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Onderwerp 

 

Acceptatie restrisico in de bluswatervoorziening 

 

Geacht college, 

Op 10 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen (VRG) een besluit 
genomen over bluswatervoorziening. Dit besluit raakt aan de wettelijke verantwoordelijkheid van de 
gemeenten voor de brandweerzorg en bluswatervoorziening in hun gebied. Met deze brief wil ik uw 
gemeenteraad over het besluit en de overwegingen van het bestuur informeren, en toelichten hoe de 
gemeenten en de veiligheidsregio samenwerken om de bluswatervoorziening te optimaliseren en de 
brandveiligheid te vergroten. Ik wil u daarom vragen deze brief naar de raad door te geleiden. 
 
Gebieden zonder extern bluswater 
Wanneer ergens brand is uitgebroken, komt de brandweer ter plaatse met één of meerdere 
tankautospuiten. Een tankautospuit beschikt over een grote voorraad bluswater. Meer dan 95% van de 
branden kan met de inhoud van één tankautospuit worden geblust. Is er meer water nodig, dan moet de 
brandweer een beroep doen op extern bluswater. Dit is bluswater dat uit een ondergrondse brandkraan, 
een geboorde put of open water (zoals kanalen, vijvers en andere grote waterpartijen) wordt gehaald. 
 
Ongeveer 5000 van de ca. 320.000 objecten in de regio Groningen liggen op een te grote afstand van extern 
bluswater. Voor deze gebieden heeft de brandweer repressieve maatregelen genomen, oftewel 
maatregelen om de brand te kunnen bestrijden. Zo beschikken de nieuwe tankautospuiten over een grotere 
tankinhoud en wordt er na een brandmelding in deze gebieden standaard met twee tankautospuiten 
aangereden. Hoe de inzet van de brandweer in een gebied zonder extern bluswater verloopt, staat in het 
kader hieronder. 
 
VRG spant zich in om samen met de gemeenten de bluswatervoorziening toekomstbestendig te maken. Om 
inzicht te krijgen in de lokale situatie wordt aan iedere gemeente een kaart aangeboden waarop de 
bluswatervoorzieningen (brandkranen, watergangen en geboorde putten) zijn weergegeven evenals de 
objecten die te ver van een bluswatervoorziening af liggen. Aan de hand van de kaart kan de gemeente 
maatwerk leveren en bepalen voor welke objecten het wenselijk is extra middelen in te zetten. Dit kan 
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bijvoorbeeld zijn het slaan van een put of het uitdiepen van een watergang. VRG is graag bereid hierin mee 
te denken en te adviseren. 
 

Restrisico accepteren: geen aanvullende repressieve maatregelen 
Het Algemeen Bestuur heeft verschillende scenario’s bekeken om de gehele regio van extern bluswater te 
voorzien. Hierbij is ook het scenario om watertankwagens in te zetten besproken. In de afweging van het 
terug te dringen risico en de inspanningen die daarvoor nodig zijn, is het besluit genomen om de huidige 
situatie te accepteren en geen aanvullende repressieve maatregelen te treffen. Het treffen van aanvullende 
repressieve maatregelen in de bluswatervoorziening vraagt namelijk om een grote investering, die slechts 
beperkt bijdraagt aan het vergroten van de brandveiligheid.  
 
Het is hierbij belangrijk om de juiste verwachting te hebben van wat de brandweer bij brandbestrijding kan 
doen: De brandweer heeft als taak het redden van mens en dier, en het voorkomen van uitbreiding van een 
brand naar de omgeving. De objecten in de gebieden zonder extern bluswater liggen dikwijls ver uit elkaar, 
waardoor de bedreiging van brandoverslag naar een belendend perceel zeer gering is. Het redden van een 
woning is niet altijd mogelijk. Er is altijd een risico dat een pand of brandcompartiment verloren gaat omdat 
het niet alleen van de hoeveelheid bluswater afhangt, maar ook van bijvoorbeeld de ontdekkingstijd, de 
vuurlast, etc. Het is onmogelijk (en onbetaalbaar) om 100% brandveiligheid (volledige risico-uitsluiting) te 
garanderen. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten een zeker restrisico te accepteren. 
 
In navolging van deze besluitvorming heeft het Algemeen Bestuur verder gesproken over 
toekomstbestendige bluswatervoorziening en de verdeling van lokale en regionale lasten en 
verantwoordelijkheden. De voorliggende brief vormt een weerslag van deze bespreking.  
  
Investeren in voorlichting en preventie 
Bij acceptatie van het restrisico in de bluswatervoorziening is het belangrijk dat inwoners goed over dit 
risico worden geïnformeerd zodat zij realistische verwachtingen van de brandweerzorg hebben. Meer in 
algemene zin geldt dat brandveiligheid een ketenveiligheid is waarbij iedere schakel verantwoordelijkheid 
moet nemen. Een gebouw moet brandveilig gebouwd zijn. Een bewoner moet zich bewust zijn van 
brandrisico’s. Bij brand moet de bewoner vroegtijdig worden gewaarschuwd om op tijd het pand te kunnen 
verlaten. Pas daarna is de brandweer aan zet om de brand zo goed mogelijk te blussen. Hoe beter aan de 
voorkant de brandveiligheid is geregeld, hoe groter de kans is dat er voor de bluseenheden een bestrijdbaar 
scenario resteert. De belangrijkste constatering is derhalve dat geïnvesteerd moet worden in voorlichting 
en preventie om de brandveiligheid aan de voorkant te verbeteren. 

Hoe verloopt een brandweerinzet in een gebied zonder extern bluswater? 
 
Na een brandmelding bij een object in een gebied zonder extern bluswater rijdt de brandweer 
standaard met twee tankautospuiten aan. 
 
De brandweer richt zich tijdens de inzet op het redden van mens en dier, en het voorkomen van 
uitbreiding van de brand naar de omgeving. Uiteraard zal de brandweer zich maximaal inspannen om 
de schade aan het object zo veel mogelijk te beperken. 
 
De Officier van Dienst bepaalt of er meer middelen moeten worden ingezet. Dit kan door: 
o opschalen tot grote of zeer grote brand en daarmee een derde of vierde tankautospuit oproepen, 

en/of 
o opbouwen van grootwatertransport waarmee bluswater over een afstand van maximaal 3 

kilometer kan worden getransporteerd. Het duurt ongeveer 60 minuten na alarmering om het 
grootwatertransport op te bouwen.  

 
In uitzonderlijke gevallen blijft de situatie mogelijk dat er bij een brand gedurende geruime tijd geen 
bluswater beschikbaar is. 
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VRG adviseert dringend om in de gebieden zonder extern bluswater de rookmelderdichtheid te verhogen 
zodat branden tijdig worden ontdekt en bewoners zich in veiligheid kunnen brengen. Goede voorlichting 
over brandrisico en brandpreventie verdienen continue aandacht van de gemeenten en moeten dus met 
regelmaat herhaald worden. Om de gemeenten hierin te ondersteunen, stelt VRG de kennis, expertise en 
communicatiemiddelen van het team Brandveilig Leven & Toezicht ter beschikking. In het eerste kwartaal 
van 2021 zal VRG de gemeenten hiervoor actief benaderen. 
 
Visie op toekomstgerichte brandweerzorg 
Om in de toekomst over voldoende bluswater te kunnen beschikken, worden brandveiligheid en 
bluswatervoorziening nader uitgewerkt binnen een visie op toekomstgerichte brandweerzorg. Breder 
kijkend heeft het bestuur aandacht gevraagd voor de versterking van (brand)veiligheid door slimme 
allianties aan te gaan met trajecten als de versterkingsopgave en verbinding te leggen met relevante 
ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie. Bij de uitwerking van die ambities en  
ontwikkelingen moet ook direct (brand)veiligheid worden betrokken. VRG en gemeenten willen kansen en 
beleidsontwikkelingen verkennen om samen in op te trekken en een win-win situatie te behalen. 
 
Naast bluswatervoorziening zijn er momenteel veel andere onderwerpen en ontwikkelingen die om keuzes 
in de brandweerzorg vragen. Het gaat daarbij om onderwerpen als paraatheid en vrijwilligheid, 
buurtbrandweerzorg, brandweerzorg in het stedelijk gebied en in de havengebieden, en de gevolgen van de 
Europese deeltijdrichtlijn voor het vrijwilligersstelsel. Om al deze onderwerpen in samenhang te kunnen 
beoordelen, ontwikkelt VRG momenteel een visie op toekomstgerichte brandweerzorg. Hierin is het 
uitgangspunt een goede balans te vinden tussen het voorkomen en het bestrijden van incidenten. Bij de 
ontwikkeling van de visie zullen ook de gemeenteraden worden betrokken. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
Koen Schuiling 
Voorzitter Veiligheidsregio Groningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


