
PROGRAMMAVERANTWOORDING CRISISBEHEERSING 

3.1. Uitvoering 2019 
 

Risico’s in beeld 

 De crisisorganisatie is continu voorzien van een actueel risicobeeld 

 Het Veiligheidsinformatiecentrum Noord-Nederland (VINN) heeft vanaf medio 2019 tweewekelijks 

“veiligheidsbeelden” verstuurd aan de ruim 200 Friese crisisfunctionarissen. Naast tastbare zaken 

(incidenten, evenementen, multidisciplinaire oefeningen) is ook aandacht besteed aan “trending 

topics” in de media en relevante maatschappelijke thema’s. Naast deze reguliere veiligheidsbeelden 

zijn er specifieke veiligheidsbeelden over de droogte en de jaarwisseling verstuurd 

 In opdracht van de Bestuurscommissie Veiligheid heeft de afdeling Crisisbeheersing een 

Informatieknooppunt ingericht voor de voorbereidingen op de grootschalige (protest)acties van de 

boeren in december 2019. Gemeenten, Provincie, Politie en crisispartners hebben dagelijks informatie 

aangeleverd voor een Fries veiligheidsbeeld. Dit Veiligheidsbeeld is op werkdagen gedeeld met de 

betrokken partners en gepubliceerd in LCMS.  De voorbereiding van VRF heeft plaatsgevonden in 

afstemming met het SGBO van de Politie, Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio’s Groningen en 

Drenthe. 

 

 Plannen sluiten aan bij de behoeftes van crisisfunctionarissen 

 Compacte taak- en informatiekaarten 

o VRF heeft in 2019 compacte taak- c.q. informatiekaarten opgesteld voor incidenten met asbest, 

voor spoorincidenten en voor terrorismegevolgbestrijding. Deze taakkaarten verschaffen de 

crisisfunctionarissen van brandweer, geneeskundige zorg, politie, MkNN, gemeenten 

(bevolkingszorg, communicatie) in één oogopslag helderheid over de specifieke aandachtspunten 

die bij een incident aan de orde kunnen komen. 

 Crisisplan wordt uiterlijk in 2021 vastgesteld 

o Eén van onze beleidsvoornemens was om in 2019 het bestaande crisisplan (in werking getreden op 

1 januari 2016) te actualiseren en bestuurlijk te laten vaststellen. Dit actualisatietraject heeft 

vertraging opgelopen vanwege de extra inzet in verband met de containercalamiteit. De 

Bestuurscommissie Veiligheid heeft tijdens de vergadering van 14 november 2019 besloten om de 

looptijd van het huidige regionaal crisisplan (2016-2019) te verlengen tot de vaststelling van het 

nieuwe crisisplan (uiterlijk in 2021). 

 Generiek rampbestrijdingsplan wordt in 2020 vastgesteld 

o VRF heeft drie inrichtingen waarvoor een rampbestrijdingsplan is opgesteld; de afdeling 

Crisisbeheersing is bezig om deze drie RBP’s (Motip Dupli, BASF, Renewi) te clusteren tot één 

generiek rampbestrijdingsplan met afzonderlijke informatiekaarten voor de drie inrichtingen. Dit 

generieke rampbestrijdingsplan wordt – in afwijking van de planning - niet in 2019 maar in de eerste 

helft van 2020 vastgesteld door de Bestuurscommissie Veiligheid (“gelijktijdig worden dan de drie 

bovengenoemde rampbestrijdingsplannen ingetrokken). De Bestuurscommissie Veiligheid heeft 

tijdens de vergadering van 14 november 2019 besloten om af te wijken van de wettelijke termijn 

voor het opnieuw bezien en bijwerken van de rampbestrijdingsplannen. 

 

 Vergroten veiligheidsbewustzijn van burgers 

 In 2019 hebben we onze publiekswebsite over risicocommunicatie 

(www.vrfryslan.nl/laatjenietverrassen) gemaakt. Op deze website staat uitgewerkt wat inwoners 

kunnen doen om goed voorbereid te zijn op risico’s uit ons regionale risicoprofiel (zoals extreem weer, 

verkeersincidenten, brand en explosie, online oplichting en cyberaanvallen). 

 

 Voorbereiding op (dreigende) overstroming en ernstige wateroverlast 

 De inspanningen die VRF verricht voor de preparatie op watercrisisbeheersing vloeien voort uit het 

Deltaprogramma (meerlaagsveiligheid) en de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad (WAVE 

2020).  

 Onder regie van VRF heeft de multidisciplinaire werkgroep “Hoog water en evacuatie”(bestaande uit 

vertegenwoordigers van onder andere de Waddengemeenten, gemeente Harlingen, provincie, 



Wetterskip en Rijkswaterstaat) in 2019 een eerste – ambtelijk - concept van de impactanalyse 

opgesteld. Dit concept wordt in de eerste helft van 2020 besproken met onder andere vitale partners. 

De definitieve Impactanalyse wordt in de 2e helft van 2020 voorgelegd aan de Bestuurscommissie 

Veiligheid. Deze door het bestuur vastgestelde impactanalyse vormt vervolgens de opmaat voor de in 

2021 op te stellen evacuatiestrategieën (voor de Wadden en voor de vaste wal). 

 

Netwerksamenwerking 

 Relatiebeheer met bestaande en nieuwe partners  

 In 2019 heeft de afdeling Crisisbeheersing onder andere thematische bijeenkomsten georganiseerd 

over crisiscommunicatie, klimaatverandering, crowdmanagement tijdens de Elfstedentocht en Zorg & 

Veiligheid. Onze partners waardeerden deze bijeenkomsten met gemiddeld een 7,5 

 

 Partners weten hoe zij moeten handelen voor, tijdens en na een crisis  

 In 2019 zijn diverse samenwerkingsafspraken gemaakt, enkele voorbeelden: in 3Noord verband zijn 

afspraken gemaakt met de spoorpartijen (ProRail, Arriva en NS) over de nieuwe Informatiekaart Spoor 

(als vervanger van het Trein Incident Management Plan Noord-Nederland), met de Meldkamer 

(regionale invulling van het Landelijk Meldkamer Systeem) en met de ziekenhuizen en de 

Dokterswacht. 

 Met de Kustwacht is een overeenkomst gesloten over de aansluiting op LCMS (“de eerste externe 

partner die is aangesloten op LCMS”). 

 

 Inwoners betrokken bij de crisisorganisatie 

 In 2019 hebben wij voor het eerst inwoners betrokken bij onze oefeningen (oefening 

Terrorismegevolgbestrijding en oefening Kornwerderzand). De reacties van de burgers waren na afloop 

van deze oefeningen positief. 

 

Crisisorganisatie 24/7 

 Kernbezetting crisisorganisatie  

 Vanwege het vertrek van bestaande crisisfunctionarissen zijn nieuwe crisisfunctionarissen (van een OL, 

Leider CoPI, AC-GHOR, OvD-G tot nieuwe crisisfunctionarissen voor Bevolkingszorg) geworven. Het 

streven om in alle functiegroepen zes piketfunctionarissen te hebben is in 2019 gerealiseerd. 

 

 Vakbekwame crisisfunctionarissen 

 De Friese crisisorganisatie bestond uit ruim 200 personen verdeeld over 24 functiegroepen. In 2019 

heeft de afdeling Crisisbeheersing actief invulling gegeven aan het “warme loopbaanbeleid” van al 

deze crisisfunctionarissen middels het aanbieden van diverse vakbekwaamheidsactiviteiten. 

 In het jaarplan “Vakbekwaamheid” 2019 stonden drie speerpunten centraal 

o Kwaliteitsverbetering crisisorganisatie: er is geïnvesteerd in het bestuurlijk adviseren (diverse 

ROT-GBT-oefeningen), het stellen van een crisisdiagnose (trainingen voor Ol’n, Adviseurs OL’n en 

IM’ers) de samenwerking tussen de Leider CoPI en de OL, het informatiemanagement (trainingen 

netcentrisch werken in de keten voor CoPI en ROT-leden), het Golden Hour (aanrijdoefeningen 

CoPI, opstarttrainingen GHOR), competentiemetingen voor diverse crisisfunctionarissen 

o Crisisfunctionarissen bekend maken met nieuwe typen crises: er is geïnvesteerd in 

terrorismegevolgbestrijding (leertraject TGB voor alle crisisfunctionarissen, grote oefening 

Extreem Geweld), cybergevolgbestrijding (vier ROT-GBT-oefeningen met als scenario uitval 

spraakdata) en sociale veiligheid (Aanpak Voorkoming Escalatie: in samenwerking met het 

Veiligheidshuis Fryslân zijn casuïstiekbesprekingen georganiseerd voor de gemeenten) 

o Maatwerkprogramma bestuurders en gemeentesecretarissen: in 2019 is tijdens trainingen en 

bijeenkomsten aandacht besteed aan het effectief omgaan met bestuurlijke dilemma’s bij 

rampen en crises, taken en werkwijze RBT, crisiscommunicatie, de Elfstedentocht (RBT-training), 

extreem geweld/ terrorismegevolgbestrijding 

 

 Inzetten Friese crisisorganisatie 

 De Friese crisisorganisatie is in 2019 twaalf keer in actie gekomen bij GRIP-inzetten. Naast de 

containercalamiteit (GRIP-4) is de crisisorganisatie ingezet bij de landelijke telefoniestoring KPN, met 

als effect uitval 112 (GRIP-2 in het hele land) en bij tien GRIP-1 inzetten (botsing trein met vrachtauto in 

Leeuwarden / meerdere verkeersongevallen op de A32 i.v.m. dichte mist / branden in zorginstellingen 



Appelscha en Sint Nicolaasga / brand in woonboerderij in Sint Jacobiparochie / brand kringloopwinkel 

Sneek / boerderijbrand in Niawier / brand portiekflat Leeuwarden / kettingbotsingen in dichte mist op 

A32 en A7). 

 

 Inspectie-onderzoeken  

Periodiek Beeld van de rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018  

 Begin 2020 brengt de Inspectie Justitie en Veiligheid voor de vierde keer een periodiek beeld uit aan de 

minister van Justitie en Veiligheid over de rampenbestrijding en crisisbeheersing in het land (voorheen 

de ‘Staat van de Rampenbestrijding’). Eerdere versies verschenen in 2010, 2013 en 2016. Het periodiek 

beeld 2019 heeft betrekking op de jaren 2016 t/m 2018.  

 De afdeling Crisisbeheersing heeft in 2019 een bijdrage geleverd aan de deelonderzoeken 

“Operationele Prestaties” en “Kwaliteit”. 

 Deelonderzoek Kwaliteit 

o De beoordeling van de Inspectie luidde als volgt: Verantwoording aan algemeen bestuur: “op orde”; 

Evalueren van risicobeheersing, voorbereiding en uitvoering: “voorbeeld voor anderen”; Leren en 

bijstellen intern: “op orde”. 

o De Bestuurscommissie Veiligheid is op 2 oktober 2019 geïnformeerd over het deelonderzoek. 

 Deelonderzoek Operationele Prestaties 

o De Inspectie heeft de operationele prestaties beoordeeld aan de hand van 2 systeemtesten, 15 

GRIP-incidenten, 3 niet-GRIP-incidenten en 23 oefeningen. 

o Conclusie van de Inspectie is dat VRF de 5 processen die een rol spelen bij de aanpak van rampen en 

crises “op orde” heeft (NB: dit is de hoogste te verkrijgen score); de Inspectie is voorts van mening 

dat onze belevingsonderzoeken navolging verdienen door andere Veiligheidsregio’s. 

o De Bestuurscommissie Veiligheid wordt in 2020 geïnformeerd over dit deelonderzoek. 

 

 Inspectie-onderzoek terrorismegevolgbestrijding 

o In de 2e helft 2018 heeft VRF haar medewerking verleend aan een inspectie-onderzoek over de 

voorbereidingen van veiligheidsregio’s op hulpverlening na een terroristische aanslag. De Inspectie 

heeft haar onderzoeksrapport eind 2019 aangeboden aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s 

o De Bestuurscommissie Veiligheid wordt in 2020 geïnformeerd over dit onderzoek. 

 

 Inspectie-onderzoek Crisiscommunicatie bij de uitval van 112 op 24 juni 2019 

o In september 2019 heeft VRF haar medewerking verleend aan bovengenoemd inspectie-onderzoek. 

De Bestuurscommissie Veiligheid wordt geïnformeerd zodra de Inspectie haar bevindingen heeft 

gedeeld met de veiligheidsregio’s. 

 

Advisering 

 Veilige en feestelijke publieksevenementen 

 In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat 2019 een veilig en feestelijk evenementenjaar is 

geweest. Naast de jaarlijkse reguliere evenementen (van de Visserijdagen en Psy-Fi tot Skûtsjesilen, de 

PC en Oerrock) heeft VRF, gemeenten geadviseerd over de Elfsteden Zwemtocht Maarten van der 

Weijden; op verzoek van betrokken bestuurders heeft VRF het initiatief genomen om de betreffende 

gemeenten bijeen te brengen en samenwerkingsafspraken te maken voor de editie van 2019. Ook dit 

evenement is veilig en feestelijk verlopen (“ondanks de 112-storing die op deze dag aan de orde was”); 

 Op verzoek van de betrokken gemeenten heeft de afdeling Crisisbeheersing locatieprofielen opgesteld 

voor de Sneekweek (dance-event Garden of Dance “op het Bristol-plein”) en voor het Flaeijel feest in 

Oudehorne. 

 

 Elfstedentocht op de schaats 

 Naar aanleiding van de aanbevelingen uit een RBT-training over de Elfstedentocht (februari 2019) zijn 

bestuurlijke uitgangspunten opgesteld om een nieuwe Elfstedentocht gezond en veilig te laten 

verlopen. Uitgangspunten zijn o.a. geformuleerd omtrent zelfredzaamheid, regionaal boven 

gemeentelijk (gezamenlijke afstemming in thema’s als crowdmanagement, verkeer en vervoer, 

communicatie), de Elfstedentocht is geen commercieel evenement, bestuurlijke afstemming in de 

voorbereiding op en tijdens een Elfstedentocht (“o.a. werken in de GRIP-4 structuur, conform de 

ervaringen met de containercalamiteit”).  

 De Bestuurscommissie Veiligheid heeft de uitgangspunten op 20 juni 2019 vastgesteld.  



 In de 2e helft van 2019 hebben alle betrokken partijen (de Elfstedenvereniging, de betrokken 

gemeenten, Politie, vervoerders, brandweer en geneeskundige kolom) “hun” planvorming 

geactualiseerd. 

 

 Aanpak Voorkoming Escalatie (sociale calamiteiten) 

 VRF heeft in opdracht van de gemeenten van 1 juni 2017 tot 1 juni 2019 een coördinatiepunt 

ingericht met als doel gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de AVE. Door middel van 

bijeenkomsten, trainingen en oefeningen zijn verbindingen gelegd binnen gemeenten (tussen zorg en 

veiligheid), tussen gemeenten en met ketenpartners.  

 In de Bestuurscommissie Veiligheid van 20 juni 2019 zijn de projectresultaten besproken en is de 

suggestie gedaan om de taak - om als gemeenten bekwaam te worden en te blijven in het werken 

met de AVE per 1 januari 2020 bij de GGD/VRF onder te brengen. 

 De bestuurscommissie Gezondheid heeft op 14 november 2019 positief besloten op een daartoe 

strekkend voorstel. 

 

 Omgevingswet 

 In 2019 is de bouwsteen Veiligheid opgeleverd. Gemeenten kunnen deze bouwsteen gebruiken als 

inspiratiedocument voor het opstellen van hun omgevingsvisie. Inhoudelijke thema’s in de bouwsteen 

Veiligheid zijn: externe veiligheid, evenementen, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, klimaat en 

energietransitie. De bouwsteen is volgens hetzelfde format als de bouwsteen gezondheid opgesteld. 

 De Bestuurscommissie Veiligheid is op 2 oktober en 14 november geïnformeerd over de bouwsteen 

Veiligheid. In december is de bouwsteen besproken in de Stuurgroep De Friese Aanpak. In 2020 wordt 

de bouwsteen opgenomen op de website Omgevingslab.frl en gepresenteerd in de VFG-commissie 

Ruimte en Wonen. 

 

Evalueren 

 Evaluatie containercalamiteit 

 Vanaf 2 januari 2019 is er ruim een maand sprake geweest van een GRIP-situatie in Fryslân vanwege 

overboord geslagen en aangespoelde containers op en nabij de Waddeneilanden. Op 6 februari 2019 is 

er door het Regionaal Beleidsteam afgeschaald naar GRIP 0. 

 Door de Bestuurscommissie Veiligheid van Veiligheidsregio Fryslân is op 13 februari 2019 opdracht 

gegeven om de evaluatie van dit GRIP-incident door het IFV te laten uitvoeren. 

o Net zoals bij elke evaluatie vormde het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid (J&V) de 

basis voor de evaluatie. Hierin komen de processen alarmering & opschaling, leiding & coördinatie, 

informatiemanagement, (externe) communicatie en afschalen aan bod. Aanvullende 

evaluatiepunten waren de “flexibilisering van de GRIP-structuur”, “de coördinerende rol van 

Veiligheidsregio Fryslân”, “zelfredzaamheid/netwerksamenleving” en “voorbereiding op rampen en 

crises in het Waddengebied: planvorming versus praktijk” 

o De afdeling Crisisbeheersing heeft het IFV vanaf februari continu ondersteund en gefaciliteerd bij 

haar werkzaamheden in het kader van deze evaluatie. In maart en april hebben alle interviews met 

betrokken crisisfunctionarissen en samenwerkingspartners plaats gevonden.  

 Op 20 juni 2019 is het IFV-rapport gepresenteerd aan pers en publiek (rapport tevens openbaar). 

 Op 2 oktober 2019 is het rapport officieel aangeboden aan de Bestuurscommissie Veiligheid (incl. 

verlenen van decharge aan de opdrachtnemer, voortgang van de acties op de aanbevelingen borgen via 

het reguliere proces van planning & control). 

 

 Bestuurlijk Waddenoverleg (BWO+) 

 Het BWO+ heeft vanaf 6 februari de bestuurlijke afstemming over de verdere afhandeling van de 

gevolgen van de overboord geslagen containers van de MSC Zoë verzorgd; het BWO+ heeft zich 

daarbij gericht op de berging van de containers, de schadeafhandeling en het 

schoonmaken/opruimen. Ecologische effecten worden onderzocht onder regie van het Regionaal 

College Waddenzee (RCW). 

 

 Opgestelde evaluaties 

 Rode Draad 2018 

o In 2019 is een Rode Draad over 2018 (op basis van 6 GRIP-inzetten, 3 niet GRIP-inzetten, 23 

vakbekwaamheidsactiviteiten) opgesteld alsmede een Rode Draad 2018 Netwerksamen(be)leving 



(op basis van 4 onderzoeken onder burgers, bedrijven en instellingen); beide rode draden zijn 

gedeeld met de crisisfunctionarissen. 

 Evaluaties 2019 

o De Friese crisisorganisatie is in 2019 twaalf keer in actie gekomen bij GRIP-inzetten. Van 11 van deze 

inzetten zijn evaluaties opgesteld (“de kettingbotsingen in dichte mist op oudejaarsavond worden 

nog geëvalueerd”). Ook van deze inzetten wordt in 2019 een Rode Draad opgeleverd; de hieruit 

voortvloeiende actiepunten zullen met de betrokkenen worden gedeeld. 

 Belevingsonderzoeken 2019 

o Er zijn zes belevingsonderzoeken uitgevoerd (brand woonboerderij Sint-Jacobiparochie, brand 

woonzorgcomplex Sint Nicolaasga, brand estafette kringloopwinkel Sneek, landelijke storing 112, 

brand in portiekflat Leeuwarden en brand in sporthal Sint Nicolaasga). 

3.2. Wat heeft het gekost? 

 
  Begroting na 1e wijziging   Realisatie 2019 

  Lasten Baten Saldo   Lasten Baten Saldo 

Programma crisisbeheersing                

Producten Crisisbeheersing      4.232.447    188.203  -4.044.244        4.353.055    304.963   -4.048.092  

                

Dekkingsmiddelen crisisbeheersing                

Rijksbijdrage BDuR  -  2.726.868      2.726.868    -  2.784.092     2.784.092  

Gemeentelijke bijdrage  -  1.255.100      1.255.100    -  1.255.100     1.255.100  

  -  3.981.968      3.981.968                       -   4.039.192     4.039.192  

                

Resultaat voor bestemming  4.232.447                      4.170.171      -62.276        4.353.055  4.344.155        -8.900  

                

Reservemutaties crisisbeheersing  -       62.276            62.276             57.225    62.276         5.051  

Totaal programma crisisbeheersing 

na bestemming  

            

4.232.447  

           

4.232.447  

                           

-        4.410.280  

    

4.406.431          -3.849  

 

3.3. Feiten en cijfers programma Crisisbeheersing 
 

Activiteiten 2019 

 

Feiten en cijfers programma Crisisbeheersing 

 

Thematische bijeenkomsten met 

partners 

10 

Publieksevenementen: 

adviezen over C-evenementen 

adviezen over B-evenementen 

 

                10 

              100 

Vakbekwaamheidsactiviteiten 

crisisorganisatie 

100 

GRIP-inzetten 12 

Niet GRIP-inzetten 1 

Evaluaties van: 

GRIP-inzetten 

Niet GRIP-inzetten 

Vakbekwaamheid 

Evenementen 

 

12 

1 

20 

2 

Burger- en 

Partnerbelevingsonderzoeken 

6 



4. PROGRAMMAVERANTWOORDING BRANDWEER 
 

4.1. Beleidsplan Veiligheid 2019 – 2022  
Veiligheid is geen exclusieve taak van de Veiligheidsregio. Alleen samen met burgers en organisaties kunnen we 

Fryslân veiliger maken. In november 2018 is het Beleidsplan Veiligheid voor de periode 2019-2022 door het 

bestuur vastgesteld. Gedurende deze beleidsperiode zoekt Brandweer Fryslân samen met Crisisbeheersing 

actief de samenwerking op met anderen in onze netwerksamenleving. Door het slim inzetten van data en 

technologie willen we de veiligheid in Fryslân verder vergroten. Bovendien zijn we nieuwsgierig en ons steeds 

bewust wat er in onze omgeving gebeurt. Zo kunnen we goed inspelen op de veranderende wereld om ons 

heen.  

 

De volgende speerpunten zijn specifiek voor Brandweer Fryslân en laten zien wat de ambitie voor 2022 is.    

 

Samen aantoonbaar paraat: In 2022 zijn wij Samen aantoonbaar Paraat en voelen wij ons gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de brandweerzorg in Fryslân. Op basis van een betrouwbaar en actueel beeld van de 

repressieve slagkracht (mens en materieel) anticiperen wij adequaat op paraatheidsproblemen. Dit vraagt om 

openheid en het gewoon vinden om met elkaar het goede gesprek te voeren over paraatheid en de geleverde 

operationele prestaties. Het is vanzelfsprekend dat we hierover, op basis van vastgestelde normen, 

rapporteren. Ook bereiden wij ons, als netwerksamenleving, voor op de paraatheidsvraagstukken van de 

toekomst.  

 

Samen aantoonbaar vakbekwaam: In 2022 beschikken wij over een effectief en efficiënt trainingsprogramma 

dat aansluit op de behoefte van de medewerkers en de risico’s in hun omgeving. Ons PPMO-programma zorgt 

ervoor dat al het personeel medisch geschikt is voor de taken die ze moeten kunnen uitvoeren. Het 

brandweerpersoneel heeft inzicht in de eigen mate van vakbekwaamheid en voelt zich daar zelf 

verantwoordelijk voor. Behalve de medewerker hebben zowel de ploegleider als het clusterhoofd inzicht in de 

stand van de vakbekwaamheid en kan er tijdig bijgestuurd worden op afwijkingen. Middels een flexibel 

vakbekwaamheidsprogramma kunnen wij inspelen op nieuwe inzichten en noodzakelijkheden voor onze 

repressieve organisatie.   

 

Risicobewust en Risicogericht samenwerken: In 2022 werken wij Risicobewust en Risicogericht samen en 

richten wij ons primair op de risico’s die ertoe doen. Juist op deze risico’s kunnen wij vanuit onze integrale 

deskundigheid meerwaarde laten zien. Om deze deskundigheid te kunnen bieden, zijn wij risicobewust. Wij 

hebben voldoende besef van risico´s in de omgeving. Intern zijn de verschillende disciplines met elkaar 

verbonden. Om goed risicogericht te kunnen werken hebben wij kennis van incidenten, incidentverloop en 

incidentbestrijding, maar ook van ons repressieve potentieel. En om veilig en effectief repressief op te kunnen 

treden, hebben brandweermensen kennis van de preventief aanwezige voorzieningen, hulpmiddelen en de 

werking daarvan.  

4.2. Verantwoording op belangrijkste ontwikkelingen 
 

Samen aantoonbaar paraat  

Binnen het speerpunt ‘Samen aantoonbaar paraat’ zijn we aan de slag met de paraatheid nu en de paraatheid 

van de toekomst. De paraatheid van onze posten staat, met name overdag, steeds vaker onder druk. Dit omdat 

onze vrijwilligers buiten hun woonplaats werken en daardoor niet altijd beschikbaar zijn. Daarnaast speelt mee 

dat vrijwilligers zich willen binden aan de Brandweer, maar ook tijd willen investeren in hun gezin en zich willen 

inzetten voor bijv. de sportclub. Kortom; de invulling en beleving van de vrijwilligheid is veranderd en in 

ontwikkeling. Daarom zijn wij volop met onze vrijwilligers en beroepsmedewerkers in gesprek over hoe we 

samen de paraatheid kunnen blijven borgen. We experimenteren met paraatheidspilots om te ontdekken wat 

werkt en niet werkt als (vaak tijdelijke) oplossing. Tot slot denken we na over de brandweer van toekomst. Wat 

we weten, is dat de brandweer niet blijft zoals deze nu georganiseerd is. Wat we niet weten, is hoe de 

brandweerorganisatie er over een aantal jaren uitziet. We zullen daarom dynamischer moeten werken, samen 

gaan werken met nieuwe partners en het gesprek over hoe we samen zorgen voor brandveiligheid en 

brandweerzorg in de netwerksamenleving (besturen, burger, bedrijven, onderwijs, etc.).   



 

Samen aantoonbaar vakbekwaam 

In het kader van dit speerpunt is verder gewerkt aan de ontwikkeling van een registratiesysteem om op 

verschillende niveaus inzicht te krijgen in de vakbekwaamheid van Brandweer Fryslân. Niet alleen 

organisatiebreed, maar ook op post en individueel niveau. Op deze wijze is de vakbekwaamheid beter 

inzichtelijk en een meer gedeelde verantwoordelijkheid.  

Op postniveau is dit jaar veel inspanning geleverd om, naast het reguliere oefenprogramma, de posten 

bekwaam te maken met bijvoorbeeld nieuwe voertuigen (tankautospuiten, hoogwerkers) en de werkwijze rond 

Uitruk op Maat (flexibele voertuigbezetting). Ook op landelijk niveau wordt bijgedragen aan de 

vakbekwaamheid van brandweerpersoneel. Brandweer Fryslân werkt mee aan het actualiseren van 

verschillende opleidingen en deze nog meer aan te laten sluiten op behoeften en mogelijkheden van (vrijwillig) 

brandweerpersoneel. De ontwikkelingen rondom de taakdifferentiatie van brandweervrijwilligers worden 

nauwgezet gevolgd. We houden rekening met de wijziging van de functie-inhoud van brandweervrijwilligers en 

dat dit consequenties heeft voor het vakbekwaam worden en blijven.  

 

Risicogericht en risicobewust samenwerken 

Een groot deel van de reguliere taken die Brandweer Fryslân uitvoert dragen bij aan het speerpunt 

Risicogericht en risicobewust samenwerken. Denk aan de activiteiten van Brandveilig Leven, reguliere advies- 

en controletaken vanuit risicobeheersing en incidentbestrijding. Samen met gemeenten, ketenpartners en de 

maatschappij werken we aan risicogericht en risicobewust samenwerken. Daarnaast hebben de medewerkers 

van afdeling Risicobeheersing, om een extra kwaliteitsslag te maken, hun competenties gemeten en bijscholing 

gevolgd. Wij blijven ons deze beleidsperiode inzetten op het versterken van risicogericht en risicobewust 

samenwerken.  

 

Taakdifferentiatie vrijwilligers  

Het huidige systeem van een aparte rechtspositie voor vrijwilligers bij de brandweer is in strijd met de 

Europese wet- en regelgeving. Na deze uitspraak door het Europese Hof volgt de vraag welk systeem van 

brandweerzorg wel toekomstbestendig is. Binnen de gestelde juridische kaders kan de huidige vorm van 

vrijwilligheid bij de brandweer niet blijven bestaan. Daarom worden veiligheidsregio's gedwongen om na te 

denken over de consequenties hiervan. 

Op 9 december 2019 sprak het Veiligheidsberaad met Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (JenV) 

over de opbrengst van de door hen ingestelde denktank ‘Taakdifferentiatie brandweer’. De denktank had als 

opdracht te onderzoeken hoe, met behoud van vrijwilligheid, de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en 

fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten. Er moet worden voldaan aan de normen uit 

Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Het 

Veiligheidsberaad en de Minister hebben de denktank de vervolgopdracht tot nadere uitwerking gegeven, 

zodat besluitvorming kan plaatsvinden. Dit houdt in het kort in dat zij het verschil in taken gaan beschrijven 

tussen vrijwilligers en beroepskrachten. En vervolgens kijken naar wat dit betekent naar het vakbekwaam 

worden en blijven. 

 

Het Veiligheidsberaad en de Minister van JenV streven naar een stelsel inclusief vrijwilligheid, dat in alle 

veiligheidsregio's kan worden gehanteerd en zoveel mogelijk kan worden afgestemd op de behoeften per 

Veiligheidsregio. Nog voor de zomer van 2020 vindt besluitvorming plaats tijdens het overleg van het 

Veiligheidsberaad met de Minister van JenV.  

 

Project dekkingsplan 2.0  

Op 19 oktober 2017 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het Dekkingsplan 2.0 vastgesteld. De 

implementatie van het dekkingsplan loopt voorspoedig. Met het bestuur is afgesproken om periodiek over de 

voortgang te rapporteren. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de prestaties van de tweede 

tankautospuit op posten waar in het kader van het Dekkingsplan 2.0 de tweede tankautospuit van die posten 

een andere rol kreeg toebedeeld. In mei 2019 is het bestuur voor het eerst geïnformeerd over de tweede 

tankautospuit. In mei 2020 wordt nogmaals de inzet van de tweede tankautospuit met het bestuur gedeeld om 

zo ook een eventuele trend te kunnen beschrijven. 

 

 

 

 



Slim alarmeren 

Brandweer Fryslân werkt aan het verbeteren van het inzicht in de paraatheid. Het doel is om proactiever te 

kunnen reageren op de te verwachten onderbezetting en sneller te kunnen reageren op onderbezetting na 

alarmering. Dit willen we doen door een beschikbaarheidssysteem met een terugmeldfunctie aan te schaffen. 

Om de juiste werkwijze en het systeem te bepalen zijn in mei 2019 pilots voor slim alarmeren gestart bij de 

brandweerposten Akkrum, Sneek, Franeker, Drachten, Langweer, Grou, Damwoude en Wolvega. De pilots 

lopen tot en met januari 2020. Voor de pilots is een koppeling gerealiseerd tussen de drie noordelijke 

veiligheidsgregio’s (Fryslân, Groningen en Drenthe) en de Meldkamer Noord-Nederland. Na afloop van de 

pilots start een uitgebreide evaluatie gericht op een inzicht in de toegevoegde waarde van slim alarmeren, de 

gebruiksmogelijkheden, de gebruiksbereidheid bij de brandweerposten en de (investerings)kosten.  

 

Uitruk op Maat  

In maart 2019 is de werkwijze bij repressief optreden met minder dan zes personen, oftewel uitrukken op maat, 

door het bestuur vastgesteld. Het uitrukken op maat past binnen het bestuurlijk vastgestelde Dekkingsplan 2.0. 

De implementatie van deze werkwijze op de posten is inmiddels gestart. In mei 2019 zijn de brandweerposten 

bijgepraat over de flexibele voertuigbezetting en de uitrol van de werkwijze door middel van bijscholing en 

oefenen.  

Synchroon hieraan liep het toetsen van de werkwijze via de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Deze RI&E 

is inmiddels, mede door de ondernemingsraad, goedgekeurd. In de tweede helft van 2019 is er veel inspanning 

verricht om, naast de reguliere oefenprogramma’s, de posten bij te scholen conform het ontworpen 

scholingsprogramma. Hierbij hebben de posten met knelpunten op het gebied van bezetting, en waar een 

grotere behoefte bestaat aan het uitrukken op maat, prioriteit gekregen. De resterende posten volgen in 2020. 

De werkwijze, het scholingsprogramma en de RI&E zijn ook gedeeld binnen met veiligheidsregio’s Groningen 

en Drenthe zodat wij op de hoogte zijn van elkaar werkwijze en wij van elkaar kunnen leren.    

 

Grootschalig brandweer optreden 

Brandweer Fryslân heeft samen met Groningen, Drenthe en Meldkamer Noord-Nederland de procedures voor 

grootschalig brandweer optreden (GBO) geharmoniseerd en doorontwikkeld.  De procedures voor GBO worden 

ingezet vanaf zeer grote incidenten waar hulp van meer dan vier brandweereenheden nodig is, een zogenaamd 

peloton. Bij pelotonsinzetten wordt direct voor langere tijd een groot beroep gedaan op meerdere posten. 

Hierbij ontstaat het risico dat er gebieden met verminderde dekking ontstaan omdat er eenheden naar een 

incident zijn gestuurd. Er is ervoor gekozen om de restdekking van de drie noordelijke regio’s gezamenlijk te 

borgen door een meer dynamische samenstelling van pelotons op basis van actuele paraatheid en 

inzetbaarheid. Hierdoor wordt de snelst beschikbare hulp gealarmeerd waarbij gelijktijdig de restdekking 

geborgd blijft. De provinciegrenzen tussen de drie regio’s worden daarvoor losgelaten. In de praktijk is het nu 

mogelijk dat er eenheden vanuit Groningen en/of Drenthe komen assisteren bij incidentbestrijding in Fryslân.  

Daarnaast is afgesproken om onderling meer gebruik te gaan maken van specialistische eenheden, kennis en 

materieel. Zo levert Drenthe een bijdrage in natuurbrandbestrijding, Groningen in specialistische blussing op 

industriële schaal en levert Fryslân logistieke slagkracht. 

 

Realisatie brandweerkazerne Oudega 

Het bestuur heeft in december 2018 ingestemd met het realiseren van een brandweerkazerne in Oudega.  Na 

een intensieve selectieperiode zijn in mei 2019, 23 personen gestart met hun opleiding tot manschap. Het 

doorlopen van de opleiding verloopt voorspoedig. Het doel is om in 2022 na afronding van de opleidingen en 

het inrichten van een tijdelijke brandweerkazerne de post Oudega operationeel te hebben. De realisatie van de 

brandweerkazerne wordt gedurende deze periode gemonitord en vinden er go/no-go momenten plaats. Een 

belangrijk aandachtspunt is de paraatheid van de post. Deze moet voldoende zijn om de gewenste snellere 

brandweerzorg voor het dorp te kunnen borgen. Intussen blijft de brandweerzorg in Oudega en omgeving 

geborgd door de brandweerkazernes Burgum en Drachten. 

 

Natuurbrandbestrijding  
In 2018 bleek dat natuurbranden in het verzorgingsgebied van Brandweer Fryslân een reëel risico vormen met 

een grote maatschappelijke impact. Dit geldt zowel voor de natuurgebieden op de vaste wal als voor de 

natuurgebieden op de Waddeneilanden. In de Friese Risico Index Natuurbranden (RIN) worden de risico’s op 

een natuurbrand in het verzorgingsgebied inzichtelijk gemaakt om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op 

het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. In 2019 is de RIN en de bijbehorende gebiedsgerichte aanpak 

voor de aangewezen 12 gebieden verder opgepakt. Voor de gebieden op Terschelling en de Fochteloërveen is 



de gebiedsgerichte aanpak afgerond. Het Drents Friese Wold zit in de eindfase en loopt door in 2020. 

Daarnaast is er een start gemaakt op Ameland. Voor 2020 en verder staan er nieuwe gebieden op de planning.  

 
In 2019 is ook de repressieve visie natuurbrandbestrijding vastgesteld. Deze visie geeft aan wat nodig is om 

invulling te geven aan deze taak als onderdeel van het grootschalig brandweer optreden (GBO). De 

implementatie wordt samen met de betrokken verder opgepakt in 2020. Met betrokkenheid van de Provinciale 

Commissie Landelijk gebied is een intentieverklaring in voorbereiding. Hierin komen afspraken met betrekking 

tot de verantwoordelijkheden en noodzakelijke inspanningen van de betrokken partners.   

 
Bluswatervoorziening 
In 2018 is gestart met het project Bluswatervoorziening dat zich richt op de gezamenlijke ontwikkeling van een 

aanpak voor bluswater. Dit doen wij met de samenwerkingspartners Wetterskip Fryslân, Vitens, gemeenten, 

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en natuurbeheersorganisaties op basis van gedeelde zorg en 

verantwoordelijkheid. In een goedbezochte werkconferentie is het vraagstuk met de betrokken partijen 

verkend en op basis hiervan heeft de bestuurscommissie Veiligheid de projectopdracht vastgesteld. Een breed 

samengestelde projectorganisatie heeft werkt aan een handreiking met kaders voor het vaststellen, realiseren 

en borgen van adequate bluswatervoorziening en een actieprogramma om dat in de Friese situatie te 

realiseren. 

In 2019 heeft Brandweer Fryslân samen met de partners een plan aanpak voor de uitvoering van de drie sporen 

opgesteld waarbij gedeelde zorg en verantwoordelijkheid het vertrekpunt is geweest. Er is een 

actieprogramma opgesteld dat drie sporen kent:  

• Generieke maatregelen gericht op realiseren en borgen bluswatervoorzieningen. 

• Categoriemaatregelen met primaire aandacht voor natuur, agrarisch en industrie. 

• Repressieve maatregelen. 

Voor het vervolg is een plan van aanpak uitgewerkt om de maatregelen die bij de sporen horen te realiseren. 

Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met de verschillende externe partners. Realisatie vindt 

plaats in 2020-2021.  

 
Mesthulpverlening  

Brandweer Fryslân wordt met zekere regelmaat gealarmeerd voor mest gerelateerde incidenten. Door de 

aanwezigheid van mestgassen is sprake van incidenten met een hoger risico. Bij (mogelijke) menselijke 

slachtoffers richt de inzet zich op een zo snel mogelijke redding door de eerst gealarmeerde post(en). Bij 

andere vormen van mest gerelateerde incidenten (met name dier in de put) is de urgentie minder groot, maar 

is het risico hoog door een combinatie van riscofactoren zoals mestgassen, werken met grote huisdieren, 

werken in beperkte ruimte en de aantasting van apparatuur. Onder andere naar aanleiding van signalen uit het 

veld, is een onderzoek gestart naar een veilige en effectieve aanpak van dit type incidenten en de wenselijkheid 

van het opzetten van gespecialiseerde teams. Een werkgroep heeft zich verdiept in nut en noodzaak van 

gespecialiseerde teams, spreiding, handelingsperspectief, noodzakelijke uitrusting (materieel en materiaal) en 

vakbekwaamheid. Vanuit vijf goed gespreide posten zijn specialistische teams in te zetten bij 

mesthulpverlening. Deze teams zijn inmiddels vakbekwaam en voorzien van het benodigde materieel en 

materiaal. Per 1 februari 2020 zijn de teams operationeel. 

 

Nieuwe tankautospuiten 

In 2016 heeft Veiligheidsregio Fryslân een Europese openbare aanbesteding uitgeschreven voor het vervangen 

van een 18-tal tankautospuiten. De aanbesteding is gegund aan Kenbri Fire Fighting B.V. te Numansdorp met 

de afspraak om 18 autospuiten in twee series te leveren. Begin 2018 is de eerste tankautospuit geleverd. 

Gedurende de uitlevering van de eerste serie tankautospuiten bleek er een bovengemiddeld aantal storingen 

te ontstaan die de inzetbaarheid van de tankautospuit in gevaar bracht. In maart 2019 is in overleg met Kenbri 

besloten de uitlevering van de tankautospuiten op ‘hold’ te zetten en eerst de storingen nader te onderzoeken 

en te verhelpen. Door met de leverancier het opleverprotocol opnieuw te doorlopen en dit protocol door een 

externe partij te laten begeleiden is er een kwaliteitsverbetering ontstaan in de voertuigen. Veiligheidsregio 

Fryslân heeft alle 18 tankautospuiten geheel opnieuw afgenomen en zijn de eerste negen tankautospuiten 

inmiddels operationeel inzetbaar. De tweede serie tankautospuiten zijn inmiddels conform hetzelfde protocol 

uitgeleverd. Na een opleidingstraject bij de negen brandweerposten worden deze in het voorjaar van 2020 

operationeel ingezet. 

 

 



Koninklijke onderscheidingen brandweervrijwilligers   

Begin 2019 heeft de Kanselarij der Nederlandse Orde aangegeven het automatisch toekennen van een 

koninklijke onderscheiding aan een brandweervrijwilliger die na 20 jaar of meer afscheid neemt, te beëindigen. 

De Kanselarij heeft brandweer nog wel de mogelijkheid geboden om alle brandweervrijwilligers die in 2019 20 

jaar of langer in dienst waren voor te dragen voor een lintje. In Fryslân ontvangen 155 brandweervrijwilligers 

een koninklijke onderscheiding. In november en december zijn al op diverse brandweerposten koninklijke 

onderscheidingen feestelijk uitgereikt. In het eerste kwartaal van 2020 volgen meer feestelijke bijeenkomsten.  

 

Uitvoering maatwerkpakketten Risicobeheersing 

Na de regionalisering van Brandweer Fryslân in 2014 zijn met de Friese gemeenten afspraken gemaakt over de 

uitvoering van advies- en controletaken in het kader van Risicobeheersing. Elf gemeenten nemen 

maatwerkpakket 1 af en ontvangen adviezen en/of producten voor onder andere ruimtelijke ordening, milieu 

en evenementen. In 2014 is met de gemeenten en het bestuur vastgelegd voor welke vaste kostprijs de 

adviezen en producten worden uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat deze kostprijs lager ligt dan aan capaciteit 

en reiskosten wordt ingezet. Het kantelpunt hiervoor lag al in 2016. Nu het aantal adviezen jaarlijks blijft 

toenemen, wil Brandweer Fryslân de kostprijs samen met de gemeenten herijken en dit aan het bestuur 

voorleggen. Het herijken wordt meegenomen in de afspraken die in het kader van de Omgevingswet met 

gemeenten worden gemaakt.  

4.3 Operationele zaken 
 
Advisering Risicobeheersing  

In 2019 lag het aantal adviesaanvragen, die veelal vraag gestuurd zijn, op hetzelfde niveau als in 2018. Binnen 

het thema Omgevingsveiligheid zijn 276 adviezen aan gemeenten en provincie afgegeven. Ook op het gebied 

van brandveiligheid (Maatwerkpakket 1) lag het aantal producten met 1.135 gelijk aan 2018. 

 

Er zijn 767 controles (en hercontroles) uitgevoerd in het kader van het toezicht op brandveiligheid. Voor de 

advisering op B (aandachts-) en C (risicovolle) evenementen zijn in 2019 234 producten en/of adviezen 

gerealiseerd. Het schouwen van evenemententerreinen en gebouwen, waarbij wordt gecontroleerd in 

hoeverre de (brand)veiligheid goed geborgd is op en rond een evenement, maakt hier ook onderdeel vanuit.  

 

Binnen de verschillende producten zijn de meeste aanvragen binnen de gestelde termijnen afgehandeld. Bij de 

advisering op brandveiligheid (MWP 1) was ruim 86% op tijd (binnen 10 dagen). Bij de controles geldt dat er 

twee controles meer zijn uitgevoerd dan er waren ingepland. Dit komt door hercontroles en het doorschuiven 

van controles uit 2018. Voor de adviezen voor de Omgevingsveiligheid (externe veiligheid) geldt dat 87% 

binnen de gestelde termijn van 20 dagen is afgegeven.  

 

Advisering Risicobeheersing per product 

Productgroepen Totaal aantal adviezen/producten 

Advisering Omgevingsveiligheid 276 (incl. BRZO-inspecties) 

Advisering brandveiligheid 1.135 

Advisering Evenementen 234 (incl. schouws) 

Toezicht brandveilig gebruik 767 

 

 

Brandveilig Leven 

Het kabinetsbeleid om ouderen steeds langer zelfstandig thuis te laten wonen is een punt van zorg voor de 

brandweer. Landelijke cijfers laten zien dat ouderen vaker betrokken zijn bij brand in hun woonomgeving. 

Zelfstandig wonende senioren vormen dan ook een belangrijke doelgroep binnen het Uitvoeringsprogramma 

Brandveilig Leven 2019 – 2022. Fryslân-breed zijn er het afgelopen jaar 48 voorlichtingsbijeenkomsten 

georganiseerd gericht op deze doelgroep. Daarnaast zijn 38 voorlichtingen brandveiligheid georganiseerd 

gericht op zelfstandig wonende mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. In samenwerking met 

diverse zorgorganisaties is fors ingezet op bewustwording over brandveiligheid in de intramurale zorg door 

middel van Geen Nood Bij Brand-trajecten. In 2019 zijn in nauwe samenwerking met de zorgorganisaties 47 

trajecten doorlopen.  

 



Ook binnen het basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs waren we in 2019 opnieuw actief met ruim 200 

gastlessen, workshops en overige voorlichtingsactiviteiten. In samenwerking met LTO Noord wordt invulling 

gegeven aan het landelijke actieprogramma brandveilige veestallen. Hierbij wordt opgetrokken met 

brandweervrijwilligers die in het dagelijks leven agrariër zijn, andere veiligheidsregio’s, het middelbaar en 

hoger agrarisch onderwijs, verzekeraars en veeartsen. In 2020 krijgt dit een vervolg. Een mooie samenwerking 

was er daarnaast met de brandweren uit Groningen en Drenthe door het samen bemensen van een Pop-Up 

Store in IKEA. Ook zijn in 2019 nieuwe samenwerkingen aangegaan met externe partijen zoals 

woningcorporaties, de bibliotheek en plaatselijke belangen. Fryslân-breed zijn in 2019 ruim 16.000 personen 

rechtstreeks bereikt met onze doelgroepgerichte voorlichtingen.  

 

Repressieve cijfers  

Het aantal incidenten waarvoor Brandweer Fryslân is gealarmeerd lag in 2019 op 3573. Dit is een afname van 

79 incidenten ten opzichte van 2018 (3652). Deze afname is terug te zien bij de categorieën brand en ongeval. 

Voor specifiek brand waren er 1329 alarmeringen in 2019 ten opzichte van 1511 alarmeringen in 2018. Voor 

ongeval geldt een afname van 108 alarmeringen. De brandweervaartuigen zijn in 2019 78 keer uitgevaren. In 

2018 lag dit aantal op 89. Brandweer Fryslân kan geen directe aanleidingen (zoals weersomstandigheden) 

benoemen voor de afnames bij de verschillende inzetten. We monitoren om eventuele trends te ontdekken en 

hierop de anticiperen. 

 

Van alle alarmeringen prio 1 brand in 2019 was Brandweer Fryslân bij 84% van die uitrukken op tijd. In 2018 

was dat in 78% van de gevallen. Dit is conform de vastgestelde norm in het dekkingsplan 2.0 van 

Veiligheidsregio Fryslân.   

 

In 2019 zijn er 20 grote branden geweest waarvoor Brandweer Fryslân met minimaal drie tankautospuiten is 

uitgerukt. Dat zijn er vier meer dan in 2018. Er hebben vier zeer grote branden plaatsgevonden in tegenstelling 

tot vijf in 2018. In 2019 is Brandweer Fryslân 11 keer betrokken geweest bij een Grip-situatie. Het ging onder 

andere om de containercalamiteit, de 112 storing, de brand in de kippenschuur in Niawier, de brand in een 

sporthal in Sint Nicolaasga, de kettingbotsingen nabij Akkrum en Heerenveen. 

4.4. Wat heeft het gekost? 

 
  Begroting na 1e wijziging   Realisatie 2019 

  Lasten Baten Saldo   Lasten Baten Saldo 

Programma brandweer                

Producten brandweer   33.875.920     1.241.321   -32.634.599     34.761.656     1.443.514   -33.318.142  

                

Dekkingsmiddelen brandweer                

Rijksbijdrage BDuR                     -      5.064.183       5.064.183    -     5.170.456       5.170.183  

Gemeentelijke bijdrage                     -    27.601.470     27.601.470    -   27.601.470    27.601.470  

                     -    31.341.520     31.341.520                       -    32.771.926    32.771.926  

                

Resultaat voor bestemming   33.875.920   33.906.974          31.054     34.761.656   34.215.440       -546.216  

                

Reservemutaties brandweer             -31.054         -31.054       106.275       182.367        -76.092  

Totaal programma brandweer 

na bestemming   33.875.920   33.875.920                       -     34.867.931   34.397.807       -470.124  

 
 

 

 

 

 



4.5. Feiten en cijfers programma Brandweer 
 

Activiteiten 2019 

 

Aantal incidenten waarvoor de brandweer in 

2019 is gealarmeerd  

Alarm brand 708 

Alarm overige 37 

Brand 1329 

Dienstverlening 599 

Gezondheid 104 

Leefmilieu 117 

Ongeval 668 

Veiligheid en openbare orde 10 

Verkeer 1 

Totaal 3573 

 

 

Materieel (voer- en vaartuigen) 2019 

 

Tankautospuiten (repressief inzetbaar) 74 

Tankautospuiten (t.b.v. opleiding en oefenen) 4 

Personeels-/ materieelvoertuigen 66 

Redvoertuigen 7 

Hulpverleningsvoertuigen 5 

Haakarmvoertuigen 15 

OvD/HOvD-voertuigen 9 

Voertuigen (overig, dienstauto’s, etc.) 54 

Vaartuigen (oppervlakteredding en duiktaken) 12 

 


