek met de afdeling V&O en de directie over de uitkomsten van de contra 
expertise. Tot op heden is alleen het rapport van bureau Save aan de orde geweest. Een 
aantal onduidelijkheden heeft ertoe geleid dat een aantal vragen zijn gesteld en/of worden 
herberekend door Save.  
Het onderzoek van bureau Suurenbroek wordt ook betrokken bij de gesprekken. Daartoe is 
een afspraak gemaakt met de onderzoeker. 


