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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Deze wet bepaalt dat elke 

veiligheidsregio per april 2011 dient te beschikken over een regionaal risicoprofiel (artikel 15 Wet 
veiligheidsregio's), en per juli 2011 over een beleidsplan waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van 
de taken van de veiligheidsregio. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt eenmaal per vier jaar het 
beleidsplan vast (artikel 14 Wet veiligheidsregio's). 

Dit voorstel is opgesteld conform een regionale format. Hiermee wordt bereikt dat alle raadsleden in de 
gehele veiligheidsregio op eenduidige wijze worden geïnformeerd. Mede in verband daarmee zijn voor u 
een tweetal informatieavonden belegd, en wel op 3 en 11 maart, beiden in het gemeentehuis van 
Moerdijk. 

2. Achtergrond 
De Veiligheidsregio is als verlengd lokaal bestuur ingesteld om taken uit te voeren namens en voor 
gemeenten. Omdat het risicoprofiel de basis vormt voor het beleidsplan, heeft de wetgever het 
risicoprofiel nadrukkelijk als instrument gepositioneerd om de gemeenteraden directe invloed te geven op 
het beleid van de veiligheidsregio. 

Het beleidsplan is gebaseerd op het risicoprofiel van de regio. Het brandrisicoprofiel is een 
verbijzondering van het generieke regionale risicoprofiel. De Wet veiligheidsregio's eist dat het 
beleidsplan de opkomsttijden van de brandweer moet omvatten, alsmede de maatregelen en 
voorzieningen van de brandweer om daaraan te voldoen. Het Dekkings- en (specialismen)spreidingsplan 
beschrijft de inrichting van de repressieve brandweerzorg in Midden- en West-Brabant. Belangrijke basis 
van dit plan zijn het brandrisicoprofiel en de opkomsttijden. 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 29 januari 2015 
besloten om het beleidsplan, het generieke regionale risicoprofiel en het brandrisicoprofiel voorlopig vast 
te stellen. Tevens heeft het Algemeen Bestuur op grond van het brandrisicoprofiel de opkomsttijden 
repressieve brandweerzorg en het Dekkings- en (specialismen)spreidingsplan voor brandweermaterieel/-
materiaal voorlopig vastgesteld. 

Op 9 juli 2015 zal het Algemeen Bestuur de plannen en voorstellen definitief vaststellen, nadat de 
gemeenteraden van de 26 in de veiligheidsregio deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld 
hun zienswijze of wensen kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio. 

Ter inzage ligt: 



3. Overwegingen 
Volgens de Wet veiligheidsregio's dient het dekkingsplan brandweerzorg gebaseerd te zijn op een 
regionaal risicoprofiel. De veiligheidsregio MWB heeft naast het generieke risicoprofiel ook een regionaal 
brandrisicoprofiel opgesteld. Waar het regionaal risicoprofiel de maatgevende incidenten, rampen en 
crises in beeld brengt, geeft het brandrisicoprofiel inzicht in de dagdagelijkse brandrisico's. 

Hieronder wordt nader ingegaan op achtereenvolgens het brandrisicoprofiel, het dekkings- en 
spreidingsplan en de risicobenadering en aanpak in onze regio in relatie tot de opkomsttijden brandweer 
in MWB. 

Brandrisicoprofiel 
Het brandrisicoprofiel maakt onderdeel uit van het regionaal risicoprofiel. Waar het regionaal risicoprofiel 
de maatgevende rampen in beeld brengt, geeft het brandrisicoprofiel inzicht in de dagdagelijkse 
brandrisico's. Het brandrisicoprofiel vormt daarmee de basis voor de organisatie van de dagelijkse 
werkzaamheden van de brandweerorganisatie welke worden vertaald in het dekkings- en 
specialismenspreidingsplan. 

In het brandrisicoprofiel zijn de risico's van verschillende gebruiksfuncties in beeld gebracht. Deze risico's 
zijn te definiëren als de mate van waarschijnlijkheid op slachtoffers en de impact die dat met zich mee 
brengt, bij incidenten die in eerste aanzet kunnen worden bestreden met één basisbrandweereenheid 
(tankautospuit). Daarnaast zijn de risico's van verschillende gebiedstypen inzichtelijk gemaakt. Hierbij 
gaat het om de waarschijnlijkheid van een escalatie van een incident en de impact hiervan. 

Het brandrisicoprofiel is een analyse van de risico's, een foto van de aanwezige risico's zonder dat er 
direct conclusies worden getrokken. Anders dan het regionaal risicoprofiel voor rampen en crises heeft 
het brandrisicoprofiel betrekking op een klein incident dat bestreden kan worden met één 
basisbrandweereenheid, dan wel de eerste fase van escalatie van dit incident waarvoor opkomst van een 
tweede basisbrandweereenheid noodzakelijk is. Het profiel legt hiermee een basis voor de bestuurlijke 
besluitvorming over opkomsttijden van de eerste basisbrandweereenheid en de spreiding van 
brandweerkazernes. Daarnaast biedt het brandrisicoprofiel vanuit een risicobenadering een 
onderbouwing voor positioneren van een tweede basisbrandweereenheid op eenzelfde 
brandweerkazerne om snel bij mogelijk escalerende incidenten te kunnen optreden. 

Om te komen tot een dekkings- en specialismenspreidingplan is er een concrete gevolgtrekking gemaakt 
vanuit het brandrisicoprofiel. In het 'voorstel opkomsttijden 1ste basisbrandweereenheid en geografische 
spreiding 2de basisbrandweereenheid' is het risicodiagram van de gebruiksfuncties toegepast om te 
komen tot een voorstel voor de opkomsttijden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
gemotiveerd af te wijken van de opkomsttijden zoals die in het Besluit veiligheidsregio's zijn benoemd. 
Het risicodiagram van de gebiedstypen is gebruikt om te bepalen welke gebiedstypen in aanmerking 
komen voor een snelle inzet van een tweede basisbrandweereenheid. 

Het brandrisicoprofiel 2015-2019 is geactualiseerd op basis van dezelfde methode als in 2011. Ten 
opzichte van 2011 is een lichte stijging van de risicoperceptie waargenomen. Dit is mogelijk te verklaren 
doordat tijdens het actualiseren een grotere groep brandweerdeskundigen is geraadpleegd bij het 
uitvoeren van de risicoanalyse. Daarnaast spelen de ontwikkeling van sociale media en de media-
aandacht bij incidenten een rol bij de (inschatting van de) impact. De verhoging van de risicoperceptie is 
echter niet dusdanig dat dit leidt tot een aanpassing van de voorgestelde opkomsttijden of een 
verschuiving van de basisbrandweereenheden. 
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Dekkings- en spreidingsplan 
Op basis van het geactualiseerde brandrisicoprofiel is het dekkings- en specialismenspreidingsplan 
herzien. Dit plan geeft de dagelijkse brandweerzorg en de meer incidentele inzet bij grotere incidenten en 
rampen weer in termen van kazernes, (specialistisch) materieel en personeel. Daarnaast is in het plan 
inzichtelijk gemaakt op welke plaatsen de brandweer niet binnen de voorgestelde opkomsttijden ter 
plaatse kan zijn. 

Naast het brandrisicoprofiel en het voorstel opkomsttijden 1e en 2e basisbrandweereenheid, zijn de 
uitgangspunten die door het Algemeen Bestuur op 3 juli 2014 zijn vastgesteld en de evaluatie van het 
huidige plan, leidend geweest voor de actualisatie dekkings- en specialismenspreidingsplan. 

Geconcludeerd kan worden dat er geen substantiële aanpassingen noodzakelijk zijn voor de komende 3 
beleidsperiode. Naast enkele nieuw opgenomen verkenningsvoertuigen ten behoeve van 
natuurbrandbestrijding, is het plan aangevuld met de nieuwe brandweerkazerne Moerdijk-Haven. Op 
deze kazerne zijn een industrieel blusvoertuig, redvoertuig en schuimblusvoertuig gestationeerd. 
Tenslotte is een extra oppervlakte reddingsteam toegevoegd dat is gestationeerd op de 
brandweerkazerne Genderen. 

Risicobenadering 
Uit het dekkings- en specialismenspreidingsplan blijkt dat de brandweer niet overal de genormeerde 
opkomsttijden kan realiseren. Afwijken van de norm opkomsttijd is toegestaan, mits het bestuur van de 
Veiligheidsregio daarvoor een deugdelijke motivering geeft. Overigens betekent het afwijken van de norm 
opkomsttijd niet automatisch dat het brandrisico onaanvaardbaar is. Brandveiligheid is de optelsom van 
maatregelen op het gebied van zowel risicobeheersing als incidentbestrijding. De brandweer hanteert 
daarbij een risicogerichte aanpak om de brandveiligheid te optimaliseren. Dit houdt in dat een combinatie 
van zowel preventieve- als preparatieve maatregelen wordt getroffen om de grootste brandrisico's per 
gemeente of wijk optimaal te beheersen. Daarbij is de brandweerzorg een gedeelde verantwoordelijkheid 
van de gemeenten en de brandweer maar wordt ook een beroep gedaan op de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen. 

De kaders voor het risicobeleid worden vastgelegd in het regionaal beleidsplan. De veiligheidsregio en de 
brandweer beschikken over een aantal instrumenten die de basis leggen voor een risicogerichte aanpak 
ten behoeve van de optimalisering van de brandveiligheid. De risico's worden in kaart gebracht en 
geanalyseerd in het risicoprofiel en het brandrisicoprofiel. De dekking van de brandweerzorg wordt 
vastgelegd in het dekkingsplan. De organisatie van de specialistische brandweerzorg is beschreven in het 
specialismen spreidingsplan. De toolbox bestaat uit een aantal gebiedsgerichte en objectgerichte 
maatregelen waarmee de brandveiligheid kan worden verbeterd. 
Parallel zijn een aantal ontwikkelingen ingezet die nader invulling geven aan de risicogerichte aanpak. 
Met risicobeheersing 2.0 wordt gestreefd naar een doelgerichte advisering in plaats van regelgerichte 
advisering. Bij brandveilig leven staan het risicobewustzijn en zelfredzaamheid centraal. Vernieuwde 
repressie richt zich op scenariogerichte brandbestrijdingstactieken en nieuwe repressieve technieken. Bij 
uitruk op maat wordt de bezetting van een tankautospuit afgestemd op een brandmelding en de 
personele beschikbaarheid van een brandweerkazerne. 

De clustercommandanten zijn integraal verantwoordelijk voor de brandveiligheid in hun cluster. Zij dragen 
zorg voor afstemming van het brandveiligheidsbeleid met de gemeenten en een gezamenlijke, op 
brandrisico's gebaseerde, prioriteitstelling. Op basis van een top 3, top 5 of top 101 kan de gemeente 
maatregelen uit de toolbox inzetten. De brandweer adviseert hierbij en kan hierin ondersteunen. 
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Middels de uitkomsten van de risicogerichte aanpak kan het bestuur van de Veiligheidsregio een 
afgewogen keuze maken of een overschrijding van de norm opkomsttijd al dan niet aanvaardbaar is. In 
het eerste kwartaal van 2015 wordt de risicogerichte benadering verder uitgewerkt en vertaald in een 
concreet plan van aanpak. Bij de bestuurlijke vaststelling van het brandrisicoprofiel en het dekkings- en 
specialismenspreidingsplan in juli 2015, is het plan van aanpak beschikbaar. In de resterende 
beleidsperiode tot en met 2018 wordt het plan van aanpak uitgevoerd 

4. Middelen 

5. Risico's 

6. Communicatie/Aanpak 

7. Voorstel 
Het Regionaal risicoprofiel, het brandrisicoprofiel, het Dekkings- en spreidingsplan brandweerzorg 

vormen een samenhangend geheel met het beleidsplan 2015-2019. 

Voorstel ten aanzien van het brandrisicoprofiel en Dekkings- en spreidinqsplan brandweer(zorg) 

1. Kennis te nemen van het Dekkings- en spreidingsplan brandweer(zorg) Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant (MWB) met daarin opgenomen 
1 Het brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
' De inspanningsverplichting opkomsttijden basisbrandweerzorg 
1 De organisatie en spreiding van brandweerspecialismen 

2. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio berichten dat u kunt instemmen met definitieve 
vaststelling van de onder 1 genoemde beleidsstukken. 

Hoogachtend, 

de loco de burgemeester 

R.A.J.M Vos gers 
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