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Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht wordt gevraagd om uiterlijk 12 juni 2020 een voorkeur uit te spreken
voor één van de genoemde opties. De eerste 5 opties zijn gericht op de huidige beleidsperiode, optie 6 richt zich op langere
termijn en is structureel van aard:
1.
Bekrachtigen MPBSP op het gebied van redvoertuigen.
2.
Tijdelijk behoud RV Baarn tijdens deze beleidsplanperiode 2020-2023.
3.
Tijdelijk behoud RV Bilthoven tijdens deze beleidsplanperiode 2020-2023.
4.
Tijdelijk behoud RV Vianen tijdens deze beleidsplanperiode 2020-2023.
5.
Tijdelijk behoud RV Baarn, Bilthoven, Vianen tijdens deze beleidsplanperiode 2020-2023.
6.
Structureel behoud 3 redvoertuigen.

Samenvattend advies
Op basis van de geschetste opties over het behoud van een of meerdere redvoertuigen ten opzichte van het
oorspronkelijke materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP) adviseert de VRU het tijdelijk behoud van een
redvoertuig in Vianen gedurende de beleidsperiode 2020-2023.
Dit vanwege het risico op oplopende opkomsttijden in Vianen als gevolg van werkzaamheden aan de A27 (zie optie 4).
Het behoud van een redvoertuig op de post Vianen betekent € 90.000 aan jaarlijkse kosten voor een periode van 3 jaar
(vanaf 2021).

Locatie
Vianen

Kapitaal
lasten
0

Preventief Correctief
Onderhoud onderhoud
6.726
68.000

Brandstof
1.534

Verzekering
1.440

OTO kosten
Totale
vrijwilligers jaarlasten
12.475
90.175

VRU ziet geen aanleiding om een redvoertuig in Bilthoven of Baarn tijdelijk te behouden of om 3 redvoertuigen structureel
te behouden.

Aanleiding
Met het vaststellen van het beleidsplan 2020-2023 (juli 2019) zijn ook de kaders voor de brandweerzorg vastgesteld. In
MPBSP is uitgewerkt hoe de repressieve brandweerorganisatie is ingericht. Dit spreidingsplan is de basis voor een goede,
toekomstbestendige inrichting van onze repressieve organisatie in de voorliggende beleidsperiode. Het MPBSP past
daarmee ook binnen de beschikbare financiële kaders.
In de vergadering van het AB van 10 februari 2020 is het MPBSP door het bestuur bekrachtigd, met uitzondering van het
vervallen van de redvoertuigen op de posten Baarn, Bilthoven en Vianen. De aanwezige risico’s en langere aanrijtijden voor
Baarn, Bilthoven en Vianen vereisen volgens het AB een nadere onderbouwing. Op basis van de nadere onderbouwing en
de financiële gevolgen dienen de gevolgen van het aanhouden van deze 3 redvoertuigen in beeld te worden gebracht.
Daarnaast bleek een bredere discussie wenselijk over de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen als
extramuralisering en zelfredzaamheid op de inrichting van de brandweerzorg.
Op verzoek van de voorzitter van de veiligheidsregio vindt er voorafgaand aan de plenaire vergadering van het AB een
schriftelijke ronde plaats om dit belangrijke vraagstuk goed en zorgvuldig voorbereid in het DB te kunnen bespreken. Dit
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voorstel geeft inzicht in de operationele en financiële keuzes die te maken zijn met betrekking tot de redvoertuigen in
Baarn, Bilthoven en Vianen gedurende de lopende beleidsperiode (2020-2023).
Maatschappelijke ontwikkelingen zoals extramuralisering en zelfredzaamheid hebben naar verwachting gevolgen voor de
inrichting van de brandweerzorg. Dit vraagt om een zorgvuldige, integrale discussie die we komende jaren, in aanloop naar
het nieuwe beleidsplan, zullen voeren. Eventuele gevolgen voor het redden en blussen op hoogte zullen op basis van de
uitkomsten van deze brede discussie input zijn voor het volgende beleidsplan.
Voor de verschillende opties gelden de volgende uitgangspunten:

Redvoertuigen zijn integraal onderdeel van de regionale brandweerzorg en worden ingezet op basis van operationele
grenzen. Financiering van deze collectieve taak vindt daarom plaats conform de vastgestelde financiële verdeelsleutel.

Financiële lasten voor redvoertuigen aanvullend op het MPBSP kunnen niet worden gedekt binnen de huidige
financiële kaders. Hiervoor zijn aanvullende middelen noodzakelijk.

Spreiding redvoertuigen MPBSP
Uitgangspunt voor de spreiding van redvoertuigen (RV) in het MPBSP is een reactietijd van 15 minuten. Dit sluit aan bij het
huidige beleidsplan en het uitgangspunt uit het dekkingsplan 2014. De VRU baseert zich hierbij onder meer op de huidige
bouwregelgeving. Deze stelt dat, ongeacht bestaande of nieuwbouw, binnen 15 minuten na het ontdekken van brand en de
alarmering van mensen in het door die brand bedreigde gebied, deze mensen zonder hulp van de brandweer kunnen
vluchten (zie paragraaf 6.5 Integrale nota van toelichting van Bouwbesluit 2012).
De VRU heeft geen objecten vastgesteld waarvoor een redvoertuig vereist is. Dit betekent dat het redvoertuig binnen de
VRU geen wettelijke opkomsttijd heeft. De (wettelijk) vastgestelde opkomsttijden gelden daarmee uitsluitend voor de 1e
tankautospuit (TS). In het beleidsplan 2020-2023 is de keuze om geen objecttypen te benoemen waarvoor een redvoertuig
noodzakelijk is, vastgelegd. Hiermee volgt het huidige beleidsplan de afweging zoals die ook al is gemaakt in het
dekkingsplan 2014-2019. Zoals aangegeven vindt de VRU het van belang om (toekomstige) ontwikkelingen in de
samenleving en de eventuele gevolgen voor de brandweerzorg zorgvuldig en integraal te bespreken in het kader van het
nieuwe beleidsplan. De VRU is van mening dat het niet past om op dit moment vooruit te lopen op de uitkomsten van de
bredere discussie die nog gevoerd gaat worden.

Opties
Om inzicht te krijgen in de operationele en financiële gevolgen van het behoud van een of meerdere redvoertuigen zijn een
aantal opties uitgewerkt.
Optie 1: Bekrachtigen aantal redvoertuigen MPBSP
Het aantal en de spreiding van redvoertuigen in het MPBSP voorziet in een reactietijd van 15 minuten in nagenoeg de
gehele regio conform de uitgangspunten in het beleidsplan. Modelberekeningen laten zien dat een redvoertuig op de
posten Baarn, Bilthoven en Vianen niet noodzakelijk is om aan deze opkomsttijd te voldoen. In Baarn, Bilthoven en Vianen is
een redvoertuig binnen 15 minuten aanwezig vanuit een van de buurposten.
Uit onderzoek door de directie Risicobeheersing in samenspraak met de afdelingen ‘Bouwen’ van de gemeenten is gebleken
dat De Bilt, Baarn en de Vianen geen woongebouwen (portiekwoningen en flats) hebben waarbij het redvoertuig als tweede
vluchtweg in de vergunning is opgenomen. Voor een beeld van de woongebouwen in de Bilt, Baarn en Vianen zie bijlage 1.
Bij de afdelingen ‘Bouwen’ van de Utrechtse gemeenten is navraag gedaan of er naast portiekwoningen eventueel andere
bouwwerken zijn (van voor 1992) waarvoor het redvoertuig als 2e vluchtweg is opgenomen. Gemeenten hebben geen
andere gebouwen aangegeven waarvoor het redvoertuig als 2e vluchtweg is opgenomen. Het vluchtwegrisico in de
specifieke situatie van deze gemeenten is daarom geen aanleiding om de redvoertuigen op deze posten te behouden
aanvullend op het MPBSP.
Financiële consequenties van deze optie
Van de aanwezige 15 redvoertuigen worden 12 redvoertuigen komende jaren vervangen. Het aantal en spreiding van
redvoertuigen in het MPBSP past binnen de huidige financiële kaders en heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke
bijdrage.
Optie 2: Tijdelijk behoud redvoertuig Baarn tijdens deze beleidsplanperiode 2020-2023
Baarn heeft een beperkte hoeveelheid hoogbouw en meerdere grote, vrijstaande woningen. Onderzoek van de VRU samen
met de gemeenten heeft uitgewezen dat er in Baarn geen gebouwen zijn, waarbij het redvoertuig als tweede vluchtweg is
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opgenomen in de vergunning. In Baarn is dan ook geen sprake van een bijzonder vluchtwegrisico waarvoor een redvoertuig
sneller noodzakelijk is dan 15 minuten.
Het huidige verzorgingsgebied van het redvoertuig Baarn omvat een groot deel van de gemeente Baarn en Eemnes. Op
basis van modelberekeningen is voor een aantal locaties onderzocht of een redvoertuig (RV) tijdig in Baarn aanwezig kan
zijn. Vanuit de post Hilversum (HLV) is het redvoertuig binnen 15 minuten in Eemnes. De post Hilversum betreft een 24 uurs
beroepspost met een permanente bezetting. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma CARE dat door
vrijwel alle regio’s wordt gebruikt voor het bepalen van de opkomsttijden en geverifieerd door middel van een berekening
met de ANWB routeplanner. De opkomsttijden voor deze locaties staan in tabel 1. Omdat de eerste inzet bij een incident
wordt uitgevoerd door de bemensing van een tankautospuit (TS) is ook de tijd van deze 1e TS opgenomen in deze tabel.
Tabel 1
Locatie Baarn

RV Soest (CARE)

RV HLV (CARE)

Plataanlaan (kazerne)
Javalaan (woonzorg)
Julianalaan
Eemnes (kazerne)

11:52 min.
10:15 min.
10:38 min.
17:53 min.

11:08 min.
11:47 min.
10:53 min.
11:52 min.

RV Soest Routeplanner
(ANWB)
13 min.
11 min.
11 min.

TS Baarn (CARE)
5:23 min.
7:33 min.
7:40 min.

Zowel het redvoertuig vanuit post Soest als vanuit post Hilversum (HLV) zorgen ervoor dat een redvoertuig tijdig
beschikbaar kan zijn in Baarn. Zie figuur 1.

Figuur 1. Dekking redvoertuig in Baarn vanuit post Soest en post Hilversum . Groen: opkomsttijd RV (reactietijd) <15min.
Rood: opkomsttijd (reactietijd) >15min.
Het redvoertuig van Baarn heeft ca. 42 uitrukken op jaarbasis waarvan ruim een kwart (ca. 12 per jaar) voor brand.
Op basis van de aanwezige risico’s en operationele uitgangspunten ziet VRU geen aanleiding om een redvoertuig op de post
Baarn te behouden.
Financiële consequenties van deze optie
Gezien de technische staat van de aanwezige redvoertuigen bestaat een reëel risico dat deze beleidsperiode gebreken aan
een redvoertuig ontstaan die niet binnen het huidige budget kunnen worden opgelost. Behoud van een redvoertuig
betekent dat VRU langer gebruik moet maken van afgeschreven voertuigen. De verwachting is dat er daarom in deze
beleidsperiode relatief veel correctief onderhoud plaats zal moeten vinden. Bij behoud van het redvoertuig op de post
Baarn betekent dit € 90.000 aan jaarlijkse kosten gedurende de lopende beleidsperiode. In deze jaarlijkse kosten zijn de
verwachte kosten voor grote reparaties opgenomen.
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Locatie
Baarn

Kapitaal
lasten
0

Preventief Correctief
Onderhoud onderhoud
6.726
68.000

Brandstof
1.534

Verzekering
1.440

OTO kosten
Totale
vrijwilligers jaarlasten
12.475
90.175

Als het redvoertuig tussentijds uitvalt en correctief onderhoud/reparatie noodzakelijk is, dan betekent dit ook dat het
redvoertuig voor langere tijd niet inzetbaar zou kunnen zijn.
Optie 3: Tijdelijk behoud redvoertuig Bilthoven tijdens deze beleidsplanperiode 2020-2023
Bilthoven heeft hoogbouw waaronder gebouwen in de categorie portiekwoningen. Onderzoek van de VRU samen met de
gemeenten heeft uitgewezen dat er in Bilthoven geen portiek- of andere gebouwen zijn, waarbij het redvoertuig als
tweede vluchtweg is opgenomen in de vergunning. In Bilthoven is dan ook geen sprake van een bijzonder vluchtwegrisico
waarvoor een redvoertuig sneller noodzakelijk is dan 15 minuten.
Het huidige verzorgingsgebied van het redvoertuig Bilthoven omvat met name de plaats Bilthoven. Op basis van
modelberekeningen is voor een aantal locaties onderzocht of een redvoertuig tijdig in Bilthoven aanwezig kan zijn. Deze
berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma CARE dat door vrijwel alle regio’s wordt gebruikt voor het bepalen
van de opkomsttijden en geverifieerd door middel van een berekening met de ANWB routeplanner. De opkomsttijden voor
deze locaties staan in tabel 2. Omdat de eerste inzet bij een incident wordt uitgevoerd door de bemensing van een
tankautospuit (TS) is in deze tabel ook de tijd van deze 1e TS opgenomen.
Tabel 2.
Locatie Bilthoven
Leyenseweg (kazerne)
Jachtlaan (Gemeentehuis)
De Hooghlaan (app.complex)

RV VDP (CARE)

RV ZST (CARE)

10:37 min.
10:08 min.
12:22 min.

12:42 min.
11:47 min.
13:00 min.

VDP Routeplanner
(ANWB)
11 min.
11 min.
12 min.

TS Bilthoven (CARE)
5:08 min.
6:31 min.
10:02 min.

Zowel het redvoertuig vanuit post Voordorp (RV VDP) als vanuit post Zeist (RV ZST) zorgen ervoor dat een redvoertuig tijdig
beschikbaar kan zijn in Bilthoven. Deze beide posten zijn een 24 uurs beroepspost met permanente bezetting. Zie figuur 2.

Figuur 2. Dekking redvoertuig in Bilthoven vanuit post Voordorp en post Zeist. Groen: opkomsttijd RV (reactietijd) <15min.
Rood: opkomsttijd RV (reactietijd) >15min.
Het redvoertuig van Bilthoven heeft ca. 42 uitrukken op jaarbasis waarvan ruim een kwart (ca. 13) voor brand.
Op basis van de aanwezige risico’s en operationele uitgangspunten ziet VRU geen aanleiding om een redvoertuig op de post
Bilthoven te behouden.
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Financiële consequenties van deze optie
Gezien de technische staat van de aanwezige redvoertuigen bestaat een reëel risico dat deze beleidsperiode gebreken aan
een redvoertuig ontstaan die niet binnen het huidige budget kunnen worden opgelost. Behoud van een redvoertuig
betekent dat VRU langer gebruik moet maken van afgeschreven voertuigen. De verwachting is dat er daarom in deze
beleidsperiode relatief veel correctief onderhoud plaats zal moeten vinden. Bij behoud van het redvoertuig op de post
Bilthoven betekent dit € 90.000 aan jaarlijkse kosten gedurende de lopende beleidsperiode. In deze jaarlijkse kosten zijn de
verwachte kosten voor grote reparaties opgenomen.

Locatie
Bilthoven

Kapitaal
lasten
0

Preventief Correctief
Onderhoud onderhoud
6.726
68.000

Brandstof
1.534

Verzekering
1.440

OTO kosten
Totale
vrijwilligers jaarlasten
12.475
90.175

Als het redvoertuig tussentijds uitvalt en correctief onderhoud/reparatie noodzakelijk is, dan betekent dit ook dat het
redvoertuig voor langere tijd niet inzetbaar zou kunnen zijn.
Optie 4: Tijdelijk Behoud redvoertuig Vianen tijdens deze beleidsplanperiode 2020-2023
Vianen heeft een relatief beperkte hoeveelheid hoogbouw waaronder gebouwen in de categorie portiekwoningen.
Onderzoek van de VRU samen met de gemeenten heeft uitgewezen dat er in Vianen geen gebouwen zijn, waarbij het
redvoertuig als tweede vluchtweg is opgenomen in de vergunning. In Vianen is dan ook geen sprake van een bijzonder
vluchtwegrisico waarvoor een redvoertuig sneller noodzakelijk is dan 15 minuten.
Het redvoertuig van Vianen heeft, vergeleken met de Baarn en Bilthoven, een relatief groot verzorgingsgebied ook buiten
Vijfheerenlanden (Nieuwegein Zuid, Houten). Op basis van modelberekeningen is voor een aantal locaties onderzocht of
een redvoertuig tijdig in Vianen aanwezig kan zijn. Vanuit de post IJsselstein (IJSS) is een redvoertuig binnen 15 minuten in
Nieuwegein Zuid. De post Voordorp levert het redvoertuig voor Houten. De berekeningen zijn uitgevoerd met het
rekenprogramma CARE dat door vrijwel alle regio’s wordt gebruikt voor het bepalen van de opkomsttijden en geverifieerd
door middel van een berekening met de ANWB routeplanner.
Locatie Vianen
Aime Bonnastraat (Kazerne)
Voorstraat (Gemeentehuis)
Brugstraat (portiek)
Houten (kazerne -hoofdpost)

RV IJSS (CARE)
12:58 min.
13:27 min.
14:33 min.
14:06 min. VDP

IJSS Routeplanner ANWB
12 min.
13 min.
14 min.

TS Vianen (CARE)
5:26 min.
6:33 min.
7:05 min.
14:15 min. (RV)

Het redvoertuig vanuit post IJsselstein zorgt ervoor dat een redvoertuig tijdig beschikbaar kan zijn in Vianen. Zie figuur 3.

Figuur 3. Dekking redvoertuig in Vianen vanuit post IJsselstein. Groen: opkomsttijd RV (reactietijd) <15min.
Rood: opkomsttijd (reactietijd) >15min.
Het redvoertuig van Vianen heeft ca. 96 uitrukken op jaarbasis waarvan ruim een derde (ca. 30) voor brand.
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Op basis van bovenstaand beeld alleen ziet VRU geen aanleiding om het redvoertuig op de post Vianen in deze
beleidsplanperiode te behouden.
Echter, Rijkswaterstaat heeft de VRU geïnformeerd over geplande wegwerkzaamheden op de A27 tussen knooppunt
Houten en Everdingen in de periode 2022 tot 2030. Het is nog onbekend in welke jaren de werkzaamheden tussen
knooppunt Houten en Everdingen precies worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat geeft als uitgangspunt aan dat nood- en
hulpdiensten zoveel mogelijk doorgang moet worden geboden tijdens de werkzaamheden. Dit kan echter niet voor 100%
worden gegarandeerd.
Het zou kunnen zijn dat de opkomsttijden vanuit IJsselstein onder druk komen te staan vanwege extra drukte die wordt
verwacht op de A2 (de hoofdroute vanuit IJsselstein naar Vianen).
Deze extra drukte is het gevolg van grootschalige werkzaamheden aan de A27, waarbij verkeer wordt omgeleid via de A2.
Met de inrichting van de brandweerzorg in het MPBSP betekent dit dat er een risico is dat de opkomsttijden1 in Vianen
oplopen tot ca. 18 minuten als gevolg van extra drukte op de A2. Door behoud van het redvoertuig op de post Vianen wordt
dit risico ondervangen.
Het behoud van het voertuig in Vianen heeft nog een bijkomend voordeel. De materiele inzetbaarheid van de huidige
redvoertuigen kan vanwege de ouderdom van dit wagenpark onder druk komen te staan staat. Door onvoorziene uitval,
storingen en beperkte uitwisselbaarheid is de beschikbaarheid van een redvoertuig in en rondom Vianen kwetsbaar zolang
de aanstaande vervanging van redvoertuigen nog niet is afgerond.
Om het risico op oplopende opkomsttijden in Vianen, vanwege de aangekondigde werkzaamheden aan de A27, te
verminderen en de huidige kwetsbare beschikbaarheid van een redvoertuig in dit gebied te beperken, adviseert VRU om
gedurende deze beleidsperiode een redvoertuig te behouden op de post Vianen.
Als de situatie met betrekking tot de werkzaamheden aan de A27 en daarmee de bereikbaarheid van Vianen dit toelaat, kan
dit betekenen dat het redvoertuig risicogericht op andere locaties ingezet wordt ten gunste van de regionale dekking.
Financiële consequenties van deze optie
Gezien de technische staat van de aanwezige redvoertuigen bestaat een reëel risico dat deze beleidsperiode gebreken aan
een redvoertuig ontstaan die niet binnen het huidige budget kunnen worden opgelost. Behoud van een redvoertuig
betekent dat VRU langer gebruik moet maken van afgeschreven voertuigen. De verwachting is dat er daarom in deze
beleidsperiode relatief veel correctief onderhoud plaats zal moeten vinden. Bij behoud van het redvoertuig op de post
Vianen betekent dit € 90.000 aan jaarlijkse kosten gedurende de lopende beleidsperiode. In deze jaarlijkse kosten zijn de
verwachte kosten voor grote reparaties opgenomen.

Locatie
Vianen

Kapitaal
lasten
0

Preventief Correctief
Onderhoud onderhoud
6.726
68.000

Brandstof
1.534

Verzekering
1.440

OTO kosten
Totale
vrijwilligers jaarlasten
12.475
90.175

Als het redvoertuig tussentijds uitvalt en correctief onderhoud/reparatie noodzakelijk is, dan betekent dit ook dat het
redvoertuig voor langere tijd niet inzetbaar is.
Optie 5: Tijdelijk behoud redvoertuigen Baarn, Bilthoven, Vianen tijdens deze beleidsplanperiode 2020-2023
Het behoud van alle 3 redvoertuigen gedurende de beleidsplanperiode betekent dat de opkomsttijden voor redvoertuigen
op het huidige niveau blijven. Het behoud van 3 redvoertuigen leidt niet automatisch tot meer vervangings- of
herplaatsingsmogelijkheden. De huidige redvoertuigen zijn verschillend van model (hoogwerker, autoladder) of in
bediening. Dit maakt uitwisselbaarheid met de huidige (of nieuwe) redvoertuigen lastig.
Op basis van de aanwezige risico’s en operationele uitgangspunten ziet VRU geen aanleiding om de redvoertuigen op de 3
posten te behouden.
Financiële consequenties van deze optie
Gezien de technische staat van de aanwezige redvoertuigen bestaat een reëel risico dat deze beleidsperiode gebreken aan
een redvoertuig ontstaan die niet binnen het huidige budget kunnen worden opgelost. Behoud van meerdere
redvoertuigen betekent dat VRU langer gebruik moet maken van afgeschreven voertuigen. De verwachting is dat er daarom
1

De daadwerkelijke opkomsttijd is afhankelijk van het moment, de verwerkingstijd door de meldkamer, de uitruktijd (van
vrijwilligers), en rijtijd naar een incident.
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in deze beleidsperiode relatief veel correctief onderhoud plaats zal moeten vinden. Bij behoud van het redvoertuig op de
drie posten gedurende de lopende beleidsperiode betekent dit € 271.000 aan jaarlijkse kosten.

Locatie
Baarn
Bilthoven
Vianen
Totaal

Kapitaal
lasten
0
0
0

Preventief Correctief
Onderhoud onderhoud
6.726
68.000
6.726
68.000
6.726
68.000

Brandstof
1.534
1.534
1.534

Verzekering
1.440
1.440
1.440

OTO kosten
Totale
vrijwilligers jaarlasten
12.475
90.175
12.475
90.175
12.475
90.175
270.525

Als een of meerder redvoertuigen tussentijds uitvallen en correctief onderhoud/reparatie noodzakelijk is, dan betekent dit
ook dat de redvoertuigen voor langere tijd niet inzetbaar zijn.
Optie 6: Structureel behoud 15 redvoertuigen
Vooruitlopend op de uitkomsten van een bredere en integrale discussie over gevolgen van extramuralisering en
zelfredzaamheid op de inrichting van de brandweerzorg, worden 3 extra redvoertuigen structureel opgenomen in de
operationele sterkte. Daarmee komt het totaal op 15 redvoertuigen. De opkomsttijden voor redvoertuigen blijven op het
huidige niveau. Door de uniformiteit van redvoertuigen is uitwisseling tussen posten makkelijk te realiseren.
De inrichting van de brandweerzorg in de volgende beleidsperiode kan leiden tot andere keuzes voor de inzet van
redvoertuigen waardoor het aantal en ook de spreiding verandert. De impact van maatschappelijke ontwikkelingen op de
inrichting van de brandweerzorg is nog niet duidelijk evenals de gevolgen voor de inzet van redvoertuigen.
Op basis van de aanwezige risico’s en operationele uitgangspunten ziet VRU op dit moment
geen aanleiding om 3
extra redvoertuigen structureel beschikbaar te hebben. Indien het bestuur besluit om over te gaan tot structurele
vervanging, dan heeft deze optie als voordeel dat deze 3 extra redvoertuigen meegenomen kunnen worden in de
aanbesteding. Hierdoor heeft VRU dan 15 gelijke voertuigen waardoor er sprake is van optimale uitwisselbaarheid.
Financiële consequenties van deze optie
De totale structurele lasten (TCO) voor een nieuw redvoertuig bedragen € 115.000 op basis van een afschrijvingstermijn van
15 jaar. Hierin zijn de kosten voor vrijwillig personeel inbegrepen.

TCO
Redvoertuig

Kapitaal
lasten
67.589

Onderhoud
6.726

Brandstof
1.534

Verzekering
1.440

Kosten
vrijwilligers
37.780

Totale
jaarlasten
115.069

Indien op een post reeds voldoende vrijwilligers aanwezig zijn (door de aanwezigheid van overig materieel) om het
redvoertuig te bedienen, worden alleen de OTO-kosten voor deze vrijwilligers doorbelast. De aanwezigheid van een
redvoertuig op de posten Baarn, Vianen en Bilthoven heeft geen invloed op de berekende poststerkte in het MPBSP,
waardoor de structurele kosten per redvoertuig dalen naar circa € 90.000 per jaar.

Soort
Redvoertuig

Kapitaal
lasten
67.589

Onderhoud
6.726

Brandstof
1.534

Verzekering
1.440

OTO-kosten
vrijwilligers
12.475

Totale
jaarlasten
89.764

De totale structurele kosten voor het behoud van de 3 redvoertuigen bedragen € 269.292.
Op een zo kort mogelijke termijn start VRU met de aanbesteding voor de vervanging van de ten minste 12 redvoertuigen.
Bij een keuze voor deze optie zal de aanbesteding worden gedaan voor 15 nieuwe redvoertuigen.
Structurele beschikbaarheid en daarmee inzet van nieuwe redvoertuigen betekent een zeer beperkte kans op uitval. Als het
redvoertuig tussentijds toch uitvalt, dan is financiële dekking voor vervanging/reparatie aanwezig. De eventuele
reparatietijd is naar verwachting korter dan bij behoud van de huidige redvoertuigen.
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