
Toelichting Businesscase 
Toekomstbestendige 
Bluswatervoorziening

Raadsledenbijeenkomsten 
13, 14 en 20 mei 2019



Programma:

• Welkom en introductie

• Aanleiding onderzoek bluswater

• Toelichting onderzoek

• Conclusie vanuit onderzoek

• Advies toekomstbestendig bluswater

• Film

• Vragen



Aanleiding onderzoek:

• Branden in 2014 en 2015 

– Bos en Duinschool Bloemendaal

– Caravanstalling Rijsenhout

• Signalen van drinkwaterbedrijven

• Vragen vanuit de gemeentebesturen

• Agendapunt in BCOV  Opdracht aan 
VRK : Onderzoek of dit een regionaal 
probleem is.



Toelichting kwantitatief  
onderzoek:

• Knelpuntenanalyse op hoofdlijnen
Wet, regelgeving en brancherichtlijn:

• Bouwbesluit (vanaf 2003) 2012 artikel 6.30

– toereikende bluswatervoorziening

– afstand 40 meter

• Brandweer Nederland: Handreiking Bereikbaarheid &
Bluswatervoorziening 2012/2019

– capaciteit minimaal 500 liter/minuut

– afstand 40 tot maximaal 100 meter
afhankelijk van risicobeoordeling    



Wat is bluswater?

Definities 

• Primair: 

– Binnen enkele minuten beschikbaar 

– Capaciteit 500l / min

– inzetduur ten minste 1 uur beschikbaar

• Secundair: 

– Binnen 45 min inzetbaar (15 aanrijtijd, 30 minuten opbouw)

– Capaciteit tenminste 4000l/min 

– Inzetduur minimaal 4 uur, 

• Tertiair:

– Binnen 75 min inzetbaar 

– Capaciteit tenminste 2000l/min 

– Inzetduur oneindig



Kwantitatief onderzoek op 
hoofdlijnen

Maximale afstand 100 meter/ straal 
van 75 meter



Regio beeld knelpunten bluswater 

*Circa 15.000-
20.000 knelpunten 
primair bluswater 

*48 secundaire 
knelpuntgebieden 
bluswater



Kwalitatieve analyse

• Steekproeven vanuit gemeenten 
op knelpuntlocaties, 

– extra aandacht voor woon-
zorgfuncties en niet zelfredzame 
mensen,

– toevoeging tijdelijke 
seizoengebonden bewoning



Conclusies vanuit onderzoek:

#1: Te grote afstand tot object 

#2: Onvoldoende watercapaciteit uit     
de brandkraan

#3: Onvoldoende secundair bluswater

#4: Onvindbare en onbruikbare 
brandkranen

#5:  Nagenoeg geen brandkranen in 
duingebied



Hoe komen we tot een 
toekomstbestendig 

bluswater?



Gemeentelijke oplossing
Iedere gemeente lost knelpunten zelf op.

Nadere analyse door elke gemeente

– Onderzoek naar mogelijke oplossingen:

• Brandkranen / Geboorde putten / Bassins, etc,

– Verbeterplan & Uitvoering, tijdrovend en sturen op 
urgentie 

Niet alle knelpunten worden opgelost:

#1: te grote afstand tot object 

#2: onvoldoende watercapaciteit uit de brandkraan

#3: onvoldoende secundair bluswater

#4: onvindbare en onbruikbare brandkranen

#5: nagenoeg geen brandkranen in duingebied



Repressieve oplossing

• De knelpunten worden 

regionaal gezamenlijk opgelost door

Over te stappen op:

+

• Oplossing knelpunten

• Toekomstbestendig 



Conclusie & Advies
Knelpunten Gemeentelijke oplossing        Repressieve oplossing



• film



Hoe gaan we dit doen? 
Implementatie

VRK:

• Aankopen materieel

• Aanpassen kazernes

• Vrijwilligers aannemen en opleiden

• Doorlooptijd 2 jaar na besluitvorming

Gemeenten:

• Afkoop contracten PWN / Waternet



In de tussentijd

• Verzwaarde inzetvoorstellen bij 
bekende knelpuntgebieden

• Gebruik maken van materieel van 
buiten de regio

• Up-to-date houden van gegevens 
Waternet en PWN. 

• Secundaire waterwin locatie 
beter in kaart brengen



Verdere proces

• Per gemeente zal het voorstel via 
het college aan de raad worden 
aangeboden

• Daarna zal het AB van 8 juli de 
opdracht accepteren



Vragen?


