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Onderwerp Bijlage 2 : Postgebonden duiding prestaties tweede TS                                     

 
 
 
 
Duiding prestaties tweede TS per post 
Met het besluit op diverse posten de tweede TS uit de operationele sterkte te halen en op een andere 
manier in te zetten, is ook verzocht de prestaties van de tweede TS die nu door de buurtposten wordt 
geleverd specifiek te monitoren. In deze memo worden de prestaties over de periode van 1 jaar (1 april 
2018-1 april 2019) in het gebied waar voorheen de tweede TS zou uitrukken nader geduid. Rapportage is 
opgesteld vanuit het werkingsgebied van de post, dit kan in sommige gevallen meerdere gemeenten 
omvatten als een post ook een stuk grondgebied buiten de eigen gemeente afdekt. 
 
Sneek: 

• 14 meldingen; 

• in alle gevallen voldoende personeel; 

• bij 11 meldingen heeft de tweede TS niet ter plaatse gestatust en was inzet niet nodig, hierbij 
horen onder andere 5 loze automatische brandmeldingen in het ziekenhuis;  

• bij de 3 meldingen waarbij de tweede TS ter plaatse heeft gestatust was de opkomsttijd binnen 
de norm.  

 
Wolvega: 

•  2 meldingen; 

•  in alle gevallen voldoende personeel; 

•  1 melding binnen de norm, 1 melding een overschrijding van de norm met 119 seconden. 
 
Joure: 

• 3 meldingen; 

• in alle gevallen voldoende personeel opgekomen; 

• 2 meldingen binnen de norm; 

• 1 melding buiten de norm, dit betrof een melding in Haskerveen aan de uiterste rand van het 
uitrukgebied, hier worden normen niet altijd gehaald; 

• overschrijding norm tweede TS is 113 seconden. 
 
 

Memobericht 



 

 

Burgum: 

• 6 meldingen; 

• in alle gevallen voldoende personeel op de tweede TS; 

• bij 3 meldingen was de tweede TS niet noodzakelijk en is er geen ter plaatste tijd; 

• 3 resterende meldingen zijn in buitengebied (Oudega/Eernewoude) hier worden zoals bekend de 
normen niet gehaald, mede daarom wordt er gewerkt aan een nieuwe kazerne in Oudega. 

• aankomsttijd van tweede TS t.o.v. van de eerste TS is goed: van 24 seconden eerder dan de TS 
van Burgum tot 84 seconden later; 

• bij 1 van deze incidenten speelt de lange verwerkingstijd van de meldkamer (bijna 7 minuten) 
een rol in de mate van overschrijding, dit betrof een natuurbrand waarbij waarschijnlijk de 
plaatsbepaling door de melder erg lastig was. 

 
Franeker: 

• 2 meldingen; 

• in alle gevallen voldoende personeel; 

• beide keren TS ter plaatse; 

• 1x overschrijding van de norm met 45 seconden 

• bij de tweede melding is aan de tweede TS gevraagd om wel door te rijden maar dit zonder 
spoed te doen en zwaailampen en sirene uit te zetten, hiermee is voor dit incident geen normtijd 
beschikbaar. 

 
Harlingen: 

• 14 meldingen; 

• in alle gevallen voldoende personeel; 

• bij 5 meldingen heeft de tweede TS niet ter plaatse gestatust en was inzet niet nodig; 

• van de resterende 9 meldingen is 1 melding op de snelweg waarbij de tweede TS verzocht is het 
laatste stuk zonder spoed door te rijden omdat incident al onder controle was; 

• van de 3 overschrijdingen is en 1 zo groot dat dit een fout gestatuste tijd moet zijn, statussen is 
een handmatige actie; 

• de resterende 2 overschrijdingen zijn respectievelijk 56 en 61 seconden. 
 
Drachten: 

• 15 meldingen; 

• in alle gevallen voldoende personeel; 

• bij 8 meldingen heeft de tweede TS niet ter plaatse gestatust en was inzet niet nodig, hierbij 
horen onder andere 6 loze automatische brandmeldingen in het ziekenhuis;  

• 4 meldingen binnen de norm aanwezig; 

• bij de overschrijdingen is er tweemaal sprake van een marginale overschrijding (16 en 14 
seconden), eenmaal een overschrijding van 232 seconden, dit was een complex incident waarbij 
ook de eerste TS een onlogische statustijd heeft.  

 
Heerenveen: 

• 9 meldingen; 

• in alle gevallen voldoende personeel; 

• bij 2 meldingen heeft de tweede TS niet ter plaatse gestatust en was inzet niet nodig;  

• bij 5 meldingen was de tweede TS binnen de norm aanwezig; 

• er zijn 2 overschrijdingen; 

• bij de ene melding is de overschrijding 3 seconden maar heeft de eerste TS al voor aankomst 
van de tweede TS het sein brand meester gegeven, het is de verwachting dat daarom de tweede 
TS het resterende deel van de rit rustiger heeft gereden; 

• bij de andere melding buiten de gemeente Heerenveen is de opkomsttijd met 110 seconden 
overschreden. 

 



 

 

Dokkum: 

• 1 melding; 

• voldoende personeel; 

• dit betrof een melding in Bornwird, post Ternaard is daar als tweede TS uitgerukt en was ruim 
binnen de norm aanwezig. 

 

 


