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Onderwerp: Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 
Reg.nummer: 2013/150485 
 
1 Inleiding 
Het dekkingsplan beschrijft de mate waarin de brandweer kan voldoen aan de vastgestelde 
opkomsttijden voor de tankautospuit, het redvoertuig, de hulpverleningseenheid en de 
waterongevalleneenheid. Waar niet aan de gestelde opkomsttijd voldaan wordt geeft het 
dekkingsplan inzicht in de locatie van overschrijding. In het dekkingsplan wordt uitgelegd 
welke opkomsttijden per object gelden en hoe de wetgever sinds 1966 is omgegaan met de 
opkomsttijden. In Kennemerland is de geprognosticeerde dekking tussen de 69% 
(nachtsituatie) en 77% (dagsituatie). Kennemerland heeft hiermee de op één na beste 
dekkingsgraad van Nederland.  
 
2 Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor: 
In te stemmen met het Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 
 
3 Beoogd resultaat 
Een dekkingsplan voor de Brandweer Kennemerland 
 
4 Argumenten 
In oktober 2010 is het Besluit veiligheidsregio’s in werking getreden. Daarin zijn 
strakkere normen opgenomen dan voorheen. Op papier komt de brandweer daardoor 
minder vaak op tijd. De brandweerzorg is echter niet veranderd. De vraag is dan ook of 
ingezet moet worden op het verhogen van het dekkingspercentage. Het bestuur van de 
VRK is daarbij realistisch; geheel voldoen aan de tijdnormen is slechts tegen fors hogere 
kosten mogelijk. Daarbij zal de opbrengst in termen van minder doden of minder te 
hospitaliseren slachtoffers bij brand zeer beperkt zijn. Het Rijk heeft aan de wettelijke 
normen ook geen grotere bijdrage in het Gemeentefonds voor de brandweer verbonden. 
Het bestuur van de VRK zet daarom in op verbetering van de tijden, voor zover dat 
mogelijk is zonder meerkosten. Daarvoor zijn twee kostenneutrale verbetervoorstellen 
ontwikkeld om tijdwinst te boeken: verkorting van de meldkamertijd en interregionale 
samenwerking.  
 
De VRK gaat ook – in het verlengde van de landelijke ontwikkelingen – meer inzetten op 
het voorkomen van brand en op zelfredzaamheid. Het verhogen van brandveiligheid en 
een snellere signalering van brand leiden tot een brandveiliger samenleving.  
 
5 Uitvoering 
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland stelt het Dekkingsplan van 
de Brandweer Kennemerland vast. Op grond van artikel 14, lid 2 Wet veiligheidsregio’s 
overlegt de burgemeester voorafgaand met de vaststelling van het plan met de 
gemeenteraad over het ontwerpplan.  

Raadsstuk 
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6 Bijlagen 

- Brief van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland aan 
burgemeester Schneiders, Dekkingsplan Brandweer Kennemerland (incl. 2 
bijlagen, 12  april 2013 

 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester
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Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Haarlem, 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 
 
In te stemmen met het Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 
 
 
 
 
Gedaan in de vergadering van ………….. (wordt ingevuld door de griffie) 
 
 
De griffier     De voorzitter 
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