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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Op 30 januari 2019 heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vergaderd.  
Graag informeren wij u middels deze brief over zaken die voor uw gemeente van direct belang zijn.  
Het verslag van de openbare vergadering van 30 januari 2019 kunt u na vaststelling vinden op onze 
website. 
 

1. Vaststelling Brandrisicoprofiel 2018 en Dekkingsplan 3.0 

 
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering op 30 januari 2019 het Brandrisicoprofiel 2018 en het 
Dekkingsplan 3.0 definitief vastgesteld. De concept documenten waren al in oktober 2018 voorlopig vast-
gesteld, waarna de gemeenteraden in de regio is verzocht om een zienswijze te geven. Eind vorig jaar 
hebben alle gemeenteraden deze zienswijze vastgesteld. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen 
heeft het bestuur besloten alleen in het Dekkingsplan nog een wijziging door te voeren. Die wijziging had 
betrekking op de risico´s van branden in woningen met rieten kappen. De rol van specialistische teams 
voor rietkap-brandbestrijding op de posten Blaricum en Laren wordt daarin benadrukt. Verder bestond er 
geen aanleiding, om de conceptversie van het Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan nog aan te passen.  
Het algemeen bestuur zal wel een reactie naar alle raden sturen, waarin wordt ingegaan op de vragen en 
opmerkingen in de zienswijzen. 
 

2. Brandveilig Leven in 2018: terugblik 

 
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering stilgestaan bij de activiteiten die Brandweer Gooi en 
Vechtstreek (BGV) in het kader van brandveilig leven in 2018 heeft uitgevoerd. Hieronder een korte sa-
menvatting: 
In 2018 is er bijvoorbeeld veel aandacht uitgegaan naar voorlichting over brandveiligheid op basisscho-
len: in het voorjaar ontvingen 80 groepen 8 in de regio voorlichting over de brandweer-schatkist. In no-
vember en december heeft de BGV en haar partners in een tijdsbestek van 5-6 weken 108 groepen 8 
bezocht in het kader van de jaarlijkse vuurwerkcampagne. Tot slot is er veel aandacht besteed aan de 
4vuurwerkveilig-campagne (onder meer een online vuurwerkles).  
Verder heeft de BGV in oktober de campagne in het kader van de jaarlijkse brandpreventieweken onder-
steund. Het thema was ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ en de campagne was gericht op jonge 
ouders: bij de aangifte van de geboorte van hun kind ontvingen zij een speciale geboortetas over brand-
preventie. De burgemeesters hebben ieder (samen met de brandweer) een bezoek gebracht aan één van 
pasgeborenen in hun gemeente. 
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Uiteraard is er in 2018 veel geïnvesteerd in de samenwerking met de bekende netwerken, zoals thuis-
zorg, zorginstellingen, gemeenten, woningbouwcorporaties, etc. Dit is ook een belangrijke pijler binnen 
Brandveilig Leven.  
Tot slot is het algemeen bestuur in december akkoord gegaan met de invoering van de integrale regiona-
le wijkgerichte aanpak brandveiligheid. Het gaat hierbij om een uitrol van een netwerk van wijkbrand-
weermannen en –vrouwen in de regio. Verder krijgen de brandweerposten – naast hun bestaande re-
pressieve rol - in de komende periode een bredere maatschappelijke functie, gericht op veiligheid. Hier-
voor wordt in 2019 gestart met een pilot. 
 
Het algemeen bestuur concludeert dat er veel en goed werk is verricht om het bewustzijn over brandvei-
ligheid in onze woonomgeving te verbeteren.  
 
Wij vertrouwen erop u met deze brief op de juiste wijze en volledig geïnformeerd te hebben over de ont-
wikkelingen binnen de veiligheidsregio. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het algemeen bestuur van de veiligheidsregio,  
 
 
 
 
 
J.A. van der Zwan      P.I. Broertjes      
secretaris       voorzitter 
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onderwerp Zienswijze Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 18 oktober 2018 zijn de concept versies van het Brandrisicoprofiel 2018 en het Dekkingsplan 3.0 

aangeboden aan de gemeenten, waarbij de gemeenteraad is gevraagd een zienswijze te geven op beide 

documenten. Voor eind 2018 hebben alle gemeenteraden een zienswijze vastgesteld. De vragen en 

opmerkingen in de verschillende zienswijzen zijn door de veiligheidsregio beoordeeld en van een reactie 

voorzien. Hieronder zullen wij nader ingaan op de ontvangen opmerkingen, waarbij gelijksoortige vragen 

zoveel mogelijk zijn gebundeld. 

 

1) Zorgen over prestaties m.b.t. opkomstpercentages 

Een aantal gemeenten maakt zich zorgen over de teruggelopen opkomstpercentages in het nieuwe 

Dekkingsplan en stelt dat dit een minimumniveau moet zijn en dat, waar mogelijk, naar verbetering 

moet worden gestreefd. Verder is de mening van twee gemeenten dat de wettelijke normtijden niet 

verder moeten worden opgerekt. 

Reactie: 

De dekkingspercentages in het Dekkingsplan zijn gebaseerd op theoretische berekeningen. Na 

invoering van het dekkingsplan zullen de prestaties periodiek gemonitord worden en waar nodig zal 

worden bijgesteld. Het vaststellen van afwijkende normtijden in het Dekkingsplan 3.0 is alleen 

gedaan voor situaties met een beperkt brandrisico en bij gebouwen met goede brandpreventieve 

voorzieningen. Er zijn geen plannen om dit breder te gaan toepassen. 

 

2) In beeld brengen van rendement van samengestelde uitruk 

Diverse gemeenten geven aan dat het rendement van de samengestelde uitruk (een snelle TS2, 

gevolgd door een TS4, bij maatgevende uitrukken) beter in beeld moet worden gebracht. Ook moet, 

conform het advies van de Inspectie J&V, nauwkeuriger over de gerealiseerde opkomsttijden worden 

gerapporteerd. 

Reactie: 

In het Dekkingsplan is reeds opgenomen, dat de aanbevelingen uit het rapport van de Inspectie 
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Justitie & Veiligheid (Regiobeeld van Gooi en Vechtstreek, 2018) allemaal worden overgenomen door 

de BGV. Dat betekent dat met ingang van 2019 in de bestuursrapportage (oktober 2019) en in de 

jaarstukken 2019 o.a. zal worden gerapporteerd over het rendement van de snelle eerste eenheid bij 

een samengestelde uitruk (TS2 en TS4). Ook zal op de juiste wijze over de opkomsttijd worden 

gerapporteerd bij een samengestelde uitruk. In het geval van een maatgevend incident 

(woningbrand) is dat de tweede eenheid, tenzij direct met een TS6 wordt uitgerukt. 

 

3) Inzicht in compenserende maatregelen 

Er zijn ook diverse vragen gesteld over de compenserende maatregelen, die getroffen zullen gaan 

worden wanneer het niet mogelijk is om te voldoen aan de normtijden. Meer inzicht wordt gewenst in 

de planning, voortgang en prioriteitstelling van deze maatregelen. 

Reactie: 

In het Dekkingsplan (§ 4.2) is vermeld, dat na vaststelling van dit document zal worden uitgewerkt, 

welke compenserende maatregelen zullen worden ingezet bij overschrijdingen van de normtijd. Een 

Plan van Aanpak hiervoor zal een planning voor de werkzaamheden bevatten, de prioritering die 

daarbij wordt gehanteerd, alsmede de capacitaire en financiële consequenties. Het algemeen bestuur 

zal na opstellen van de plannen (in de loop van 2019) hierover geïnformeerd worden en zodra met de 

uitvoering is gestart, zal periodiek over de voortgang van maatregelen gerapporteerd worden 

(NB. dit is ook een aanbeveling van de Inspectie J&V).  

 

4) Draagvlak vrijwilligers 

Door een paar gemeenten wordt erkenning geuit voor het feit dat draagvlak onder vrijwilligers een 

belangrijk aspect is geweest bij het opstellen van het nieuwe Dekkingsplan. 

Reactie: 

Dat was inderdaad een belangrijk uitgangspunt. 

 

5) Specialistische teams voor rietenkap-brandbestrijding 

De risico’s van rieten kappen en de beschikbare specialistische kennis m.b.t. rietenkap-

brandbestrijding zijn in de stukken onvoldoende belicht, vinden de gemeenten Blaricum en Laren. 

Reactie: 

Het risico van rieten kappen is wel benoemd als regio-specifiek incidenttype in het Dekkingsplan (§ 

6.2). Ook de inzet van het specialisme rietenkap-brandbestrijding is geborgd in de operationele 

procedures van de BGV (risico objecten bekend op de meldkamer, aparte inzetprocedures, rol 

posten Blaricum en Laren geborgd). Besloten is om dit in bovengenoemde paragraaf van het 

Dekkingsplan nog nader toe te lichten.  

 

6) Overige onderwerpen 

- De inzet van de Wijkbrandweerman wordt toegejuicht en krijgt bij voorkeur regionale navolging.  

Reactie: 

Dit heeft geen directe invloed op het Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan, anders dan mogelijke inzet 

voor het realiseren van compenserende brandveiligheidsmaatregelen. 

- Aandacht wordt gevraagd voor knelpunten m.b.t. bluswatervoorziening en werving van vrijwilligers. 

Reactie: 

Deze punten staan los van Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan, maar hebben zeker de aandacht van 

Brandweer Gooi en Vechtstreek.  



 

- Inzicht in beschikbare slagkracht van de BGV is gewenst.  

Reactie: 

Ook dit maakt geen onderdeel uit van het Brandrisicoprofiel of Dekkingsplan. Bij de uitwerking van 

het Dekkingsplan naar een Inzetplan wordt aandacht besteed aan de slagkracht die in de regio 

beschikbaar is. Dit heeft vooral betrekking op het grootschalig optreden en niet op de eerstelijns-

brandweerzorg, die in het Dekkingsplan is uitgewerkt. 

 

 

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 30 januari 2019 besloten dat de ingediende 

zienswijzen geen aanleiding geven tot het wijzigen van het voorlopig vastgestelde Brandrisicoprofiel.  

Het Dekkingsplan is in paragraaf 6.2 aangevuld met een korte toelichting op de risico´s van branden in 

rieten kappen en de inzet van specialistische teams vanuit de posten Blaricum en Laren. Wij gaan er 

vanuit dat deze aanpassing en de aanvullende informatie in deze brief voldoende antwoord geeft op de 

gemaakte opmerkingen. De beide documenten zijn tijdens deze vergadering dan ook definitief 

vastgesteld.  

 

Wij vertrouwen erop u met deze brief op de juiste wijze en volledig geïnformeerd te hebben over de door 

de gemeenteraden ingediende zienswijzen op het Brandrisicoprofiel 2018 en het Dekkingsplan 3.0. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
Namens het algemeen bestuur van de veiligheidsregio,  
 
 
 
 
 
J.A. van der Zwan      P.I. Broertjes      
secretaris       voorzitter 

  



1. Blaricum Zienswijze Reactie BGV Advies Algemeen Bestuur

1.1 Algemeen We constateren dat het brandrisicoprofiel en het 

dekkingsplan voorzien in het gewenste zicht op 

brandrisico’s en een optimale inzet van de brandweer 

bij daadwerkelijke brand. Daarbij geldt dat een 

belangrijk uitgangspunt, namelijk draagvlak bij de lokale 

posten, ook daadwerkelijk is gehanteerd. De nieuwe 

opzet doet in de basis recht aan de inzet die benodigd is 

en doet een aanmoedigend beroep op de 

betrokkenheid van onze vrijwilligers.

Draagvlak bij (het vrijwillige deel van) de repressieve 

organisatie was ook een belangrijk uitgangspunt bij het 

opstellen van Dekkingsplan 3.0

Voor kennisgeving aannemen

1.2 Dekkingsplan De in de documenten gehanteerde normtijden zitten 

aan een grens. Het verder oprekken van de tijden is in 

onze beleving voor het imago en de daadkracht van de 

brandweer niet wenselijk. In dat opzicht hebben we in 

onze beleving een grens bereikt.

Het afwijken van de wettelijke normtijden voor een 

selecte groep gebouwtypen is, conform het Besluit 

veiligheidsregio's, gemotiveerd gedaan. Het oprekken 

wordt alleen toegepast bij een beperkt brandrisico of 

goede brandpreventieve voorzieningen. Er zijn geen 

plannen om dit verder te gaan toepassen.    

Aanvullende reactie over afwijken normtijden aan de 

gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is 

niet nodig.

1.3 Dekkingsplan Wat betreft de dekkingspercentages, op het oog lijken 

deze erg matig. We realiseren ons dat dit het meest 

optimale resultaat is. Tegelijk willen we erop wijzen dat 

dit wat ons betreft geen streef-percentages zijn, maar 

minimumpercentages. Het blijven streven naar hogere 

percentages is altijd wenselijk.

De dekkingspercentages in het Dekkingsplan 3.0 zijn 

gebaseerd op theoretische berekeningen. De komende 

tijd zal gemonitord worden hoe de realisatie in de 

praktijk zal zijn. De brandweer zal, waar nodig, bijsturen 

om tenminste de berekende dekkingspercentages te 

kunnen realiseren.

Aanvullende reactie over interpretatie van de 

dekkingspercentages aan de gemeente verstrekken. 

Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.

1.4 Dekkingsplan De expertise van onze brandweerpost binnen de regio 

over bestrijding van rietkapbranden is onderbelicht in 

de stukken. Graag vragen wij u op te nemen in het 

dekkingsplan dat de expertise en capaciteit 

gehandhaafd blijft. Dit vanwege de daadwerkelijke 

risico’s op rietkapbranden in onze gemeente, alsmede 

het ondersteunen van de opgedane expertise en 

geleverde inzet bij rietkapbranden door onze post en die 

van naastgelegen post.

In het Dekkingsplan 3.0 zijn woningen met rieten kap 

benoemd als één van de 3 regio-specifieke 

incidenttypen (§ 6.2). Voor een nadere uitwerking wordt 

verwezen naar het komende Inzetplan. Dat neemt niet 

weg dat de inzet van post Blaricum voor dit specialisme 

volledig geïmplementeerd is binnen de werkwijzen van 

de BGV. Alle woningen met rieten kap zijn bekend op de 

meldkamer en een specifieke uitrukprocedure wordt 

gebruikt (middelbrandprocedure en inzet rietkapteams). 

In het Dekkingsplan 3.0 een aanvulling opnemen bij § 

6.2 Regio-specifieke incidenttypen , waarin de risico´s 

voor Blaricum en Laren worden benadrukt en de 

meerwaarde van de specialistische rietkap-teams op 

beide posten wordt aangegeven.

2. Laren Zienswijze Reactie BGV Advies Algemeen Bestuur

2.1 Dekkingsplan Zelfde opmerkingen als Blaricum (1.1, 1.2 en 1.3) Zie Blaricum Zie Blaricum

Gemeente

Bijlage 1: Overzicht zienswijzen gemeenten en reactie BGV



2.2 Dekkingsplan De expertise van onze brandweerpost binnen de regio 

over bestrijding van rietkapbranden is niet in de stukken 

genoemd. Dit vinden wij onacceptabel. Wij verwachten 

dat u in het brandrisicoprofiel dit bijzondere risico 

nadrukkelijk opneemt. Wij verwachten verder dat in het 

dekkingsplan expliciet wordt vermeld dat de expertise 

en capaciteit voor rietkapbranden in Laren (en Blaricum) 

ter beschikking staat en dat de nodige investeringen 

worden gedaan om dit specialisme te behouden en waar 

nodig uit te bouwen.

Woningen met rieten kappen zijn niet in het 

Brandrisicoprofiel opgenomen, omdat er in de 

brongegevens (BAG) geen informatie over de aard van 

de dakbedekking staat. Alle woningen met rieten kap 

zijn echter wel bekend en verwerkt in de systemen van 

de meldkamer. In het Dekkingsplan 3.0 zijn woningen 

met rieten kap benoemd als één van de 3 regio-

specifieke incidenttypen (§ 6.2). Voor een nadere 

uitwerking wordt verwezen naar het komende 

Inzetplan. Dat neemt niet weg dat de inzet van post 

Laren voor dit specialisme volledig geïmplementeerd is 

binnen de werkwijzen van de BGV.  Bij een rietkap-

brand wordt een specifieke uitrukprocedure gebruikt 

(middelbrandprocedure met rietkapteams). 

In het Dekkingsplan 3.0 een aanvulling opnemen bij § 

6.2 Regio-specifieke incidenttypen , waarin de risico´s 

voor Blaricum en Laren worden benadrukt en de 

meerwaarde van de specialistische rietkap-teams op 

beide posten wordt aangegeven.

3. Hilversum Zienswijze Reactie BGV Advies Algemeen Bestuur

3.1 Algemeen Wij herkennen ons in het brandrisicoprofiel en het 

dekkingsplan en hebben waardering voor deze plannen 

voor goede lokale brandweerzorg. Het is goed te lezen 

welke stappen er zijn gezet om brandweerzorg voor 

onze inwoners zo goed als mogelijk te borgen.

Bedankt voor de positieve reactie Voor kennisgeving aannemen



3.2 Dekkingsplan Het hanteren van de wettelijke aanrijdtijden vinden wij 

een belangrijk onderwerp. We maken ons zorgen over 

hetgeen u schrijft in het dekkingsplan om af te wijken 

van de normtijden voor objectfuncties zoals beschreven 

in paragraaf 4.1. In essentie zijn wij van mening dat de 

brandweer moet voldoen aan wettelijke normen. 

Tegelijkertijd beseffen we dat afwijkingen in 

aanrijdtijden in de praktijk minder problematisch zijn en 

dat er tal van compenserende maatregelen worden 

getroffen. Deze compenserende maat-regelen moeten 

worden gezocht in maatregelen vanuit 

(brand)preventieve voorzieningen, zelf-redzaamheid, 

vergroten van het risicobewustzijn en het 

handelingsperspectief voor onze inwoners. Zoals 

vermeld in het Dekkingsplan 3.0 zal er een apart plan 

van aanpak worden opgesteld, waarin de inzet van 

Brandveilig Leven ter compensatie van overschrijdingen 

van de normtijd wordt uitgewerkt. Dit plan van aanpak 

willen wij graag bespreken in de raadscommissie.

In paragraaf 4.2 van het Dekkingsplan 3.0 wordt 

aangegeven dat er een apart Plan van aanpak volgt, 

waarin compenserende maatregelen worden uitgewerkt 

voor gebouwen met een berekende overschrijding van 

de wettelijke normtijd. Dit plan zal de BGV in 2019 

opstellen en wordt, na behandeling in het 

Veiligheidsbestuur, aan de gemeenteraden aangeboden.

Aanvullende reactie over Plan van Aanpak voor 

compenserende maatregelen bij overschrijding 

normtijden aan de gemeente verstrekken. Aanpassing 

van BRP of DP is niet nodig.

3.3 Dekkingsplan Uitruk op Maat, oftewel variabele voertuig-bezetting, is 

begonnen in onze veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

dat nu landelijke navolging krijgt. Dat vinden wij een 

goede ontwikkeling. Het is echter wel noodzakelijk dat 

het rendement van de variabele voertuigbezetting meer 

inzichtelijk wordt gemaakt. Het is nodig dat de 

brandweer de aankomsttijden van de TS2 en TS4 apart 

gaat bijhouden. Op die manier kunnen we straks ook 

echt weten in welke mate we voldoen aan normtijden.

Bij de toepassing van Uitruk op Maat worden alle 

aanbevelingen uit het Inspectie J&V rapport (2018) 

overgenomen. Dit betekent o.a. een bevelvoerder op 

elke TS2 (conform Landelijk kader UoM), het in beeld 

brengen van het rendement van een samengestelde 

uitruk en het op de juiste wijze rapporteren van de 

opkomsttijden (bij maatgevend incident op de aankomst 

van de 2e eenheid).   

Aanvullende reactie over implementatie van de 

aanbevelingen van Inspectie J&V aan de gemeente 

verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.



3.4 Algemeen Wij ondersteunen daarbij nieuwe maatregelen zoals de 

inzet van de wijkbrandweer (m/v) en de andere wijze 

waarop brandweerposten worden ingezet om de 

brandveiligheid dichter bij inwoners te brengen. Inzet 

van de wijkbrandweer is volgens ons een effectief 

instrument om binnen het totale netwerk van sociale- 

en fysieke veiligheid bij te dragen aan de versterking van 

risicobewustzijn en zelfredzaamheid van onze inwoners. 

Een bredere inzet over de regio zou een wezenlijke 

bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de 

brandveiligheid.

Deze punten staan in principe los van Brandrisicoprofiel 

en Dekkingsplan, maar kunnen (waar mogelijk) wel 

mede worden ingezet om ook te kunnen dienen als 

compenserende maatregel voor overschrijdingen van de 

normtijden. 

Aanvullende reactie over de inzet van 

wijkbrandweermedewerkers en de nieuwe rol van 

lokale posten aan de gemeente verstrekken. 

Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.

3.5 Algemeen Verder vinden wij het belangrijk dat er geen problemen 

zijn met de bluswatervoorzieningen en dat er voldoende 

brandweervrijwilligers zijn. Mochten er knelpunten zijn 

of dreigen, dan gaan wij ervan uit dat u dit tijdig bij de 

betrokken gemeente(n) aankaart en dat dat 

veiligheidsregio proactief handelt om die knelpunten op 

te lossen.

Deze punten staan los van Brandrisicoprofiel en 

Dekkingsplan, maar hebben zeker de aandacht van de 

brandweer.

Aanvullende reactie over bluswaterproblematiek en 

behoud brandweervrijwilligers aan de gemeente 

verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.

3.6 Algemeen Tenslotte willen wij worden geïnformeerd welke 

prioriteiten van de hierboven genoemde maatregelen 

door het algemeen bestuur worden gesteld en gaan er 

vanuit dat de gevolgen binnen de bestaande financiële 

kaders blijven.

In het Plan van aanpak voor compenserende 

maatregelen bij overschrijdingen van de normtijd zal 

ook een planning en prioritering (en zo nodig financiële 

consequenties) worden opgenomen. Zodra deze 

plannen in de loop van 2019 gereed zijn, kan ook de 

gemeenteraad daarover geïnformeerd worden.

Aanvullende reactie over prioritering compenserende 

maatregelen in Plan van Aanpak aan de gemeente 

verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.

4. Gooise Meren Zienswijze Reactie BGV Advies Algemeen Bestuur

4.1 Dekkingsplan De toegevoegde waarde voor de veiligheid van de 

inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek moet beter 

in beeld worden gebracht, conform het advies van de 

Inspectie Justitie en Veiligheid.

De aanbevelingen uit het rapport van de Inspectie J&V 

(Regiobeeld van Gooi en Vechtstreek, 2018) worden alle 

overgenomen door de BGV. Dat betekent dat met 

ingang van 2019 o.a. zal worden gerapporteerd over het 

rendement van de snelle eerste eenheid bij een 

samengestelde uitruk (TS2 en TS4).

Aanvullende reactie over het rendement van de snelle 

eerste eenheid aan de gemeente verstrekken. 

Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.

5. Huizen Zienswijze Reactie BGV Advies Algemeen Bestuur



5.1 Dekkingsplan De toegevoegde waarde voor de veiligheid van de 

inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek moet beter 

in beeld worden gebracht, conform het advies van de 

Inspectie Justitie en Veiligheid.

De aanbevelingen uit het rapport van de Inspectie J&V 

(Regiobeeld van Gooi en Vechtstreek, 2018) worden alle 

overgenomen door de BGV. Dat betekent dat met 

ingang van 2019 o.a. zal worden gerapporteerd over het 

rendement van de snelle eerste eenheid bij een 

samengestelde uitruk (TS2 en TS4).

Aanvullende reactie over het rendement van de snelle 

eerste eenheid aan de gemeente verstrekken. 

Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.

5.2 Dekkingsplan De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verplicht zich 

tot het verkleinen van het relatieve grote verschil tussen 

het opkomstpercentage van Huizen en het gemiddelde 

van de Regio.

De dekkingspercentages in het Dekkingsplan 3.0 zijn 

gebaseerd op theoretische berekeningen. De komende 

tijd zal gemonitord worden hoe de realisatie in de 

praktijk zal zijn. De brandweer zal, waar nodig, bijsturen 

om tenminste de berekende dekkingspercentages te 

kunnen realiseren.

Aanvullende reactie over het verbeteren van het 

opkomstpercentage voor Huizen aan de gemeente 

verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.

6. Weesp Zienswijze Reactie BGV Advies Algemeen Bestuur

6.1 Dekkingsplan Ten aanzien van de geconstateerde operationele 

knelpunten, verzoeken wij de brandweer de oplos-

singsrichtingen concreet uit te werken, met voldoende 

oog voor het personeel, vrijwilligers en verminderd 

zelfredzamen (o.a. senioren). Wij verwachten dat 

ontwikkelingen met betrekking tot de 

brandveiligheidsmaatregelen goed worden gemonitord 

en, indien nodig, leiden tot verbeteringen.

In paragraaf 4.2 van het Dekkingsplan 3.0 wordt 

aangegeven dat er een apart Plan van aanpak volgt, 

waarin compenserende maatregelen worden uitgewerkt 

voor gebouwen met een berekende overschrijding van 

de wettelijke normtijd. Dit plan zal de BGV in 2019 

opstellen en wordt, na behandeling in het 

Veiligheidsbestuur, aan de gemeenteraden aangeboden. 

Over de voortgang zal, conform aanbeveling van 

Inspectie J&V, periodiek gerapporteerd worden.

Aanvullende reactie over Plan van Aanpak voor 

compenserende maatregelen bij overschrijding 

normtijden aan de gemeente verstrekken. Aanpassing 

van BRP of DP is niet nodig.

6.2 Dekkingsplan Wij vragen, conform de lijn van de Inspectie, het 

behaalde rendement door de snelle opkomst van het 

eerste voertuig meer inzichtelijk en zichtbaar te maken.

De BGV neemt alle aanbevelingen van de Inspectie J&V 

over en zal met ingang van 2019 specifiek gaan 

rapporteren over het rendement van het snelle, eerste 

voertuig. Dit zal hoofdzakelijk beperkt zijn tot uitrukken 

voor maatgevende incidenten (woningbrand) in de DAG-

situatie.

Aanvullende reactie over het rendement van de snelle 

eerste eenheid aan de gemeente verstrekken. 

Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.

7. Wijdemeren Zienswijze Reactie BGV Advies Algemeen Bestuur



7.1 Algemeen Wij zijn content met de wijze waarop de positie van de 

vrijwilligers is meegenomen in het dekkingsplan 3.0. 

Hiermee erkent het Algemeen Bestuur en de regionale 

brandweer dat onze brandweervrijwilligers onmisbaar 

zijn om de brandweerzorg te leveren waar de burger 

recht op heeft. Wij erkennen dat het brandrisicoprofiel 

en dekkingsplan 3.0, welke ter zienswijze aan ons 

worden voorgelegd, vooral technische plannen zijn en 

ondersteunen het principe van dynamische dekking.

Voor kennisgeving aannemen Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.

7.2 Algemeen Het brandrisicoprofiel dan wel het dekkingsplan geeft 

nog onvoldoende inzicht in de slagkracht van de 

regionale brandweer. Wij zien graag een toelichting dan 

wel inzage in de totale slagkracht van de brandweer 

Gooi en Vechtstreek, dit mede gelet op het risicoprofiel 

van de Veiligheidsregio.

Het Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan hebben 

betrekking op de dagelijkse, eerstelijns brandweerzorg, 

dat wil zeggen het optreden van de eerste eenheden. De 

slagkracht heeft betrekking op grootschalig optreden bij 

rampen en crises, of bijstand met pelotons naar andere 

regio's. In paragraaf 3.6 van het Dekkingsplan is dit 

nader toegelicht.

Aanvullende reactie over slagkracht aan de gemeente 

verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.

7.3 Dekkingsplan Tenslotte verzoeken wij u om inzage te geven in de 

compenserende maatregelen die u voor ogen hebt, 

waarbij u streeft naar het vergroten van het 

risicobewustzijn en waarbij u een handelings-perspectief 

biedt voor onze burgers. Tevens vragen wij u om deze 

initiatieven financieel te vertalen en zichtbaar te maken 

op het niveau van onze gemeente.

In paragraaf 4.2 van het Dekkingsplan 3.0 wordt 

aangegeven dat er een apart Plan van aanpak volgt, 

waarin compenserende maatregelen worden uitgewerkt 

voor gebouwen met een berekende overschrijding van 

de wettelijke normtijd. Dit plan zal de BGV in 2019 

opstellen en wordt, na behandeling in het 

Veiligheidsbestuur, aan de gemeenteraden aangeboden.

Aanvullende reactie over Plan van Aanpak voor 

compenserende maatregelen bij overschrijding 

normtijden aan de gemeente verstrekken. Aanpassing 

van BRP of DP is niet nodig.


