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Memobericht

Inleiding
Op 19 oktober 2017 is door Bestuurscommissie akkoord gegeven op het Dekkingsplan 2.0. De
uitvoer van dit plan behelst een groot aantal activiteiten dat elk hun eigen tijdspad loopt. Deze
notitie is bedoeld om stand van zaken te schetsen van de voortgang, en daarnaast specifiek de
effecten van het verdwijnen van de tweede tankautospuit (TS) te evalueren.
Verplaatsing materieel en specialisaties
Onderdeel van het dekkingsplan is het verplaatsen van vele voertuigen en specialisaties. Dit is
een intensieve klus omdat de ontvangende korpsen vaak een uitgebreid opleidingstraject
moeten doorlopen en er soms ook technische aanpassingen aan de kazernes noodzakelijk
zijn. Dit loopt op de meeste vlakken voorspoedig. Daar waar er iets uitloop is, komt dit doordat
voor sommige posten het opleidingstraject intensief en soms zwaar is naast de lopende
opleidingen. In enkele gevallen is in onderling overleg besloten de opleidingen enige tijd uit te
stellen. Daarnaast is er enige uitloop op het verwervingstraject van de nieuwe
hulpverleningsvoertuigen. Verwachte uitloop op de diverse projecten is maximaal 6 maanden.
Post Oudega
Werving en ontwikkeling van post Oudega loopt voorspoedig. Hier is reeds separaat over
gerapporteerd.
Evaluatie effecten verdwijnen tweede TS
Per 1 april 2018 zijn op 9 posten de tweede TS-en uit de operationele sterkte gehaald en deze
voertuigen hebben een rol gekregen in de pool van reserve voertuigen waarmee de
operationele sterkte van heel Fryslân wordt ondersteund. Bij incidenten die inzet van twee TSen vereisen, moet nu de tweede TS van een naburige post komen. De netwerkorganisatie komt
hiermee centraal te staan.

Door het vrijspelen van de extra voertuigen zijn er nu meer mogelijkheden vanuit de pool van
reserve voertuigen om de paraatheid op de posten in heel Fryslân te waarborgen indien
voertuigen afwezig zijn voor onderhoud en oefeningen. Zo hebben we in de periode van grote
droogte de afgelopen zomer extra voertuigen preventief op de eilanden neer kunnen zetten.
Voor ieder onderhoud of training waarbij de TS langer dan twee uur buiten dienst zou zijn,
wordt in de basis voorzien in een vervangende TS uit de reservepool.
De uitrukken waarbij de tweede TS van een buurtpost moet komen, waar voorheen de eigen
post in twee TS-en kon voorzien, zijn specifiek gemonitord. Er zijn in het voortraject twijfels
geuit of de buurtposten wel in de noodzakelijke paraatheid en dekking konden voorzien. In alle
gevallen dat de tweede TS van de buurtpost moest komen is er een TS uitgerukt en deze was
ook in alle gevallen voorzien van een adequate bezetting.
Specifieke aandacht is er ook geweest voor de ziekenhuizen. Voor deze objecten wordt direct
bij de eerste melding de tweede TS gealarmeerd. Hierbij hoeft er niet te worden gewacht op
een nader bericht en opschaling vanuit de meldkamer of de eerste eenheid, en wordt bij echte
incidenten vele minuten tijdswinst geboekt. Voor de posten die nu als tweede eenheid
uitrukken op de ziekenhuizen is extra bijscholing geweest zodat zij bekend zijn geraakt met het
gebouw en de daarbij geldende procedures.
In totaal hebben zich 74 alarmeringen voorgedaan waarbij de tweede TS van een buurpost is
gealarmeerd. Dit betreft niet alleen incidenten in het centrum maar ook locaties in het
buitengebied waar op basis van de zomerbezetting met twee voertuigen op wordt uitgerukt. In
veel gevallen wordt de tweede TS op voorhand gealarmeerd en blijkt na enige tijd dat het
incident beperkt in omvang is. In bijna de helft van de gevallen (31) is de komst van de tweede
TS niet meer noodzakelijk gebleken en is de eenheid niet uitgerukt of halverwege retour naar
de eigen kazerne gegaan.
Het aantal incidenten waarbij een tweede TS vanuit een buurtpost moet komen in de periode
van een jaar per post verschilt sterk: van slechts één keer voor Dokkum tot 15 keer voor
Drachten/Sneek. Het wel of niet hebben van een ziekenhuis waar bij elke automatische
brandmelding twee TS-en worden gealarmeerd ligt hier mede aan ten grondslag.
In de risico 1 gebieden waar de kans op branduitbreiding het grootst is, worden bij elke
brandmelding direct twee TS-en gealarmeerd. De opkomsttijden die worden gerealiseerd door
de tweede TS liggen in de lijn der verwachting. Het samen optreden met de buurtkorpsen is
opgenomen in het oefenprogramma en ook diverse keren daadwerkelijk gedaan. Deze
samenwerking is in alle gevallen soepel en effectief verlopen.
Overall kan worden geconcludeerd dat inzetten van de netwerkorganisatie voor de
waarborging van de brandweerzorg ook op bij de grotere posten conform de verwachting is
verlopen en dat een gelijkwaardig niveau van repressieve prestaties wordt geleverd.
Nadere duiding van de prestaties van de tweede TS is verder uitgewerkt in bijlage 2.
Gebuikt reserve TS voor herbezetting
Er is een protocol opgesteld waarbij er bij grote incidenten rondom de grotere posten de
reserve TS weer herbezet kan worden. Deze TS kan dan worden ingezet voor restdekking of
ingezet worden als tweede TS van deze post. De praktijk laat zien dat deze situaties zich
slechts enkele keren per jaar voordoen. In de gevallen dat de TS wordt herbezet functioneert
dat goed en conform verwachtingen.

Plan van aanpak ziekenhuizen
Vanwege opkomstijden van de brandweer is er voor de ziekenhuizen een plan van aanpak
voor Nij Smellinge (Drachten) en Tjongerschans (Heerenveen) vastgesteld in MT-brandweer
maart 2018. Op dit moment vindt de implementatie plaats. Hierbij worden ook de ziekenhuizen
in Sneek en Leeuwarden intensief betrokken hetgeen mede bijdraagt aan harmonisatie en
verbetering van de brandveiligheid voor ziekenhuizen in Fryslân. Deze samenwerking tussen
brandweer en ziekenhuizen loopt succesvol. De buurtposten hebben uitgebreid kennisgemaakt
met de locaties en er wordt ook samen geoefend op scenario’s in het ziekenhuis. Mooie extra
opbrengst van de implementatie is dat door het gezamenlijk overleg de banden tussen de
BHV-organisaties worden aangehaald, en we daarmee de samenwerking en kennisoverdracht
tussen de interne organisatie van de ziekenhuizen bevorderen. Als spin-off worden de
taakkaarten voor de BHV nu samen uitgewerkt en deze zijn dan geharmoniseerd en mogelijk
ook nog bruikbaar voor andere organisaties in de zorg.
Uitruk op maat
Na een intensief traject zijn in februari de kaders voor het gefundeerd afwijken van de
normbezetting vastgesteld in het MT-Brandweer. Tevens is er vormgegeven aan een
oefenprogramma om de vakbekwaamheid in dit soort situaties te borgen. Formele startdatum
voor het ingaan van de kaders is 1 juli 2019. De wijze waarop in Fryslân vormgegeven wordt
aan het afwijken van de normbezetting sluit ook aan bij de verbeteradviezen zoals aangeven
door de inspectie Veiligheid en Justitie, en is dit ook met hen gedeeld.
Slimmer piepen
Technische ontwikkelingen bij het alarmeren maken het mogelijk sneller te reageren op
onderbezetting. Tijdens de start van dit project bleek dat sommige elementen van deze
systematiek gevoelig liggen. Het gaat hierbij om zaken als opgeven rooster, beschikbaarheid
op basis van GPS-positie en zichtbaarheid opkomstmogelijkheden. Sommige vrijwilligers zien
dit als aantasting van de vrijwilligheid en maken zich zorgen om hun privacy. Hoewel erg veel
aandacht is voor deze onderwerpen en ook de OR betrokken en geïnformeerd wordt, bleek het
noodzakelijk veel tijd te nemen voor een goede dialoog en veel uitleg richting de vrijwilligers.
Inmiddels hebben zicht acht posten aangeboden om mee te draaien in een breed pallet aan
pilots. Doel van deze pilots is goed zicht te krijgen op de effecten op de post en technische
mogelijkheden. De pilots gaan in mei van start. Een goede voorbereiding is van belang omdat
er aanzienlijke (nog niet begrootte) kosten met deze systemen zijn gemoeid en het vertrouwen
van de vrijwilligers in deze ondersteunende systemen essentieel is. Onderdeel van de pilots is
ook het in beeld krijgen van de kosten die met deze systemen zijn gemoeid. Binnen de huidige
begroting van de brandweer lijken op dit moment onvoldoende middelen aanwezig om alle
vrijwilligers te voorzien van een slimme pieper en een bijbehorende roosterapplicatie.

Brandveilig leven
Met Dekkingsplan 2.0 is een robuuste repressieve netwerkorganisatie neergezet. Daarnaast
zet Brandweer Fryslân intensief in op het voorkomen van brand en het vergroten van het
(brand)veiligheidsbewustzijn door de uitvoering van brandveilig leven-activiteiten. Het
uitvoeringsprogramma Brandveilig Leven 2019-2022 is bijgevoegd in bijlage 3.
Vervolg
Implementatie van Dekkingsplan 2.0 is voor het grootste deel gerealiseerd en voor de
resterende activiteiten zijn geen grote inhoudelijke knelpunten te voorzien. Verdere rapportage
zal via de reguliere P&C cyclus verlopen.

