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Geachte Bestuur,
Bij schrijven van 23 december 2016 heeft u het concept Plan Brandweerzorg 2017-2020
ter consultatie aan ons voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering op 21 februari 2017
hebben wij besloten onderstaande zienswijze op het concept Plan Brandweerzorg 20172020 in te dienen:


Ontwikkelsporen; “Uitwerking van deze acht ontwikkelsporen leidt de komende
jaren mogelijk tot nieuwe onvoorziene thema’s, afwegingen en keuzes voor het
bestuur. Daarom monitort een stuurgroep gedurende de beleidsperiode tot aan
2020 de uitvoering van het Plan Brandweerzorg. Het bestuur wordt op gezette
tijden over de voortgang geïnformeerd en zo nodig worden specifieke
vraagstukken ter meningsvorming of besluitvorming voorgelegd (pagina 10).”
De organisatorische en financiële consequenties van dit plan zijn niet duidelijk
omdat er gewerkt wordt met ontwikkelsporen. Verzocht wordt om ook de
gemeenten vroegtijdig te betrekken bij de uitwerking van de ontwikkelsporen en



niet pas tijdens de besluitvorming.
Risicogerichte benadering en aanrijtijden/opkomsttijden; “Risico’s zijn niet
op ieder moment van de dag en op iedere plek in het verzorgingsgebied gelijk. Dit
roept fundamentele vragen op ten aanzien van de repressieve dekking. Die was tot
nu toe louter op wettelijke normen en aanrijtijden gericht. Met een risicogerichte
benadering ontstaat meer dynamiek, flexibiliteit en maatwerk. Oude concepten
kunnen worden losgelaten. (…) Het huidige concept van genormeerde aanrijtijden
is achterhaald. De normering voor de aanrijtijden levert immers geen oordeel over
de uiteindelijke kwaliteit van de brandweerzorg (pagina 21).” Gesteld wordt dat
het huidige concept van de genormeerde aanrijtijden achterhaald is en de
brandweerzorg vanuit een risicogerichte benadering ingericht zou moeten worden.
De exacte gevolgen van de risicogerichte benadering voor de mate van
brandweerzorg (aantal kazernes en tankautospuiten) in de gemeente Brielle is
onduidelijk. Verschraling van de brandweerzorg in de gemeente Brielle zou een
mogelijk gevolg kunnen zijn, omdat de gemeente Brielle als plattelandsgemeente
relatief minder risico’s kent dan het overgrote verstedelijkte deel van de regio
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Rotterdam. De brandweerzorg effectief en efficiënt afstemmen op de risico’s
binnen het werkgebied van de VRR is een goede redenering, echter dient wel
gewaakt te worden voor de ondergrens van de brandweerzorg in de
plattelandsgemeenten met relatief weinig risico’s en kunnen derhalve de
aanrijtijden/opkomsttijden als norm niet worden losgelaten. De bewoners van de
plattelandsgemeenten hebben immers net zoveel recht op de aanwezigheid van de
brandweer binnen enkele minuten als de bewoners van een gebied met meer
risico’s. Deze ontwikkeling moet nauwgezet gemonitord worden en behoeft


nadrukkelijk aandacht.
Maatwerk; “Er moet goed worden gekeken of de rechtszekerheid van burgers in
verstedelijkte en plattelandsgebieden als gevolg van deze concepten gelijk en/of
acceptabel blijft (pagina 38).” Het verzorgingsgebied van de VRR bestaat uit 15
grote en kleine gemeenten met ieder een ander risicoprofiel. Het Plan
Brandweerzorg is een algemeen plan wat geldt voor de gehele regio. Verzocht
wordt om onderscheid te maken tussen de verschillende gemeenten, indien
noodzakelijk maatwerk te leveren en een apart Plan Brandweerzorg ZuidHollandse-Eilanden te ontwikkelen in verband met de mogelijk andere inrichting
van de brandweerzorg in de plattelandsgemeenten op de Zuid-Hollandse-Eilanden
ten opzichte van de inrichting van de brandweerzorg in meer verstedelijkte



gemeenten.
Commitment; “Een succesfactor voor het slagen van het Programma
Brandweerzorg is een bestuur dat commitment toont en standvastig is. Er moet
daarom worden gewaakt dat politieke en/of bestuurlijke verdeeldheid ontstaat door
verschillen in zorgniveaus in verstedelijkte gemeenten en gemeenten in de
buitengebieden (pagina 39).” Er wordt hier gesproken over verschillen in
zorgniveaus tussen de verschillende gemeenten. Kennelijk wordt er op voorhand
vanuit gegaan dat door het Plan Brandweerzorg verschillen ontstaan die kunnen
leiden tot politieke en/of bestuurlijke verdeeldheid. Dit is een punt van zorg waar
nadrukkelijk aandacht voor gevraagd wordt. Het zorgniveau binnen de gemeenten
in het buitengebied zal nauwkeurig gemonitord moeten worden en mag van het
nieuwe Plan Brandweerzorg geen negatieve gevolgen ondervinden, zoals



bijvoorbeeld verschraling van de brandweerzorg in gemeenten in het buitengebied.
Vrijwilligers; “Rond repressie moet veel worden geïnvesteerd in betrokkenheid
van het personeel. Omdat juist bij de incidentbestrijding veel gaat veranderen, is
zorgvuldigheid, betrokkenheid, goede uitleg, inspraak en het juiste tempo van
doorslaggevend belang. Draagvlak en lobby blijven een voortdurend punt van
aandacht van alle betrokkenen binnen het programma (pagina 39).” Hierbij wordt
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de positie van de brandweervrijwilligers



binnen onze gemeente.
Financiën; “Een gedetailleerde uitwerking van onder andere het financieel kader
en een communicatieplan volgen separaat op het Plan Brandweerzorg. (…) Het
Plan Brandweerzorg kent nadrukkelijk een kwalitatieve en vernieuwende insteek.
De uitkomst moet een toekomstbestendige brandweerzorg zijn, die aansluit bij de
maatschappelijke behoefte aan continuïteit. Dit betekent dat dit plan niet per se tot
duurdere of goedkopere brandweerzorg leidt. Het is evenmin bedoeld als een
bezuinigingsoperatie. Wie wil innoveren, kan namelijk niet gelijktijdig bezuinigen.
De VRR wil hierbij niet terugdeinzen voor een gesprek over verruiming van de
financiële kaders als blijkt dat nieuwe concepten van brandweerzorg daarom
vragen en de huidige concepten niet meer toereikend zijn (pagina 37).” Het Plan
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Brandweerzorg 2017-2020 geeft vooralsnog geen inzicht in de financiële gevolgen.
Gesteld wordt dat een gedetailleerde uitwerking van het financieel kader separaat
volgt. Het financieel kader van de VRR betreft haar begroting. Het Plan
Brandweerzorg 2017-2020 moet worden gerealiseerd binnen de kaders van de
begroting van de VRR. Als de uitvoering van het Plan Brandweerzorg gevolgen
heeft voor de begroting van de VRR, dan wil de gemeenteraad daar vroegtijdig bij
betrokken worden.
Tot zover onze zienswijze. Wij zien uw reactie op voorgaande graag schriftelijk tegemoet.
Met vriendelijke groet,
De raad van de gemeente Brielle,
de griffier,

de voorzitter,

L.C.M. van Steijn

G.G.J. Rensen
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