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Geachte Gemeenteraad, 

 

Op 6 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland (VrZW) het Brandrisicoprofiel 2020-2023 voorlopig vastgesteld. Hierbij bieden 

wij u dit document ter kennisname aan. Dit Brandrisicoprofiel wordt vervolgens gelijktijdig 

met het nieuw op te stellen dekkingsplan voor zienswijze aangeboden. 

 

Onderstaand een korte toelichting: 

 

Wettelijk kader 

De Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat iedere veiligheidsregio dient te beschikken over een 
risicoprofiel, bestaande uit een Regionaal Risicoprofiel en een Brandrisicoprofiel (artikel 15 
Wet veiligheidsregio’s). De Wet veiligheidsregio’s stelt dat het risicoprofiel mede de basis is 
voor het beleidsplan van VrZW. Eveneens levert het risicoprofiel input voor het 
dekkingsplan van de brandweer.  
 
Inhoud risicoprofiel 
In het Regionaal Risicoprofiel worden de brand-, ramp-, en crisisscenario’s binnen de 
veiligheidsregio beschreven. Het huidige Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 
2019-2020 is op 24 juni 2019 door het Algemeen Bestuur van VrZW vastgesteld. Dit profiel 
beschrijft onder andere de grootschalige brandscenario’s. In aansluiting daarop geeft het 
Brandrisicoprofiel de brandrisico’s weer voor de basisbrandweerzorg en gaat specifiek over 
het scenario ‘kleine brand’. Het huidige Brandrisicoprofiel is opgesteld in 2015 en is met de 
voorliggende versie geactualiseerd.  
 
Relatie (brand)risicoprofiel en dekkingsplan Brandweer  
Het dekkingsplan Brandweer wordt geactualiseerd. In het nieuw op te stellen dekkingsplan 
Brandweer wordt onder andere vastgesteld waar overschrijdingen van de opkomsttijden 
plaatsvinden. Het bestuur mag afwijken van de opkomsttijden, maar dient de afwijkingen te 
motiveren. Bij overschrijding van de opkomsttijden moeten er eventueel extra (preventieve) 
maatregelen getroffen worden. In het Brandrisicoprofiel worden de brandrisico’s van 
verschillende gebruiksfuncties vastgelegd. Bij gebruiksfuncties met een hoog brandrisico 
zullen aanvullende (preventieve) maatregelen (beheersmaatregelen) worden voorgesteld 
als de opkomsttijd wordt overschreden. 
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Methode totstandkoming Brandrisicoprofiel 
Het Brandrisicoprofiel 2020-2023 richt zich op de gebruiksfuncties van gebouwen uit het 
Bouwbesluit, omdat het soort gebruik van een gebouw bepaald welk brandrisico er 
aanwezig is. Op basis van ervaring van een groep experts is onderzocht welke 
gebruiksfuncties belangrijk zijn om op te nemen in het Brandrisicoprofiel 2020-2023. Deze 
gebruiksfuncties zijn beoordeeld op waarschijnlijkheid op brand en op impact van brand op 
basis van vastgestelde criteria. Daarbij de opmerking dat nieuwe energievormen en 
specifieke risico’s binnen externe veiligheid geen onderdeel van dit brandrisicoprofiel 
vormen. Deze risico’s vallen onder specifieke regelgeving en/of externe veiligheid. 
 
Beoordeling van brandrisico’s 
De risicobeoordeling is weergegeven in een risicodiagram. Op basis van de 
risicobeoordeling zijn de gebruiksfuncties met een hoog brandrisico zijn vastgesteld. 
Het betreft de volgende gebruiksfuncties: 

• Bijeenkomstfunctie < 4 jaar (kinderopvang) 

• Celfunctie 

• Gezondheidszorgfunctie bed gebonden 

• Zorgclusterwoningen en groepszorgwoningen met 24-uurs zorg 

• Woonfunctie voor en na 2003 

• Woonfunctie overig (seniorencomplex) 

• Logiesfunctie 
 
In de woonfunctie is onderscheid gemaakt tussen de woonfunctie voor 2003 en na 2003. In 
2003 heeft er een wijziging plaatsgevonden van de bouwregelgeving waardoor 
rookmelders in een nieuw te bouwen woonfunctie verplicht zijn geworden.  
 
De brandrisico’s in het BRP 2020-2023 komen voor een groot deel overeen met de 
brandrisico’s die in 2015 zijn vastgesteld. Uit het geheel van de gezondheidszorgfunctie zijn 
nu alleen de risicovolle functies specifiek benoemd. De seniorencomplexen zijn toegevoegd 
als risicovolle gebruiksfunctie omdat het niveau van brandveiligheid hier lager ligt dan in het 
verleden door een wijziging van de Bouwregelgeving. 

 

Betrokkenheid gemeenten en gemeenteraden 

De komende tijd vindt de integrale analyse plaats van het onderliggend Brandrisicoprofiel in 

relatie tot het nog op te stellen dekkingsplan. De eventueel daaruit voortvloeiende 

aanvullende (preventieve) voorzieningen (beheersmaatregelen) worden, indien de 

opkomsttijden worden overschreden, in samenspraak met betrokken gemeenten ingevuld 

en opgenomen in het beheersmaatregelenplan 2021-2023. 

 
Indien u vragen heeft over voorliggend Brandrisicoprofiel, dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw P. Smits (p.smits@vrzw.nl). 
  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, 
namens het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
 
J. Hamming     H. Raasing 
 
 
Voorzitter     Secretaris 


