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Datum: 12 december 2010

 
 

Veiligheid is de afwezigheid van gevaren 
 

Het begrip veiligheid leidt niet tot begrip van veiligheid. 
 

De basis brandweerzorg bedient zich volgens brandweerzorgnormering van een 
strikt bepaald aantal tankautospuiten en heeft dus vooraf bepaalde en begrensde 

mogelijkheden voor het bestrijden van branden. 
 

De gebouwen moeten zo brandveilig zijn dat de brandweer volgens 
brandweerzorgnormen voldoende snel en effectief de brand kan bestrijden. 

 
Meer verkeer, verkeersbelemmerende maatregelen en de ligging van gebouwen bepalen de 

(snelle) bereikbaarheid ervan door de brandweer. 
 

Recente ontwikkelingen laten grotere opkomsttijden zien, ondermeer door verkeerscongestie, 
verkeersbelemmerende maatregelen en sluiting van kazernes. 

 
De resultaten van de ‘strategische reis’ van de brandweer (“De brandweer over morgen”) - 

sturen op meer aandacht naar de voorkant van de veiligheidsketen 
 

Rookmelders zijn hiervan een mooi voorbeeld: mensen worden sneller gewaarschuwd, maar 
de brand stoppen doen ze natuurlijk niet. 

 
Anders dan bij reguliere woningen bén je er bij grote objecten nog niet als je met 

de tankautospuit bij de voordeur staat. 
 

Meer en meer kazernes worden gesloten, de opkomsttijden van de  
brandweer nemen toe 

 
Een vuurkorfje mag in de tuin genoeglijk zijn, maar dat korfje in de woonkamer wordt snel 
minder prettig. Indien geplaatst op een zolderkamer in een oud historische pand in de 
binnenstad -of in de kelder bij de rekwisieten van het nieuwe stadstheater, of in de technische 
ruimten en laboratoria onderin een jaren ‘70 ziekenhuis -, is het bij de brandweer zeker alle 
hens aan dek. Voeg toe een snoeiende oostenwind en het is ook vandaag de dag maar zéér 
de vraag of escalatie en totalloss voorkomen kan worden. 

 
De Schipholbrand, de brand in de Bouwkundefaculteit van de Universiteit Delft, de branden bij 
Vredestein aan het Twentekanaal, het Rekencentrum van de Universiteit 
Twente en het Auditorium van de TU Eindhoven waren ‘multi-million dollar fires’ met schades in 
alle gevallen ver boven de tientallen miljoenen Euro’s. Om maar niet te spreken van de 
Vuurwerkramp. Of heel anders, de lange reeks aan bedrijfshallen die op ongeveer wekelijkse 
basis onbeheerst brandend en rookbrakend live op TV ten onder gaan. Dit leidt tot grote 
economische schade en leed: globaal de helft van de door brand getroffen bedrijven gaat 
binnen een aantal jaren failliet. Ergens moet dit betaald worden. 
 
Citaten uit Grote gebouwen, grote branden van Ir. Ing. Y. Suurenbroek 
 
 

 

Ondernemingsraad VRR 
 

Contra-expertise MSP VRR 
Samenvatting OR 
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1.1 Bezuinigingstaakstelling 
Begin 2010 heeft het bestuur besloten een bezuinigingsoperatie binnen de VRR door te 
voeren. De taakstelling van 5% welke door het Algemeen Bestuur van de VRR is opgelegd 
noodzaakt de directie daartoe. Één van de voorstellen tot ombuigen is de invoering van het 
Materieelspreidingsplan (Msp) waarin voertuigen, specialistische functies en personeel wordt 
afgevloeid. Tevens worden kazernes gesloten danwel samengevoegd.  
 
De voorstellen in het Msp van de regio hebben een directe link met het project Veiligheid 
Voorop. Door investeringen aan de voorkant, slimmer organiseren en innoveren wordt de 
kwaliteit gehandhaafd, dat is het credo van de directie. 
 
De Ondernemingsraad begrijpt dat een taakstelling wordt gevraagd van de VRR en wil hierin 
ook actief bijdragen naar het zoeken van oplossingen. In het kader van het Msp zijn wel twijfels 
geplaatst. Met twee adviesbrieven, ons kenmerk 10int00122 en 10int00449, interne notities en 
verschillende amendementen, zijn deze kenbaar gemaakt aan directie en het Algemeen 
bestuur. Naar aanleiding van de AB vergadering van 26 april j.l. heeft de Ondernemingsraad 
besloten een contra-expertise te laten uitvoeren aangaande de besluiten van het Msp en de 
gevolgen hiervan op de kwaliteit van hulpverlening en de zorgnormen t.a.v. de opkomsttijden 
van de brandweer binnen onze regio. 
 

Citaat AB vergadering dd. 26 april 2010 
De voorzitter concludeert dat het Algemeen Bestuur, zonder ‘voorbehouden’ instemt met de 
Hoofdrichting van de plannen. Hij benadrukt dat de door het bestuur gestelde normen met 
Betrekking tot de brandweerzorg leidend is. De voorzitter stelt vast dat de bestuurders de 
Gemeenteraden informeren over het niet behalen van de 5% taakstelling op korte termijn maar 
Wel in het licht van de voorstellen die er zijn met het behoud van de normen. Communicatie 
Richting werknemers maar ook de raden is hierbij noodzakelijk. Indien bij de uitrol van de plannen 
blijkt dat er meer tijd nodig is om de normen veilig te stellen dan wordt het bestuur hierover 
geïnformeerd en dienen de raden hierover geraadpleegd te worden. 

 
De VRR is verlengd lokaal bestuur waarin bevoegdheden deels zijn overgedragen aan de 
directeur VRR. De veiligheid van de burger echter blijft altijd de verantwoordelijkheid van de 
burgemeester en wethouders. Daarmee dus ook in directe zin de kwaliteit van de 
brandweerhulpverlening. 
 
Het contra-expertise is uitgevoerd door twee onderzoeksbureaus t.w.; Suurenbroek 
brandonderzoek en advies en Save Oranjewoud. De bureaus hebben onafhankelijk 
onderzoek verricht n.a.v. de onderstaande vraagstelling van de Ondernemingsraad: 

� Wat zijn de consequenties van alle maatregelen welke in de voorstellen zijn uitgewerkt t.a.v. de zorgnorm? 
� Maak inzichtelijk hoe de voorstellen materieelspreidingslan en kazernespreidingplan zich verhouden tot de 

huidige situatie. 
� Maak concreet in opkomsttijden wat de gevolgen zijn in de regio op basis van; 

o Sluiten van brandweerkazernes, 
o Samenvoegen van brandweerkazernes, 
o Afstoten van materieel (Tankautospuiten, Redvoertuigen, Hulpverleningsvoertuigen) 
o Het afstoten van duikteams. 
o Het instellen van Hv teams 
o Risico objecten in de regio 
o Risico’s op basis van maatgevende incidenten 

� Wordt de bezuinigingstaakstelling gerealiseerd als alle voorstellen worden geïmplementeerd? 
� Welke andere mogelijkheden zijn er om de bezuinigingstaakstelling te kunnen realiseren? 

 
 
 
 
 
Leeswijzer: De omkaderde stellingen en meningen van de Ondernemingsraad wordt 
ondersteund door citaten en/of bijschriften van de onderzoeksbureaus. 
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2.1 Opkomsttijden 
De ondernemingraad constateert dat in de huidige situatie de zorgnorm vwb de 
opkomsttijden al ernstig onder druk staat. De feitelijke cijfers van de afgelopen 5 jaar geven 
aan dat in de gehele regio de opkomsttijden structureel worden overschreden. In het nieuwe 
Msp waarin voertuigen en kazernes worden afgestoten zal de situatie alleen maar 
verslechteren! 
 
Suurenbroek: 
Op basis van de analyse blijkt dat alle posten met de gemiddelde opkomsttijden de norm van 
het ministerie BZK uit 1992 overschrijden. Voor zover er sprake is van een vrije interpretatie van 
deze norm zijn de overschrijdingen 50% en structureel van aard. 
 
Met de nieuwe wetgeving is de oude normering aangepast. Ook bij afweging naar deze 
nieuwe normering moet gesteld worden dat niet aan de norm kan worden voldaan: onder de 
nieuwe wetgeving worden dezelfde cijfers als slechter beoordeeld. 
 
De bestuurlijke uitspraak dat het huidige veiligheidsniveau gehandhaafd moet blijven houdt 
per definitie in dat er geen kazernes kunnen worden gesloten. Dit zou een extra belasting 
betekenen voor de omliggende kazernes en bovendien de opkomsttijden nog langer maken. 
Een aantal extra kazernes ligt meer in de rede. 
 
 
2.2 Sluiting/verplaatsen van brandweerkazernes 
De OR adviseert de voorstellen tot sluiting van kazernes te heroverwegen op basis van de 
analyse van aangepaste snelheden en de directe consequenties ervan. De OR adviseert voor 
het dekkingsgebied van de Laanslootseweg hier goed onderzoek naar te doen en andere 
keuzes te maken. De ontwikkelgroep 5 Kazernes heeft geconcludeerd dat sluiting van de 
locatie Laanslootseweg en het in oostelijke richting verplaatsen van de locatie Schiedam 
directe negatieve gevolgen heeft voor het dekkingsgebied en dit alleen mogelijk is onder 
voorwaarde dat andere kazernes dit dekkingsgebied kunnen bedienen binnen de normtijden. 
Gevolgen hiervan zijn o.a. het verplaatsen van de kazerne Baan en Bosland evenals het 
inrichten van een kazerne op de grens van Vlaardingen-noord en Schiedam-noord. De contra 
expertise komt tot dezelfde conclusie en de OR adviseert dan ook overeenkomstig 
bovenstaande. Tevens is een te verwachten overschrijding in opkomsttijden binnen de 
gemeente Lansingerland aanleiding om  de sluiting van de kazerne Bleiswijk te heroverwegen. 
 
Save: 
Bij beoordeling van de voorstellen van de VRR bleek dat de regio is uitgegaan van veel te 
optimistische rijsnelheden van brandweervoertuigen. Dit geldt systematisch voor de hele regio 
niet alleen voor de grote steden of alleen voor het meer landelijke deel. Save heeft in haar 
berekeningen deze snelheden met 33% naar beneden moeten bijstellen om tot een meer 
realistisch beeld te komen. De rijtijden nemen daardoor met 50% toe. 
 
Het belang van kazernes om de normtijden te kunnen halen neemt dan ook toe. Het belang 
van kazernes is aanzienlijk groter dan die in de plannen van de VRR. Consequenties van deze 
inzichten vertalen zich gewijzigde inzichten op het Msp o.a. 

• Er zijn minder gebieden waarin zowel de TS van de eigen kazerne op tijd kan zijn, dus 
daarmee ook die van een buurpost (Burenhulp staat onder grote druk). 

• Sluiting van een aantal kazernes komt in een ander perspectief te staan omdat de druk 
op het behalen van de normtijden erg groot is, feitelijk onhaalbaar. Zeker wanneer die 
in oude gebieden liggen met een groot aantal gebouwen met een normtijd van 6 
minuten. Een voorbeeld hiervan zijn de kazernes Laanslootseweg en Bleiswijk met een 
groot eigen belang in het eigen verzorgingsgebied als leverancier van de eerste TS 
maar zeker ook als 2e TS voor naastgelegen verzorgingsgebieden. 

• Een belangrijk veiligheidsaspect wat in het Msp niet voldoende is onderzocht is dat het 
belang van kazernes (in gebieden met oude bebouwing) ook wordt bepaald door het 
op tijd kunnen leveren van de tweede tankautospuit in het dekkingsgebied van een 
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buurpost. bij lagere rijsnelheden komt die vaker niet op tijd. Bij het sluiten van kazernes 
in of bij die gebieden wordt dat probleem alleen maar groter. 

 
2.3 Belasting van brandweerkazernes 
Het ligt dan ook in een direct verlengde dat met inkrimping van materieel en personeel 
ondanks inzet van gewijzigd brandweeroptreden (Siv concept, het nieuwe duiken, Veiligheid 
Voorop gedachte) de zorgnormen in de nieuwe situatie onhaalbaar blijven. M.a.w. de 
kwaliteit van het brandweeroptreden verslechtert aanzienlijk, het gevaar voor eigen personeel 
en de burger neemt toe. 
 
Suurenbroek 
Onze conclusie is dat bij 3 tot 5 prioriteit�1 meldingen een kazerne maximaal wordt belast. De 
AED alarmeringen geven daarbij een extra druk. 
Uit de data�analyse blijkt dat de meeste kazernes de prioriteit�1 meldingen met één 
tankautospuit kunnen afhandelen. De verdeling van autoladders (en evt. hoogwerkers) is 
belangrijk als de functie ’terugweg veilig stellen’ op waarde wordt geschat. De definitie en 
functie van een redvoertuig moet worden herzien bij de oude bebouwing. Gelet op de inzet 
en doel van autoladders bij oude bebouwing zou deze veiligheidsvoorziening niet ter discussie 
mogen staan. 
 
 
2.4 Risico objecten 
Het aantal risico-objecten, concentratie van burgers en wettelijke zorgnorm vraagt om een 
adequaat reagerende en goed ingerichte brandweer. Gebouwen en/of risico-objecten 
vragen om een X hoeveelheid brandweerpotentieel om een effectieve en veilige 
incidentbestrijding te kunnen toepassen. 
 
De VRR is niet in het bezit van een volledig gebouwenbestand van de regio om daar een 
dekkingsplan op te ontwikkelen. De VRR is daarmee onvoldoende in staat om per gemeente 
de risico’s op gebouwniveau op juiste waarde in te schatten en daar haar slagkracht op te 
organiseren. Het onderzoeksbureau Save heeft dit wel gedaan waar Suurenbroek vervolgens 
conclusies en aanbevelingen doet t.a.v. brandgevaar en bestrijdingswijze. 
 
Suurenbroek: 
Een beoordeling van de brandweerzorg gerelateerd aan risico�objecten vraagt in de eerste 
plaats om een classificatie van objecten naar brandgevaar en bestrijdingswijze. Bij een 
afweging naar (alleen) ontvluchten wordt het vakmanschap van brandweerpersoneel tekort 
gedaan. Bovendien wordt daarmee voorbijgegaan aan o.m. de economische schade en 
milieuschade van escalerende branden. 
De indeling van de brandweerzorg naar risico's en opkomsttijden is daarmee onvolledig. Gelet 
op de oude wijken ligt het bijvoorbeeld voor de hand de 1e tankautospuit te koppelen aan 
een autoladder. 
 
Save: 
In tegenstelling tot de VRR heeft Save wel gebruik gemaakt van een volledig gebouwenbestand 
van alle gemeenten in de regio. 
De VRR is door haar onvolledigheid nauwelijks in staat een toets aan de normen te verrichten 
en meer gedifferentieerd onderzoek te plegen. (Bijv. nu 6 minuten voor risico-objecten en 
oudere woonbuurten welke in de VRR analyse niet tot nauwelijks is in te schatten). In de 
analyse van Save komen de probleemgebieden en de differentiatie naar gebouwtype 
duidelijk naar voren en staan ook fysiek op kaart. 
Save schetst ook een helder beeld per gemeente en deelgemeente. Duidelijk wordt dat de 
plannen voor sommige gemeenten en deelgemeenten grote gevolgen hebben en voor 
andere niet of nauwelijks 
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2.5 Redvoertuigen 
Het verminderen van redvoertuigen op een aantal cruciale locaties in de regio verlaagd de 
slagkracht en kwaliteit van brandweeroptreden. Gevolg hiervan is inbreuk op de veiligheid 
van de burger en verhoogt ook het risico in optreden van de eigen brandweermensen. De 
Ondernemingsraad maakt zich hierover ernstige zorgen en wijst het algemeen bestuur op haar 
eigen verantwoordelijkheid t.a.v. de basis brandweerzorg in haar eigen gemeente en het 
veilig kunnen optreden van eigen brandweereenheden. 
 
Suurenbroek 
De repressieve dienst wijst de oude woongebieden (Spangen, Oud West) aan als gebieden 
waar de meeste gevaarlijke woningbranden zijn. De aard van de bebouwing, en het 
specifieke en soms afwijkende gebruik leiden hier tot een verhoogd brand� en inzetgevaar. 
Juist hier wordt de autoladder ingezet als veilige vluchtweg voor het brandweerpersoneel. Om 
deze veiligheidsfunctie naast de redfunctie en het blussen op hoogte wáár te maken zal een 
redvoertuig  volgtijdelijk meteen na aankomst van 1e autospuit moeten arriveren. 
 
Save. 
alle huidige redvoertuigen van de regio Rotterdam-Rijnmond hebben een duidelijke 
toegevoegde waarde voor de dekking 

o het belang van Zoetermeer Stadshart is miniem 
In het gebied Schiedam - Laanslootseweg is wel ruimte voor efficiencywinst. De wijze waarop 
dit het beste kan worden gerealiseerd vergt nader onderzoek. Gegeven de hoge frequentie 
van de post Laanslootseweg moet het belang daarvan daarbij goed in de gaten worden 
gehouden. De huidige voorstellen voor de plaatsing van redvoertuigen in Waterweg/Noord 
zijn onduidelijk 
Het redvoertuig van Spijkenisse ontleent zijn belang niet primair aan de hoge inzetfrequentie, 
maar aan het ontbreken van een alternatief in een groot achterland (Voorne-Putten, Goeree-
Overflakkee 
 
2.6 Duiktaak 
Het afstoten van de duiktaak op een aantal locaties in de regio leidt direct tot langere 
opkomsttijden. De kwaliteit van de duikhulpverlening wordt daarmee ernstig verminderd. In de 
huidige situatie staat de zorgnorm al onder grote druk, is onhaalbaar op veel locaties in de 
regio.  
De voorstellen van de directie om te  investeren in duikteams en oppervlaktereddingsteams 
zijn slechts een pleister op de wond en dragen niet bij aan een effectieve duikhulpverlening. In 
de nieuwe situatie moeten minder teams (3 ipv 7) de incidenten gaan bestrijden wat leidt tot 
langere opkomsttijden en grotere werkdruk bij de overgebleven duikteams. Dit zal zich 
resulteren in een verhoogd risico voor de burger minder veilig werken voor de 
brandweereenheden. Back up is minder gegarandeerd t.o.v. de huidige situatie. 

NB, de berekeningen zijn nog steeds te optimistisch omdat verwerking en uitruktijd hoger zijn 
dan bij andere meldingen. Oorzaak hiervan is een vertraging in de meldkamer door langere 
uitvraagtijd en het aankleden van duikers voordat uitgereden kan worden.  

 
Save. 
De dekkingssituatie van het MSP is als een duidelijke verslechtering te omschrijven. In 50% van 
de gevallen wordt de aanbevolen opkomsttijd gehaald. Het doel is 90 %. 
De langere opkomsttijden worden langer en de nu kortere opkomsttijden worden gemiddeld 5 
minuten langer. 
Een alternatief uitgaande van een duikteam in Hellevoetsluis (in plaats van Brielle) en op de 
Mijnsherenlaan (in plaats van Capelle aan den IJssel) vermindert de teruggang in kwaliteit 
enigszins. Goeree-Overflakkee wordt dan sneller bereikt en rondom de Mijnsherenlaan komen 
relatief veel duikincidenten voor. 
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2.7 Snel Interventie Voertuig (SIV) 
T.a.v. het Snelle Interventie Voertuig wordt geconcludeerd dat de gekozen locaties in het Msp 
niet altijd de juiste keuze is. De systematiek van optreden is ook nog onduidelijk. De 
inzetprotocollen worden uitgewerkt, maar van optreden bij brand in gebouwen kan volgens 
de Ondernemingsraad nooit sprake zijn. Een SIV kan slechts als aanvulling dienen voor de basis 
tankautospuit en nooit als vervanging ervan. 
 
De opkomsttijden zijn gebaseerd op een basis brandweereenheid, een tankautospuit met 6 
personen. Hier mag wettelijk gezien van worden afgeweken als er op bestuurlijk niveau een 
weloverwogen besluit is genomen, waarbij de veiligheid van de burger en personeel is 
gegarandeerd en de kwaliteit van de dienstverlening is gewaarborgd.   
 
Voorbeeld 1: In het Msp wordt de kazerne Bleiswijk gesloten t.b.v. een SIV maar de eerst 
gealarmeerde Tankautospuit bereikt pas na 10 minuten de rand van de dorpskern en moet 
dan het dorp Bleiswijk nog in. Een SIV in Bleiswijk is dan onhaalbaar, V.w.b. de kazernes 
Zwartewaal, Oudenhoorn en de gemeente Albrandswaard is een aanvullend onderzoek 
hiernaar noodzakelijk. 
 
Voorbeeld 2: Een pilot met variabele Tankautospuit bezetting (minder dan 6 personen) in de 
deelgemeente Hoek van Holland wordt afgeraden. De burenhulp staat onder grote druk en 
het is onmogelijk dat de aanvullende tankautospuit binnen de normtijd aanwezig kan zijn. De 
OR adviseert de pilot elders te starten waar burenhulp wel is gegarandeerd. 
 
Suurenbroek 
De gelanceerde pilots als variabele tankautospuit bezetting of SIV´s kunnen alleen in de 
bezuiniging meewerken als zij als vervanging van tankautospuiten worden gezien. Deze 
maatregelen staan wij niet voor omdat ze afbreuk doen aan het niveau van veilig werken van 
de repressieve dienst. Daarnaast kunnen ze niet de slagkracht leveren van traditionele 
voertuigen met volledige bemanning. 
 
Save stelt in haar rapport het volgende hierover: 
Wat voldoende middelen zijn wordt, in relatie tot branden in gebouwen, bepaald door het 
brandrisico van een gebouw. Dit brandrisico bepaalt 'de klus' die geklaard moet kunnen 
worden en de snelheid waarmee dit moet gebeuren om de primaire taken (beschermen 
veiligheid personen, beschermen eigendommen/schade) effectief te kunnen uitvoeren. De 
bestrijdings- en organisatorische capaciteit ten behoeve van het leveren van de basiszorg 
vormt het fundament voor: 
- de levering van specialismen 
- de mogelijkheid tot opschaling en 
- de grootschalige en multidisciplinaire rampenbestrijding. 
Het niveau van de maatgevende klus is in de Handleiding brandweerzorg en de Leidraad 
Repressieve brandweerzorg zodanig dat deze bijvoorbeeld: 
- in moderne woningen effectief kan worden bestreden (verkennen/doorzoeken, 

redden, blussen) met de mogelijkheden van 1 tankautospuit 
- in grotere gebouwen met de mogelijkheden van 2 tankautospuiten en 
- in oudere etagebouw met vluchtwegproblemen met 2 tankautospuiten en een 

redvoertuig. 
 
De daarbij behorende bezetting van een tankautospuit bestaat daarbij uit 6 personen 
(bevelvoerder, chauffeur/pompbediener en 4 brandwachten). 
Het zenden en inzetten van een SIV betekent in feite het omlaag brengen van het niveau van 
de maatgevende klus. 
In het kader van de effecten op de bevolking van het proces van "Veiligheid Voorop" 
veronderstelt de regio (paradigma shift) dat het veiligheidsgedrag van de bevolking zodanig 
wordt dat er geen sprake meer zal zijn van de klassieke maatgevende klus, maar dat deze 
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teruggebracht wordt naar het niveau dat met een SIV effectief bestreden kan worden. Een 
volbezette TS is dan niet meer nodig. 
Save verwacht zeker op kortere termijn geen effecten van "Veiligheid Voorop" op de 
repressieve vraag (op korte termijn zal de aard en de omvang van de hulpvraag niet wezenlijk 
veranderen in de zin van een "paradigma shift").  
 
 
3.1 Aanbevelingen 
De Ondernemingsraad concludeert dat sommige voorstellen in het Materieelspreidingsplan 
onhaalbaar zijn omdat de wettelijke zorgnorm niet wordt gehaald, daarmee de beoogde 
kwaliteit nooit kan worden geleverd, de veiligheid van burger en personeel in het geding 
komt. De OR stelt zich dan ook op het standpunt het Msp op onderdelen te herzien en de 
ombuigingen elders in de organisatie te zoeken.  
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 26 april j.l. deze voorwaarde gesteld. 
 
De nader te onderzoeken onderwerpen van het Msp zijn: 

• Herberekening van zorgnormtijden op basis van reële rijsnelheden en de gevolgen 
daarvan in het Msp te verwerken. 

• Het belang van een Tankautospuit als leverancier van 2e Tas te betrekken in het Msp. 
• Een actueel gebouwenbestand in het Msp te verwerken. (Save heeft aangegeven 

haar actuele gebouwenbestand aan de VRR te willen overdragen). 
• De SIV te benoemen als aanvullend voertuig voor een basis Tankautospuit. 
• De locaties van de SIV’s te herzien. 
• De pilot variabele Tankautospuit bezetting niet in de deelgemeente Hoek van Holland 

te starten. 
• Het sluiten van de kazerne Laanslootseweg en Bleiswijk te heroverwegen, het belang 

van kazernes op waarde te schatten. 
• De normtijden in de gemeente Lansingerland en Albrandswaard en de wijk 

Carnisselanden te herzien en de consequenties daarvan nader in te vullen in het Msp. 
• Het afstoten van redvoertuigen te heroverwegen (met name het belang van een 

redvoertuig in Vlaardingen en het dekkingsgebied van de kazerne Laanslootseweg) 
• Heroverweging van het aantal duikteams en de locaties. 
• Een nadere beschouwing van de (vastgestelde) convenanten op toegevoegde 

waarde van burenhulp 
• Invulling te geven aan werkwijze en inzetprocedures voor Hv teams 
•   

 
 
3.2 Conclusies in het kort; 
 
Wetgeving is leidend vwb opkomsttijden van brandweereenheden. Deze worden in de 
huidige situatie al overschreden en zal na invoering van het Msp verslechteren. 
 
De veiligheid en kwaliteit van optreden van de brandweer VRR staat onder ernstige druk. 
Burgemeester en Wethouders blijven eindverantwoordelijk voor de veiligheid in hun 
gemeente. 
 
De Brandweertaken en kwaliteit van optreden zijn geen luxe doch zeer noodzakelijk. De 
schaal van de huidige ingerichte organisatie is slechts het vermogen om doeltreffend en 
eventueel grootschalig te kunnen optreden. 
 
Het ontwikkelen van nieuwe concepten van brandweeroptreden zijn een aanvulling op 
huidige procedures welke op korte termijn niet kunnen leiden tot gewijzigd optreden. 
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Veiligheid Voorop, de burger zelfbewust maken van eigen verantwoordelijkheid en handelen, 
geeft geen aanleiding om op korte termijn brandweerprocedures te herzien ofwel nieuwe 
concepten te introduceren ten koste van materieel en personeel. 
 
N.a.v. de conclusie van de contra expertise het Materieelspreidingsplan te heroverwegen met 
name op de thema’s:  verplaatsen danwel afvloeien van mens en materieel, het 
samenvoegen danwel sluiten van kazernes t.b.v. doelmatigheid of introductie van nieuwe 
brandbestrijdingsconcepten. 
 
 
De Ondernemingsraad zal u nader informeren over voorstellen tot alternatieve ombuigingen 
anders dan in het Msp. 
 
 


