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Geachte heer van Strien, Geachte leden van het Dagelijks bestuur, 

Op 18 april wordt het DB van de VRR geïnformeerd over het dekkingsplan 1.0 dat de basis legt 
voor de toekomst van de repressie van de VRR. De OR heeft pas op 7 april inzage gekregen in 
dit dossier. De tijd is te kort om met een volledige reactie te komen. 

De OR behoudt zich voor met een tweede reactie nader in te gaan op het dekkingsplan in 
aanloop naar de definitieve besluitvorming van het AB. 

Op 1 oktober 2010 is (onder de Wet veiligheidsregio 's) het Besluit veiligheidsregio 's (Bvr) in 
werking getreden. Met dit Besluit zijn de Handleiding Brandweerzorg uit 1992 en de concept 
'LeidraadRepressieve Brandweerzorg' vervangen door formele regelgeving. 

In het Besluit zijn alleen opkomsttijden voor de eerste basiseenheid bij brand beschreven. Er 
zijn dus geen opkomsttijden opgenomen voor redvoertuig, hulpverleningsvoertuig en 
waterongevallenwagen. 

Opkomsttijd eerste basiseenheid bij brand (Bvr art 3.2.1) 
" 5 min: bij gebouwen met een winkelfunctie met een gesloten constructie, gebouwen met een 

woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een 
celfunctie 

6 min: bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met een woonfunctie voor verminderd 
zelfredzamen 

8 min: bij gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder 5 min en 6 min, of met 
een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie oflogiefunctie 

10 min: bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, 
bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie. 

18 min: maximale opkomsttijd (niet van af te wijken/'' 

Voorstel VRR tot oprekken van de Norm 
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Tabel 1 : Zorgnorm Brandweer Rotterdam-Ri jnmond 

Opkomsttijd Opkomsttijd 
Basiseenheid Redvoertuig Objecttypes (voor beschrijving van de objecttypes zie bijlage 5) 

6 minuten 6 minuten Portiekwoningen 

8 minuten n.v.t. Gebouwen met een winkelfunctie met gesloten constructie, 
woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie, celfunctie, 
woonfunctie voor verminderd zelfredzamen, overige woonfuncties, 
winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of 
logiesfunctie. 

10 minuten n.v.t. Gebouwen met kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, 
bijeenkomstfunctie, of een overige gebruiksfunctie 

18 minuten 18 minuten Maximale opkomsttijd 

Het Besluit veiligheidsregio stelt geen normen voor de opkomsttijd van de overige 
brandweervoertuigen. Op die voertuigen is het 'Basiszorgniveau Regionale Brandweer 
Rotterdam-Rijnmond' van toepassing: 
■ Een waterongevallenwagen heeft een opkomsttijd van 15 minuten. 
■ Een hulpverleningsvoertuig heeft een opkomsttijd van 15 minuten. 

De opkomsttijden in deze tabel zijn niet van beton. Het uitgangspunt voor het normatief 
kader (paragraaf 2.5) is de brandweerzorg van Rotterdam-Rijnmond, zoals beschreven in 
tabel 2 in hoofdstuk 5. In de praktijk zal in 80 procent van de gebouw- en industriebranden 
de eerst aankomende basiseenheid aan de brandweerzorg (tabel 2, hoofdstuk 5) moeten 
voldoen. 

De VRR stelt voor aan het AB om af te wijken van wetgeving zoals opgenomen in de wet op de 
Veiligheidsregios'. Zie bovenstaande tabel. 

Argumenten worden genoemd zoals dat wonen boven winkels waarbij vluchtwegen niet 
voldoende aanwezig zijn in de regio niet of nauwelijks voorkomen. Naar aanleiding van 
ingewonnen advies bij de afdelingen OI&P en de afdelingen Brandveiligheid komt de VRR tot 
deze conclusie. De OR betwijfeld deze aanname, mede omdat genoemde afdelingen dit niet met 
zekerheid kunnen zeggen. 

Voor winkels met daarboven gebouwen met een woonfunctie, zoals we er vele hebben 
binnen Regio Rotterdam Rijnmond, is een WBDBO eis van 60 minuten vereist tussen de 
verschillende gebouwfuncties. Tot op heden is niet duidelijk of genoemde gebouwen met 
de functie wonen boven winkels aan deze eis voldoen omdat de VRR dit gebouwenbestand 
niet voldoende op orde heeft. 

Winkelcentra met gesloten constructie zijn niet in een sluitende definitie opgenomen. De VRR 
is hierover ook niet concreet genoeg. De OR definieert de winkelcentra met gesloten constructie 
als winkelpassages en overdekte winkelcentra (veelal gebouwen van 30 jaar of ouder). De 
brandpreventieve voorzieningen zijn aanwezig, maar de complexiteit en diepte van deze 
gebouwconstructies noodzaken een snelle en effectieve inzet van de brandweereenheden. Het 
recente verleden kent hiervan vele voorbeelden. Ook gesloten complexen welke onder nieuwe 
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en strengere bouwregelgeving vallen, kennen door hun complexiteit een verhoogd risico. De OR 
adviseert dan ook om dit soort typen gebouwen aan te merken als risicovolle gebouwen waarbij 
juist de complexiteit als gebruikte materialen en inventaris versneld bijdragen tot snelle 
branduitbreiding ondanks het gebruik van detectiemiddelen. 

Gebouwen met een celfunctie typeert de VRR als een 8 minuten object i.t.t. de wet die een norm 
oplegt van 5 minuten. De VRR hanteert hierbij het standpunt dat het oprekken van de norm 
verantwoord is vanwege een goed werkende BHV organisatie binnen deze instellingen. Dit 
betekent dat een gevangenisinstelling (complex met celfunctie) te allen tijde, dus ook 's nachts 
voldoende menskracht moet hebben om doeltreffend te kunnen optreden en om zodoende een 
opkomsttijd van de brandweer met drie minuten te mogen vertragen. Aan deze 
verantwoordelijkheid kan en mag de VRR niet voorbijgaan ondanks de calamiteitenplannen 
welke ongetwijfeld zijn overlegd met de opstellers van het dekkingsplan. De OR heeft gevraagd 
om inzage in de genomen maatregelen en gemaakte afspraken/convenanten die een vertraging 
van de brandweer acceptabel maakt. Tot op heden heeft de OR nog niets ontvangen. 

Bovenstaande alinea is ook van toepassing op gebouwtypen met de woonfunctie voor 
verminderd zelfredzamen, overige woonfuncties, winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, 
onderwijsfunctie of logiesfunctie. 

De OR adviseert de VRR en het DB/AB de normen m.b.t. opkomsttijden niet aan te passen als 
voorgesteld in het dekkingsplan 1.0. De OR twijfelt aan de actualiteit en/of volledigheid van de 
VRR gegevens m.b.t. wonen boven winkels, de overwegingen en gemaakte afspraken die leiden 
tot het voorstel dat een vertraging in opkomst van de brandweer acceptabel maakt. 

De voorstellen van het oprekken van de normtijden passen goed in het huidige tijdsbeeld van 
het materieelspreidingsplan en de bezuinigingen. 

De indruk bestaat dat de voorstellen om de normen op te rekken zijn grondslag vind in de 
onmogelijkheden van de Brandweereenheden om onder de nieuwe spreiding van materieel 
overal in de regio op tijd te komen. 
De OR merkt daarbij op dat de VRR nog steeds gebruik maakt van een verkeerde 
rijtijdenberekening. Bureau Save heeft hierover gerapporteerd. 

In het dekkingsplan wordt gesteld dat het niet mogelijk is om per objecttype van de zorgnorm te 
rapporteren in welk percentage van de incidenten we daadwerkelijk binnen de normtijd 
aanwezig waren. De VRR kan bijvoorbeeld niet aangeven in hoeveel procent van de incidenten 
in portiekwoningen we binnen 6 minuten aanwezig zijn geweest. Ditzelfde geldt voor de 8- en 
10- minuten objecten. Het rapportagesysteem maakt geen onderscheid op objecttype. Dit is de 
reden dat momenteel op een generieke opkomsttijd van 8 minuten wordt gerapporteerd. Een 
nieuw normatief kader op basis van de drie verschillende objecttypes is op dit moment daardoor 
niet mogelijk. 

Deze stelling bevreemdt de OR. Het huidige in gebruik zijnde incidentrapportagesysteem; 
Boris, "vraagt" een classificatie van gebouwtype. Ook de portiekwoning bijvoorbeeld komt in 
deze classificatie voor. Een rapportage van de zorgnorm per gebouwtype moet dan ook mogelijk 
zijn. 

De basis van het basisbrandrisicoprofiel voor de basiseenheid en het redvoertuig zijn de risico
objecten. Het blijkt lastig voor de gemeenten om op korte termijn een goed overzicht te maken 
van hun risico-objecten. Op korte termijn is hier geen oplossing voor beschikbaar. 
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De OR ziet het ontberen van deze "objectkennis" als een ernstig gemis. Voor een optimale 
brandweerzorg en dekking van het materieel is deze objectkennis van groot belang. Het 
benoemen van de risico-objecten mag niet afhangen van de bereidwilligheid van de gemeenten 
om deze kennis te vergaren en over te dragen, ondanks dat zij verantwoordelijk zijn voor het 
beheer van die kennis. 
De OR is van mening dat deze kennis al (groten)deels in de organisatie aanwezig is, 
ontwikkelgroep 5 heeft destijds een inventarisatie gemaakt van de risico-objecten binnen de 
VRR. Ook de afdelingen OIP en Preventie binnen de districten moeten deze gegevens zonder al 
te veel moeite kunnen aanleveren. 
Totdat de objectkennis via de "formele weg" beschikbaar is pleit de OR ervoor de reeds 
aanwezige kennis, met name die van ontwikkelgroep 5, te implementeren. 

Het AB van de VRR heeft zich uitgesproken over een norm voor de waterongevallen. 

Citaat uit: VRR in breder perspectief (bijlage 3): 
Het Dagelijks Bestuur heeft zich uitgesproken voor het uitgangspunt dat duiken gericht is op 
beredderen, maar dat te allen tijde gestreefd wordt naar een optimale dekking gericht op 
redding. De kwaliteit en de veiligheid van het brandweerduiken moet daarbij wel gewaarborgd 
zijn. In de voetnoot op pagina 4 wordt venvezen naar een uitspraak van het AB over de 70% 
norm. 

De OR hecht veel waarde aan de uitspraak van het AB dat 70% van de Waterongevallen binnen 
de norm moeten worden aangereden en de optimale dekking uitgaat van redding! 

In de ombuigingsvoorstellen is een aantal varianten opgenomen die hebben geleid tot de keuze 
die nu voorgelegd is aan het AB. De berekeningen die ten grondslag liggen aan de voorstellen 
die geleid hebben tot de verdeling zoals voorgesteld aan het AB, zijn gedaan op basis van de 
rekenmethodiek van de VRR. De door de VRR voorgestelde spreiding van duikteams voldoet 
niet aan de norm. Tevens wordt het AB in het dekkingsplan foutief geciteerd omdat het 
uitgangspunt weliswaar beredderen is maar te alle tijde gestreefd moet worden naar een 
optimale dekking gericht op redding. 

De OR adviseert de volledige normstelling van het AB op te nemen in het dekkingsplan met 
daarbij de opmerking dat de meest optimale spreiding van materieel, gericht op redding, 
noodzakelijk is. 
De VRR zal daarbij wel een reële rijtijdenberekening moeten toepassen zoals geadviseerd door 
bureau Save. 

De OR ziet graag dat deze brief wordt meegenomen tijdens de behandeling van het onderwerp 
in het DB / VRR. De OR behoudt zich voor met een tweede reactie nader in te gaan op het 
dekkingsplan in aanloop naar de definitieve besluitvorming van het AB / VRR. 

Met vriendelijke groet, 

H. Zohlandt, 
Ambtelijk secretaris 
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