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Collegebericht toekomstbestendige bluswatervoorziening
De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de bluswatervoorziening. Met het
raadsvoorstel toekomstbestendige bluswatervoorziening wordt deze verantwoordelijkheid
ingericht door middel van waterwagens in plaats van brandkranen en zal de VRK via een
dienstverleningsovereenkomst belast worden met de uitvoering. De zienswijze richt zich dan
ook tot het college en zal worden gedeeld met de colleges in de regio.
In de commissie samenleving van 11 juni 2019 is input gegeven voor de zienswijze en is een
aantal vragen gesteld. Onderstaand worden de vragen beantwoord. De concept zienswijze
is al bijlage bijgevoegd ter bespreking in de raad van 20 juni 2019.
Aanrijtijden
Veiligheid staat voorop. De veiligheid in brandbestrijding is genormeerd via landelijke
normen voor aanrijtijden. Na een melding rijden de tankautospuit en de waterwagen
tegelijkertijd weg uit de kazerne. De waterwagen is onder de normomstandigheden tijdig
operationeel. Er is geen verschil in aansluitingstijd tussen de huidige bluswatervoorziening
(brandkranen) en de voorgestelde nieuwe voorziening. De VRK heeft na de
commissievergadering opnieuw bevestigd dat bij de repressieve oplossing dit evengoed het
geval is.
Afkoopsom Waternet
Het huidig servicecontract met Waternet loopt nog drie jaar vanaf 2020. Op de vraag of
uitzitten van dit contract leidt tot een lager bedrag als afkoopsom, moet ontkennend
beantwoord. Afkoop van de huidige vijf jaar levering van water is slechts een beperkt deel
van de afkoopsom. De afkoopsom heeft namelijk ook betrekking op de vergoeding voor
afkoop kapitaallasten en onderhoudslasten infrastructuur zoals dat specifiek is aangelegd
voor de uitvoering van de huidige bluswatervoorziening. Uitzitten van het huidig
servicecontract heeft dus een zeer beperkt effect op de afkoopsom. Vandaar dat dit
onderdeel niet is opgenomen in de zienswijze.
Kapitaallasten waterwagens
De VRK is opdrachtnemer in dit dossier. De waterwagens worden door de VRK aangeschaft
voor de inrichting van de repressieve oplossing. De aanschaf van de acht waterwagens
wordt zo spoedig mogelijk aanbesteed om tijdig te beschikken over voldoende waterwagens
tijdens de tweejarige implementatiefase en vanaf 2022 volledig te kunnen beschikken over
de acht waterwagens. De kapitaallasten komen dan ook in het jaar volgend op de
ingebruikname van de betreffende waterwagen ten laste van de VRK. Bij eventuele
vertraging in de implementatiefase is geen sprake van uitgestelde kapitaallasten wanneer de
waterwagens al zijn aangeschaft.
Wat gebeurt met vertraging implementatie?
Op grond van de af te sluiten dienstverleningsovereenkomst zal de nieuwe
bluswatervoorziening per 2022 operationeel moeten zijn. Aan deze afspraken zullen de
deelnemende gemeenten de VRK houden. Vertraging en extra kosten komen ten laste van
de VRK. Monitoren zodat vertraging wordt voorkomen, is de verantwoordelijkheid voor het
AB van de VRK.
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Positionering waterwagens
Of een waterwagen in de Heemsteedse kazerne wordt gepositioneerd, is nog niet bekend.
De Heemsteedse kazerne is één van de mogelijke locaties. Het definitieve dekkingsplan met
inzet van maximaal acht waterwagens en daarmee locaties voor de waterwagens, wordt
vastgesteld tijdens de implementatiefase. Hierover is een opmerking opgenomen in de
zienswijze.
Herijking gemeentelijke bijdragen
De kostenverdelingssystematiek van VRK kent twee uitgangspunten: op basis van
risicoprofiel gemeente en op basis van inwonertal gemeente. Het risicoprofiel van de
gemeente Heemstede is laag. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente een relatief lage
uitkering ontvangt uit het gemeentefonds voor crisis- en rampenbestrijding. Het college zal
deze feiten meenemen in de discussie over verdelingssystematiek gemeentelijke bijdrage. In
de commissie is aangegeven dat weinig tot geen onderhandelingsruimte in het
bluswaterdossier bestaat en dat bij het bepalen van de hoogte van de afkoop vanuit de regio
al tegemoet gekomen is. Het college zal zich inspannen om de financiering van het deel
crisis- en rampenbestrijding van de VRK te laten aansluiten bij het risicoprofiel en de
bijdrage uit het gemeentefonds, ook voor dit dossier. Hierover is een zinsnede opgenomen
in de zienswijze.
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Geacht college,
Naar aanleiding van de vragen uit de commissie samenleving van 11 juni 2019
geeft de Raad haar zienswijze op raadsvoorstel toekomstbestendige
bluswatervoorziening.
De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de bluswatervoorziening.
Met het voorstel om te kiezen voor de regionale oplossing met waterwagens zal de
VRK via een dienstverleningsovereenkomst belast worden met de inrichting en
uitvoering. De financiële verantwoording zal lopen via de P&C-cyclus van de VRK.
Ondanks het feit dat het een collegeverantwoordelijkheid is, stelt de Raad het op
prijs dat de keuze voor de inrichting voor zienswijze is voorgelegd.
De gemeenteraad van Heemstede spreekt de zorg uit t.a.v. de dekking in de
nieuwe systematiek en vraagt zich af of deze ook in de nieuwe systematiek
voldoende geborgd is. De organisatie van de VRK heeft na de
commissievergadering uitgesproken dat er geen verschil is met de huidige
systematiek. De gemeenteraad vraagt hiervoor blijvende aandacht in de
implementatie en verzoekt het AB van de VRK hierover na implementatie separaat
te rapporteren.
De positionering van de waterwagens is ten tijde van dit besluit nog niet bekend.
De gemeenteraad van Heemstede dringt er op aan bij implementatie een balans te
zoeken tussen goede spreiding van de waterwagens en het voorkomen van
onnodige kosten t.b.v. aanpassing van kazernes. Tevens spreekt hij de voorkeur
uit voor positionering van een waterwagen in Heemstede. Daarnaast vindt de
gemeenteraad het belangrijk dat vrijwilligers uit Heemstede geoefend en
gemotiveerd blijven en dringt er dan ook vanuit dat oogpunt op aan voor de
beschreven ‘extra capaciteit’ voor het besturen van de waterwagens vooral gebruik
te maken van de huidige vrijwilligers en niet extra vrijwilligers.
De gemeenteraad gaat er van uit dat het AB van de VRK de implementatie nauw
volgt, tussentijds bericht over het verloop daarvan en gedurende het proces beziet
of kosten kunnen worden bespaard danwel extra kosten (w.o. ook de kosten van
afkoop) kunnen worden beperkt.
Naar de toekomst dringt de Raad er bij het college op aan om zich in te spannen
om de financiering van het deel crisis- en rampenbestrijding van de VRK – waar de
bluswatervoorziening onder valt – te laten aansluiten bij het risicoprofiel van de
gemeente en de bijdrage uit het gemeentefonds, ook voor dit dossier.
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De gemeenteraad spreekt de hoop uit dat het gebruik van drinkwater als bluswater
in de toekomst verder kan worden teruggebracht.
De Raad verzoekt het college deze zienswijze te delen met de colleges in de regio.
Met vriendelijke groeten,
namens de Gemeenteraad van Heemstede,
de voorzitter,
burgemeester van Heemstede,

mevr. mr. A.C. Nienhuis
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