Aan de algemeen besturen van de
veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en
Vechtstreek en Utrecht
Datum: maart 2021
Betreft: Stand van zaken Strategisch Programma Drieslag

Geacht algemeen bestuur,
In oktober 2020 presenteerden wij u per brief de toenmalige stand van zaken van het Strategisch
Programma Drieslag. In deze vervolgbrief brengen wij u op de hoogte van de huidige status.
Vooraf: het Strategisch programma Drieslag
Het Strategisch Programma Drieslag is opgezet op basis van het in uw bestuur in het najaar van 2019
vastgestelde Programmaplan om samenwerking van onze drie veiligheidsregio’s tot stand te brengen
op een drietal daarvoor in aanmerking komende onderdelen:
• Interregionaal veiligheidsbureau (IVB) voor de nabije interregionale crisisorganisatie;
• Interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC);
• Interregionale meldkamer processen (IMPbc).
Deze drie onderdelen zijn voor een gezamenlijke aanpak aangemerkt omdat ze voor alle drie de
veiligheidsregio’s bijdragen aan kwaliteit en aan beperking van (meerkosten) en kwetsbaarheid.
Uitgangspunt van dit proces is dat de regio’s oog hebben en houden voor de onderlinge belangen.
Voor de uitvoering van het programma heeft u een bestuurlijke stuurgroep ingesteld die tot 01-102020 bestond uit de burgemeesters mevrouw I.R. Adema van Lelystad, de heer L.M.M. Bolsius van
Amersfoort en ondergetekende als voorzitter. De heer H. Meijdam heeft met ingang van 01-10-2020
als waarnemend burgemeester van Lelystad de plaats van mevrouw Adema in de bestuurlijke
stuurgroep overgenomen. In het Programmaplan voor het Strategisch Programma Drieslag is bepaald
dat de leden van de bestuurlijke stuurgroep, alsmede de voorzitters, elk door het eigen bestuur
gemandateerd zijn om gezamenlijk uitvoering te doen geven aan het Programmaplan.
De meldkamer: waar staan we nu?
De gemeenschappelijke meldkamerfuncties van de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en
Vechtstreek zijn vanaf 15 september 2020 samengevoegd en worden sindsdien uitgevoerd vanaf de
locatie Lelystad. Ten behoeve van de meldkamerlocaties Lelystad en Utrecht zijn vanuit het project de
meldkamerprocessen geharmoniseerd en geïmplementeerd aan de hand van een vijftal operationele
producten. De operationele producten passen binnen de beleidskaders van de dekkingsplannen met
uitzondering van het beoordelingsprotocol openbare brandmeldsystemen (BOMS). Deze producten
zijn afzonderlijk in uw besturen vastgesteld. Daarmee is dit project, als onderdeel van het Strategisch
Programma Drieslag, afgerond. Het verdient de voorkeur de meldkamerprocessen te borgen bij de
veiligheidsregio's en te bewaken in het project meldkamer Midden-Nederland. Daarbij ligt het niet
voor de hand de borging, in casu het beheer, over te laten aan een derde partij. Op basis van de
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initiële planning van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) worden de meldkamers Lelystad
en Utrecht in het najaar van 2021 aangesloten op de landelijke infrastructuur. De nieuwe meldkamer
in Hilversum is volgens de huidige planning in de eerste helft van 2025 operationeel.
Samenwerken bij voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises: waar staan we nu?
Bij het project Interregionaal Veiligheidsbureau is de focus gelegd op de totstandkoming van een
Interregionale Procedure Crisisbestrijding (IPC; voorheen nog genoemd Interregionale Procedure
Incidentbestrijding) en het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). De IPC is een procedure voor het
uniform en eenduidig opschalen van de crisisorganisatie voor onze drie veiligheidsregio’s. Bij deze
procedure behoort een drietal operationele regelingen en een protocol. Deze borgen de uitvoering
ten behoeve van de crisisorganisatie, de meldkamer(s) en het VIC en zullen als zodanig worden
vastgelegd door middel van technische aanpassingen in de gangbare documenten binnen onze eigen
veiligheidsregio’s.
Door de aangebrachte focus en temporisering in dit project krijgen de veiligheidsregio’s Flevoland en
Gooi en Vechtstreek de tijd voor het ontwikkelen en inrichten van hun eigen interregionaal
veiligheidsbureau. Gelijktijdig is het Veiligheidsinformatiecentrum Midden Nederland een wenkend
perspectief dat van de grond zal moeten komen. Hierbij wordt een snelle voorwaartse beweging naar
een VIC MNL meer dan wenselijk geacht, waarbij de VRU bereid is het voortouw te nemen. Het
operationele afstemmingsoverleg tussen onze drie veiligheidsregio’s zal hier onder
verantwoordelijkheid van de directeuren invulling aan gaan geven.
Samenwerken bij oefenen en trainen: waar staan we nu?
IOTO-beleid
In het afgelopen half jaar is het gedachte gezamenlijke opleidings-, trainings- en oefenbeleid (IOTObeleid) van de drie veiligheidsregio’s door de organisaties geformuleerd. Dit beleid voldoet aan
professionele standaarden. Het definiëren van het IOTO-beleid had op dat moment, gelet op het
ontbreken van mandaat van de bestuurlijke stuurgroep Drieslag om dit beleid zelf vast te stellen,
geen andere betekenis dan dat de individuele leden van de bestuurlijke stuurgroep elk de
wenselijkheid en betaalbaarheid (en daarmee de haalbaarheid) ervan hebben beoordeeld binnen het
kader van de eigen begroting (budgettair neutraal). Uitgaande van budgetneutraliteit verzoeken wij
uw besturen congruent het IOTO-beleid vast te stellen ter bevordering van gelijkvormig optreden bij
incidentbestrijding en uitwisselbaarheid.
Herijkte businesscase Basisoefen- en trainingscentrum brandweer
Op basis van de dimensies van dit IOTO-beleid en budgetneutraliteit hebben wij besloten de focus te
leggen op onderzoek naar de haalbaarheid van een basisoefen- en trainingscentrum brandweer voor
onze drie veiligheidsregio’s gezamenlijk in Lelystad. Consequentie van die focus is dat de geplande
onafhankelijke bestuurlijke businesscase is herijkt op het niveau van een basisoefen- en
trainingscentrum brandweer. Wij hebben de herijkte businesscase op 11 februari 2021 besproken en
beoordeeld. Op basis van de daar voorliggende informatie, inclusief adviezen van de controllers ten
aanzien van de risico’s en van de directeuren brandweerzorg ten aanzien van de inhoudelijke
ambities, hebben wij de volgende conclusies getrokken (de stukken waarop wij onze conclusies
baseren treft u ter informatie als bijlagen bij deze brief aan).
1. Er is nog geen sluitende exploitatie van een basisoefen- en trainingscentrum brandweer, ook niet
bij een volledige benutting van de mogelijkheid tot dienstverlening aan derden tot maximaal 20%
van de omzet. Dientengevolge is er geen perspectief op kwalitatieve doorontwikkeling van het
basisoefen- en trainingscentrum brandweer.
2. Het is wenselijk om, met de eerder aangegeven bewustwording van elkaars belangen, een
nadere verkenning te verrichten naar de mogelijkheid om een of meer aanvullende
participerende overheidspartij(en) bij het proces te betrekken; waarbij de beoordeling gericht zal
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zijn op het realiseren van een sluitende exploitatie met, tenminste, een vierde partij met een
structurele volume-inbreng, onafhankelijk van de max 20% uit de markt (dienstverlening aan
derden). Alleen dan is het mogelijk om de onderneming bestuurlijk risicoloos in de toekomst te
exploiteren en er mede een perspectief ontstaat op kwalitatieve doorontwikkeling van het
basisoefen- en trainingscentrum brandweer op langere termijn.
Indien geen aanvullende participerende overheidspartij(en) kan (kunnen) worden gevonden
adviseren wij uw besturen het project te beëindigen. Indien deze verkenning wèl een of meer
aanvullende participerende overheidspartij(en) oplevert adviseren wij uw besturen in een nieuw
project een nieuwe businesscase op te doen stellen met inachtneming van de volgende punten
(die als lessen en ervaring uit het voorafgaande traject kunnen worden meegenomen):
zelf en met de aanvullende partij(en) de nieuwe businesscase opstellen en daarbij een
gerichte second opinion te laten uitvoeren met als belangrijkste onderdelen nader
onderzoek naar alle fiscale aspecten en naar de investeringskosten;
de locatie Karperweg in Lelystad komt als enige van de onderzochte locaties in aanmerking;
in gesprek met de gemeente Lelystad wordt onderzocht wat de kosten (inclusief eventuele
belastingen) en de voorwaarden aan het verwerven van de grond van die locatie zijn, wat de
mogelijkheden zijn tot het wijzigen van het bestemmingsplan en welke voorwaarden zullen
worden gesteld aan vergunningverlening door de Omgevingsdienst Flevoland, waarbij
vooralsnog wordt uitgegaan van het eventueel verwerven van een terrein van 7 hectare
(teneinde doorontwikkeling op termijn mogelijk te maken) en afhankelijk van de wensen
van de aanvullende partij(en) eventueel ook een groter terrein nog tot de mogelijkheid zou
kunnen behoren;
de stichtingsvorm heeft de voorkeur en tegelijk met de nieuwe businesscase worden door
een notaris getoetste ontwerpstatuten en een ontwerpsamenwerkingsovereenkomst tussen
de (dan vier of meer) deelnemende partijen opgesteld.
Perspectief: beëindiging van het Strategisch Programma Drieslag en voortzetting gezamenlijke
verkenning basisoefen- en trainingscentrum brandweer en de doorontwikkeling
Twee van de drie programmaonderdelen kunnen als afgerond worden beschouwd. De
vervolgactiviteiten zijn ingebed in het project meldkamer Midden Nederland of in de reguliere
organisaties van onze veiligheidsregio’s.
Het derde programmaonderdeel, het basisoefen- en trainingscentrum brandweer en de
doorontwikkeling, krijgt een vervolg als één of meer aanvullende participerende overheidspartijen
worden gevonden. Maar in dat geval zal sprake zijn van een nieuw project, gericht op het opstellen
van een geheel nieuwe businesscase door de dan aan tafel zittende partijen. Dat impliceert ook een
herziening van de governance (samenstelling van de ambtelijke en de bestuurlijke stuurgroep). Het is
dan uiteraard niet meer aan de orde dit nieuwe project onder de vlag van het Strategisch Programma
Drieslag uit te voeren. Een besluit over een dergelijk vervolg overstijgt het mandaat van de
bestuurlijke stuurgroep en zal worden voorgelegd aan uw besturen, niet alleen van onze drie
veiligheidsregio’s maar ook aan het bestuur of de besturen van de aanvullende participerende
overheidspartij(en).
Bovenstaande leidt tot de conclusie dat het Strategisch Programma Drieslag per 1 april 2021 zal
worden beëindigd. Wij stellen uw besturen voor daartoe op basis van deze voorliggende brief te
besluiten.
De bestuurlijke stuurgroep zal in functie blijven tot het moment dat er duidelijkheid is over het
beëindigen van het project basisoefen- en trainingscentrum brandweer danwel het voortzetten
daarvan met één of meer aanvullende participerende overheidspartijen na afronding van de
verkenning daartoe. Over de uitkomst van die verkenning zal de bestuurlijke stuurgroep aan de
algemeen besturen rapporteren. Besluitvorming daarover zal uiterlijk in uw algemeen besturen van
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juli aanstaande worden voorgelegd, waarbij duidelijkheid zal worden gegeven over de wenselijkheid
van een nieuw project voor het oefencentrum.
Tenslotte
Deze brief kan worden beschouwd als de verantwoording van de leden van de bestuurlijke stuurgroep
aan de algemeen besturen. Deze brief is door de leden van de bestuurlijke stuurgroep afgestemd met
de voorzitters van onze drie veiligheidsregio’s.
Met vriendelijke groet,
Namens de Bestuurlijke Stuurgroep Drieslag,
B.J. van Bochove, waarnemend burgemeester van Weesp
voorzitter

Bijlagen:
1. Verslag bestuurlijke stuurgroep d.d. 11 februari 2021 met bijbehorende presentatie
2. Herijkte businesscase basisoefen- en trainingscentrum brandweer op basis van Businesscase IKVC
Baker McKenzie
3. Advies controllers
4. Advies directeuren brandweerzorg en vakbekwaamheid
Gelet op de omvang niet bijgevoegd, maar hier te downloaden:
5.1. Rapport Businesscase IKVC van Baker McKenzie
5.2. Bijlage investeringskosten bij rapport Baker McKenzie
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Bijlage 2

Strategisch Programma Drieslag: Samen Kwalitatief Sterker

Herijkte businesscase
basisoefen- en trainingscentrum
brandweer
(BOTC brandweer)
op basis van vastgesteld IOTO-beleid

Versie 03 februari 2021
Uitvoerend projectleider: Hein Vloet
Programmadirecteur: Rob Frek
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1 Inleiding
In het kader van het ‘Strategisch Programma Drieslag’ hebben de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi
en Vechtstreek en Utrecht de ambitie geformuleerd om een gezamenlijk Interregionaal Kennis- en
vakbekwaamheidscentrum te realiseren. Om de haalbaarheid hiervan te toetsen, is aan bureau
Baker McKenzie gevraagd een onafhankelijke businesscase op te stellen. Deze businesscase is
inmiddels opgeleverd.
Een belangrijke basis voor deze
IOTO-beleid: Gewenste scenario’s
businesscase vormt het Interregionaal
beleid voor Opleiden, Trainen en
Oefenen (IOTO-beleid). Dit IOTO-beleid
(zie bijlage 1) is besproken en
vastgesteld in de bestuurlijke
stuurgroep van 8 oktober 2020.
In de businesscase van Baker McKenzie
werd echter meer uitgegaan van de
wenselijke opbouw van het IKVC, terwijl
in het vastgestelde IOTO-beleid meer is
gefocust op de haalbaarheid.
Dit leidde tot het definiëren van
meerdere plateaus; eerst realisatie van
haalbaar IOTO binnen de bestaande
budgetten, daarna doorgroeien naar
gewenst IOTO. Het eerste plateau gaat
daarbij over de scenario’s ‘rook en vuur’.
Ook wordt de naam hierop aangepast: in plaats van IKVC wordt vanaf nu voor plateau 1 gesproken
over Basisoefen- en trainingscentrum brandweer (BOTC brandweer).

2 Opbouw oefencentrum
Bij het oefencentrum onderkennen we verschillende aspecten:
•
•
•
•
•

Samenwerkingspartijen
Locatiekeuze
Benodigde investeringen, grond en infrastructuur
Benodigde exploitatie, personeel, middelen en onderhoud
Vorm en governance

Mede op basis van de uitkomsten van het rapport van Baker McKenzie, en de gekozen focus op
haalbaarheid, zijn de volgende hoofdlijnen bepaald door de Bestuurlijke Stuurgroep:
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De verdeling van verantwoordelijkheden en zeggenschap tussen de drie veiligheidsregio’s moet nog
nader worden uitgewerkt.
Inmiddels wordt overleg gevoerd met gemeente Lelystad over de verwerving van de benodigde
grond en de benodigde vergunningen. Ook moet hiervoor overleg gevoerd worden met de
Omgevingsdienst Flevoland. Verkrijging van deze vergunningen is uiteraard randvoorwaardelijk voor
realisatie van het oefencenrum.

3 Plateau 1: Inrichting, Kosten en Opbrengsten
3.1 Activiteiten en objecten
Voor plateau 1 worden de volgende objecten voorzien, gekoppeld aan de activiteiten uit het IOTObeleid:
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De beoogde investeringen in gebouwen en objecten bedragen voor plateau circa 11,5 miljoen euro
exclusief btw, inclusief 10% onvoorzien. Voor plateau 1 leidt dit, op basis van een door
Baker McKenzie opgegeven rentepercentage van 2%, tot gemiddelde kosten per jaar van circa
777.000 euro, exclusief aanschaf en inrichting van de grond:
Investeringen en kosten IKVC
plateau 1
hoofdgebouw
beheergebouw
basisgebouw beton, gasgestookt
basisgebouw staal, houtgestookt (5x)
flatgebouw incl kelder en parkeergarage
garagebox
snelweg
subtotaal gebouwen en objecten
inrichting hoofdgebouw
inrichting beheergebouw
milieuvoorziening
totaal objecten en gebouwen plateau 1

m2

800
900
250
350
1.250
750
1.800
6.100

4.400
6.100

€/m2
(excl. opslagen)

opslagen

1.390
1.390
750
750
2.102
250
750

17,27%
17,27%
17,27%
17,27%
17,27%
17,27%
17,27%

500

17,27%
17,27%
17,27%

investering levens totaal kosten
(incl. opslagen)
duur
per jaar

1.303.992
1.466.991
219.873
307.822
3.081.151
219.873
1.583.084
8.182.787
325.998
366.748
2.579.841
11.455.374

40
40
10
5
10
10
40
10
10
40

45.966
51.711
24.406
65.258
342.008
24.406
55.804
609.559
36.186
40.709
90.939
777.393

Inclusief 21% btw is dit 941.000 euro per jaar.
In totaal betreft het 9 objecten. Rekening houdend met 16 dagdelen per week1 en 44 weken per
jaar2, zijn 6.336 dagdelen oefencapaciteit beschikbaar3.

1

Maandag-donderdag 3 dagdelen, vrijdag en zaterdag 2 dagdelen.
Rekening houdend met (gemiddeld) circa 2 weken feestdagen en 6 weken vakantie.
3
Op het object Flatgebouw inclusief kelder en garage kunnen meerdere oefeningen tegelijkertijd worden
uitgevoerd. Hier is voorzichtigheidshalve geen rekening mee gehouden bij de berekening van de beschikbare
capaciteit.
2
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3.2 Terrein en inrichting
In verband met de benodigde manoeuvreerruimte op het oefencentrum, is door Baker McKenzie een
norm van 20% bebouwing bepaald. Dat betekent dat voor plateau 1, met een beoogde bebouwing
van 6.100 m2, in totaal 30.500 m2 benodigd is.
In verband met de gewenste doorontwikkeling op termijn naar de plateaus 2 en 3, is door de
Bestuurlijke stuurgroep uitgesproken dat de volledige ruimtebehoefte voor plateaus 1-3 reeds nu
moet worden verworven, om daarmee de mogelijkheid tot uitbreiding altijd open te houden. In
totaal is hiermee een aanschaf van 66.750 m2 benodigd. Bij een door Baker McKenzie aangegeven
(en door gemeente Lelystad bevestigde) prijs van 100 euro per m2, betekent dit een aankoopbedrag
van 6.675.000 euro.
Volgens opgave van Baker McKenzie hoeft hierover, afhankelijk van de uiteindelijk te maken
afspraken over de inrichting van vorm en governance van het oefencentrum en de definitieve
afspraken over de grondoverdracht met gemeente Lelystad, waarschijnlijk geen btw in rekening te
worden gebracht.
Uitgaande van een door Baker McKenzie opgegeven rentepercentage van 2%, leidt dit tot
gemiddelde jaarkosten van 134.000 euro.
Voor de inrichting en basis bodemvoorziening van het terrein is volgens Baker McKenzie een
investering benodigd van circa 3,4 miljoen euro exclusief btw, inclusief 10% onvoorzien. Voor plateau
1 leidt dit tot gemiddelde kosten per jaar van circa 121.000 euro:
Terreininrichting IKVC
plateau 1
terrein-inrichting plateau 1
basis bodemvoorziening plateau 1
totaal terreinrinrichting en bodemvoorziening

m2

24.400
1.064

€/m2
(excl. opslagen)

100
450

opslagen

17,27%
17,27%

investering levens totaal kosten
(incl. opslagen)
duur
per jaar

2.861.278
561.443
3.422.721

40
40

100.860
19.791
120.651

Inclusief 21% btw is dit 146.000 euro per jaar.

3.3 Exploitatie en onderhoud
Exploitatie van basisoefen- en trainingscentrum brandweer omvat de volgende componenten:
• Een vaste formatie voor beheer van het centrum.
• Overhead wordt geleverd vanuit VRF. Hiervoor wordt een overeengekomen bedrag van 100.000
euro per jaar in rekening gebracht.
• Materiaalkosten, lunches, koffie etc.
• Oefenvoorzieningen.
• Kosten voor onderhoud. Hiervoor houdt Baker McKenzie rekening met jaarlijkse kosten ter
hoogte van 1,5% van het investeringsbedrag exclusief aanschaf grond.
Dit leidt tot het volgende overzicht:
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Exploitatiekosten per jaar
Trainen en Oefenen - Basis
(bedragen in €1.000)
vaste formatie trainen en oefenen
Leidinggevende
Adviseur/onderwijskundige
Specialist OTO
Beheerder ICT/VR
Facilitair beheerder/coordinator
Medewerker Planning & Organisatie
Activiteitenbeheer / dagcoordinatie
Ondersteuner activiteiten
Administratief/secretarieel
Stokers
subtotaal Personeelskosten

schaal

S14
S11
S10
S9
S8
S7
S7
S5
S6

fte middelsom

1

0,5
1
1,5
1
1,5
1

kosten
(ex btw)

106
80
70
63
56
49
49
43
45

106
32
56
74
49
65
45
187
613

Overhead (via VRF)

100

Materiaalkosten, lunches, koffie etc.

250

Oefenvoorzieningen
* Voertuigen IKVC
* Oefenpakken
* Ademlucht
totaal exploitatiekosten

80
50
20
1.113

Onderhoud

223

Onvoorzien 10%

134

Onderhoud en exploitatie

1.469

Over materiaalkosten, oefenvoorzieningen en onderhoud is btw verschuldigd. Inclusief 21% btw
komt het totaalbedrag voor exploitatie en onderhoud uit op 1.600.000 euro.
Er is geen rekening gehouden met kosten voor docenten en instructeurs; deze vallen ook buiten de
normkosten van 250€/dagdeel.

3.4 Kosten
Volgens huidig inzicht bedragen de verwachte kosten per jaar voor plateau 1 circa 2,8 miljoen euro,
inclusief btw (bedragen in €1.000):
Kosten per jaar voor benodigde investeringen in objecten voor plateau 1

941

Kosten per jaar voor aanschaf grond (obv volledige behoefte voor 3 plateaus)

134

Kosten per jaar voor inrichting terreinen voor plateau 1

146

Kosten exploitatie en onderhoud per jaar voor plateau 1

1.600

Totaal gemiddelde kosten per jaar voor plateau 1

2.821

3.5 Opbrengsten
De beoogde opbrengsten vanuit de drie veiligheidsregio’s zijn gebaseerd op de aantallen te trainen
medewerkers:
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aantallen (niveau 2020)
manschappen
bevelvoerders
officieren (OVD)
officieren (HOVD)
aspiranten
totaal medewerkers

VRU
1.251
448
50
10
114
1.873

VRGV

VRF

totaal

254
76
10
3
32
375

400
80
14
5
52
551

1.905
604
74
18
198
2.799

Daarbij worden de volgende trainingen en opleidingen voorzien, conform het vastgestelde IOTObeleid:
• Trainen en oefenen van manschappen en bevelvoerders in TS-6 verband: 2 dagdelen per jaar.
• Extra trainen en oefenen van bevelvoerders: 2 dagdelen per jaar (VRU heeft aangegeven deze
training in plateau 1 niet op het oefencentrum te laten plaatsvinden).
• Trainen en oefenen van OVD: 2 dagdelen per jaar.
• Trainen en oefenen van HOVD: 2 dagdelen per jaar (VRU heeft aangegeven deze training in
plateau 1 niet op het oefencentrum te laten plaatsvinden).
• Profcheck van manschappen en bevelvoerders: 1 dagdeel per 4 jaar.
• Opleiden van aspiranten: 12 dagdelen per jaar (Uitsluitend realistisch oefenen. Het theoretische
deel van de opleiding valt in plateau 1 buiten de scope van het oefencentrum).
In totaal wordt hiermee een afname door de drie veiligheidsregio’s voorzien van 8.497 dagdelen per
jaar.
Voor de berekening van de bijdragen wordt uitgegaan van een normtarief van 250 euro voor 1
dagdeel oefenen. Dit leidt tot de volgende bijdragen:
(bedragen in €1.000)
Trainen/oefenen manschappen en bevelvoerders in
TS-6 verband (2 d.d. per jaar)
Trainen/oefenen bevelvoerders (2 d.d. per jaar)
Trainen/oefenen OVD (2 d.d. per jaar)
Trainen/oefenen HOVD (2 d.d. per jaar)
Profcheck manschappen en bevelvoerders (1 d.d.
per 4 jaar)
Opleiding aspiranten (12 d.d. per opleiding)
Totaal

VRU

VRGV

VRF

totaal
kosten

850
25
-

165
38
5
2

240
40
7
3

1.255
78
37
4

106
342
1.323

21
96
326

30
156
476

157
594
2.124

In het door Baker McKenzie voorgestelde construct van een niet-onderneming voerende stichting is
het fiscaal toegestaan dat maximaal 20% van de omzet door derden wordt ingebracht. Dit
correspondeert met een bedrag van maximaal 531.000 euro. De totale opbrengst bedraagt daarmee
maximaal 2.655.000 euro.
Er zijn vooralsnog geen afspraken gemaakt over indexering van de normbedragen.
De beschikbare objectcapaciteit betreft 6.336 dagdelen (zie paragraaf 3.1). Rekening houdend een
gevraagde capaciteit van 10.622 dagdelen (inclusief 20% gevraagde capaciteit van derden), een
gemiddelde groepsgrootte van 6 medewerkers per object en een ‘inefficiencyfactor’ van 50%4, kan
4

De inefficiencyfactor wordt gehanteerd omdat objecten nooit volledig ingepland kunnen worden vanwege
roosteraspecten en oefenplannen, en de groepsgrootte niet altijd het maximum van 6 personen zal zijn. De
hoogte van deze factor is sterk afhankelijk van de mate waarin de planning van het oefencentrum centraal
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een benodigde objectcapaciteit van circa 2.700 dagdelen worden becijferd. Dat betekent dat bijna
45% van de beschikbare objectcapaciteit wordt benut. En dus ongeveer 55% nog beschikbaar is.

3.6 Btw
Het door Baker McKenzie voorgestelde construct is er onder andere5 op gericht om de verrekening
tussen de beoogde stichting en de drie veiligheidsregio’s vrijgesteld van btw te laten plaatsvinden.
Dat betekent dat over de bijdragen van de drie veiligheidsregio geen btw in rekening hoeft te worden
gebracht door de beoogde stichting. Dit is echter afhankelijk van de uiteindelijke inrichting van de
stichting en het oordeel van de belastinginspecteur(s) over het voorgestelde construct.
Mocht er uiteindelijk toch een btw-plicht komen op de door de stichting geleverde diensten, kan de
betaalde btw deels worden verrekend6 met de af te dragen btw. Hierdoor worden de meerkosten
deels gemitigeerd, maar er zullen in dat geval zeker meerkosten gaan ontstaan voor de drie
veiligheidsregio’s.

3.7 Risico’s
Onderstaande risico’s worden onderkend:
• Een basisoefen- en trainingscentrum brandweer geeft op de langere termijn onvoldoende
invulling aan de (huidige en toekomstige) oefenbehoefte van de brandweer. Daarmee komt de
langjarige bereidheid om bij te dragen aan het oefencentrum op termijn wellicht onder druk te
staan. Daarom is het van belang om nu al na te denken over doorgroei van het oefencentrum.
• In het verlengde daarvan: het is allerminst zeker dat een omzet van derden van 20% structureel
haalbaar is, gegeven de beperkte aantrekkelijkheid van het oefencentrum in plateau 1. Hierbij
speelt ook een rol dat de eerder voorziene formatie die benodigd is voor het verwerven van die
externe omzet in het kader van de focus op rook en vuur is weggestreept voor plateau 1.
• De begeleiding is in plateau 1 teruggedraaid tot het niveau van facilitaire begeleiding. Hiermee
kan synchronisatie van werkprocessen en vaardigheden niet optimaal worden ondersteund vanuit
het oefencentrum.
• Inschatting is dat de voorziene inzet van stokers te mager begroot is.
• Door externe partij Baker McKenzie is aangegeven dat de fiscale consequenties afhankelijk zijn
van de inrichtingskeuzes, maar ook van uiteindelijke afspraken met de Belastingdienst. Insteek is
dat gekozen wordt voor een inrichting waarmee de stichting niet belastingplichtig is. Kans is
echter dat de belastinginspecteur oordeelt dat er toch sprake is van onderneming voeren, en
daarmee wordt de stichting wel btw-plichtig. De kans dat dit risico optreedt is beperkt. Maar als
dat gebeurt, moeten de facturen van de stichting aan de veiligheidsregio’s met 21% worden
wordt gezet en deelname op de geplande tijd verplicht wordt gesteld voor de medewerkers. Voor deze
calculatie is een inefficiencyfactor van 50% verondersteld, uitgaande van centrale planning maar geen volledige
verplichting.
5
Het construct is er tevens op gericht om mededingingsrisico’s te beperken. Een groter aandeel omzet van
derden kan leiden tot het beeld dat een commerciële onderneming wordt gevoerd en daarmee onterecht
staatssteun wordt verkregen.
6
Kanttekening hierbij is dat dit slechts voor een aantal jaren terug mag worden gecompenseerd. Dat betekent
dat de btw op de initiële investering waarschijnlijk niet helemaal verrekend zal kunnen worden.
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verhoogd. Deze btw is voor de veiligheidsregio niet verrekenbaar, dus leidt tot een verhoging van
de kosten voor de drie veiligheidsregio’s. In dat geval mag door de stichting betaalde btw wel
deels verrekend worden. Globale inschatting is dat het effect voor de drie veiligheidsregio’s
samen tot circa 250.000 euro per jaar kan bedragen.
• Btw op de aanschaf van de grond is niet meegenomen. Baker McKenzie heeft aangegeven dat de
grond waarschijnlijk btw-vrij kan worden verkocht door gemeente Lelystad. Dat is echter
afhankelijk van de exacte afspraken die daarover worden gemaakt met Lelystad, alsmede van de
interpretatie door de Belastinginspecteur. Het risico bedraagt 28.000 euro, de kans op optreden is
klein.
• In de calculatie van de personeelskosten zijn middelsommen gehanteerd. In de praktijk liggen de
salarissen in deze branche dichter in de buurt van de eindschalen.
• Afgesproken is dat overhead-taken worden uitgevoerd vanuit VRF. Daarvoor is gerekend met een
normbedrag van 100.000 euro. Of dit bedrag afdoende is, is nog moeilijk in te schatten.
• Overige materiële exploitatiekosten: onduidelijk is of Baker McKenzie in deze bedragen rekening
heeft gehouden met btw. Voorzichtigheidshalve is dit daarom meegenomen. Verder lijken de
gehanteerde bedragen laag.
• Er is gerekend met prijspeil 2020. Prijzen gaan in de komende jaren ongetwijfeld stijgen, maar er
zijn nog geen afspraken gemaakt over indexering van normbedragen en (daaraan gekoppelde)
bijdragen vanuit de veiligheidsregio’s.
• Als rentepercentage is 2% gehanteerd. Dat lijkt momenteel een alleszins redelijk percentage.
Maar in de toekomst zou het kunnen stijgen. Dat is dan waarschijnlijk in combinatie met een
stijging van de inflatie, waardoor historische ((investerings-)kosten relatief lager worden.
• Baker McKenzie heeft in de normbedragen per m2 voor de objecten gerekend met diverse
opslagen. Onduidelijk is of hiermee afdoende rekening is gehouden met initiële projectkosten7.
• In de calculatie is op vrijwel alle onderdelen rekening gehouden met een post onvoorzien ter
grootte van 10%. Bovenstaande risico’s zijn echter van dien aard, dat het denkbaar is dat deze
post ontoereikend is.

3.8 Overige voordelen
Naast de beoogde voordelen op het gebied van synchronisatie van werkprocessen en vaardigheden,
zijn er ook voordelen te behalen op de volgende punten:
• Een eigen oefencentrum zorgt voor gegarandeerde beschikbaarheid, ook bij toenemende
schaarste.
• In plaats van oefeningen ver weg, bijvoorbeeld in Groningen of Weeze, kan relatief dichtbij
worden geoefend. Dit bespaart reistijd en reis- en verblijfkosten.

7

Dit staat los van de programmakosten; hiervan is afgesproken dat de drie regio’s het afdekken uit de reguliere
budgetten.
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• Efficiëntere inzet van instructeurs.
• Flexibiliteit in het kader van taakdifferentiatie.

4 Doorontwikkeling naar plateaus 2 en 3
Hieronder is een schematische opzet weergegeven van de activiteiten uit plateaus 2 en 3 van het
IOTO-beleid, en de daarvoor benodigde objecten:
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De benodigde oppervlakten, investeringsbedragen en extra formatie en exploitatiekosten zijn nog
indicatief voor de plateaus 2 en 3. Volgens huidig inzicht zijn de benodigde investeringen en
gemiddelde kosten per jaar als volgt voor de drie plateaus:
(bedragen in mln euro, inclusief btw)
investeringen inclusief grond

gemiddelde kapitaallasten en exploiatiekosten per jaar

plateau 1

plateau 2

plateau 3

totaal

21,6

6,0

7,8

35,3

2,8

0,8

0,6

4,2

5 Beschouwing haalbaarheid
Uit bovenstaande opsomming van verwachte opbrengsten en kosten kan worden afgeleid dat een
basisoefen- en trainingscentrum brandweer (een oefencentrum op het basisniveau van ‘Rook en
Vuur’) financieel net niet haalbaar is. De verwachte kosten bedragen circa 2,8 miljoen euro
gemiddeld per jaar, de verwachte opbrengsten circa 2,7 miljoen euro per jaar. Daarbovenop komt
een flink aantal financiële risico’s, waarvan niet geheel duidelijk is of deze afdoende zijn afgedekt
door de posten onvoorzien. Hiertegenover staan een aantal mogelijke financiële voordelen, zoals
daling van reis- en verblijfkosten en een efficiëntere inzet van instructeurs, die tot op heden buiten
beschouwing zijn gelaten bij de boordeling van de financiële haalbaarheid.
Al met al is het bestaanbaar dat een basisoefen- en trainingscentrum brandweer, geëxploiteerd door
de drie veiligheidsregio’s, rekening houdend met de extra voordelen financieel net uit kan. Maar
zeker is dat allerminst.
Een groter probleem is het structurele bestaansrecht van een basisoefen- en trainingscentrum
brandweer in de voorgestelde opzet ‘Rook en Vuur’. Met deze gekozen opzet is het oefencentrum
niet klaar voor de toekomst. Vanuit Brandweerzorg en Vakbekwaamheid zijn reeds geluiden
gekomen van teleurstelling over de voorgestelde objecten. Ook de begeleiding is teruggedraaid tot
het niveau van facilitaire begeleiding. Geen inhoud meer, en dus ook geen synchronisatie van
vaardigheden. Dit leidt tot een ernstige druk op de I van IOTO. Vraag is of vanuit de veiligheidsregio’s
langjarig gebruik zal worden gemaakt van deze beperkte faciliteiten. Vraag is ook of we voldoende
aantrekkelijk zijn (en blijven) voor derden. Ook daarvan is de financiële haalbaarheid sterk
afhankelijk.
Dit leidt dan ook tot het oordeel dat een basisoefen- en trainingscentrum (voor uitsluitend ‘Rook en
Vuur’) geen langjarig bestaansrecht heeft. Doorgroeien naar plateaus 2 en 3 is essentieel om
voldoende aantrekkelijk te blijven en daarmee ook langjarig omzet te blijven genereren. De huidige
beoogde bijdragen van de drie veiligheidsregio’s bieden volgens huidige uitgangspunten niet de
ruimte om die doorgroei mogelijk te maken.
Investeren in vakbekwaamheid blijft echter onverminderd belangrijk. Dit is ook een belangrijk
aandachtspunt in de evaluatie van de WVR.
Advies is om nu niet te besluiten tot de realisatie van een basisoefen- en trainingscentrum
brandweer met drie partijen, maar op zoek te gaan naar 1 of meer extra partijen en te bezien of
realisatie van een toekomstbestendig oefencentrum daarmee wel bereikbaar wordt.
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1. Inleiding en aanleiding
Vanuit strategisch oogpunt faciliteert de OTO-functie (Opleiden, Trainen en Oefenen) het proces
om operationele repressieve medewerkers en teams van de brandweer vakbekwaam te houden.
Vanuit de Arbowet, maar ook vanuit Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel, verplicht de
medewerkers voor te bereiden op de taak. Daartoe kenden de brandweerorganisaties in het
verleden al de Leidraad Oefenen. In 2013 startte het project versterking Brandweeronderwijs
(VBo). Dit plan komt voort uit de aanbevelingen van de eindrapportage "Onderzoek organisatie en
financiering brandweeronderwijs" van het ministerie van Justitie en Veiligheid en betrokken
partijen. Daarin presenteren zij een gemeenschappelijke visie op het verbeteren van opleiden,
oefenen en bijscholen (vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven). Realistisch oefenen op
oefencentra in Nederland is daarvan een onlosmakelijk onderdeel. In tegenstelling tot de eerdere
Leidraad Oefenen worden in het project versterking Brandweeronderwijs geen concrete aantallen
oefeningen meer genoemd.
De opschaling van de meldkamers naar één meldkamer op het niveau van Midden-Nederland
(MNL) is een feit. Dit dwingt onze veiligheidsregio’s tot eenzelfde manier van werken bij de (inzet)
van de brandweer. Synchronisatie van processen wordt versterkt door synchronisatie van
vaardigheden. Dit vraagt om gezamenlijk beleid, normering en toetsing op branchestandaarden.
Daarmee ontstaat de noodzaak om te komen interregionaal beleid voor opleiden, trainen en
oefenen (IOTO-beleid). Dit betekent een grote stap voorwaarts in kwalitatieve zin voor onze
operationele repressieve medewerkers en teams.
2. Afbakening en uitgangspunten
Uitgangspunt hierbij is dat opleiden, trainen en oefenen waar mogelijk op de post zelf plaatsvindt.
Waar dat niet kan wordt gebruik gemaakt van een externe locatie. Dat is met name het geval bij
opleiden (praktijkonderdelen), bijscholen, trainen en oefenen onder realistische omstandigheden
(vuur en rook). In alle gevallen genormeerd en getoetst (profcheck). In dit IOTO-beleid maken we
keuzes met betrekking tot het niet postgebonden deel.
In schema:

Het IOTO-beleid is niet vrijblijvend. De onderdelen zijn verplicht voor alle manschappen,
bevelvoerders en officieren. Uitgangspunt hierbij is aantoonbare vakbekwaamheid. Dat betekent
dat alle opleidingen, toetsen, trainingen en oefeningen moeten worden geregistreerd, zowel
kwantitatief als kwalitatief.
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3. Doelgroepen
Voor het IOTO-beleid gelden de volgende doelgroepen:
Opleiden (praktijkonderdelen uit de leergangen) en toetsen:
•
•

Manschappen
Bevelvoerders

Realistisch trainen en oefenen:
•
•
•

Manschappen en bevelvoerders (in TS-6 verband, ook een combinatie met meerdere TS-en is
mogelijk)
Bevelvoerders
Officieren (OVD en HOVD)

Het betreft de volgende aantallen (niveau 2020):
VRU

VRGV

VRF

Totaal

Manschappen

1.251

254

400

1.905

Bevelvoerders

448

76

80

604

Officieren

50

13

19

82

Manschappen (jaarlijks opleiden)

96

24

40

160

Bevelvoerders (jaarlijks opleiden)

18

8

12

38

4. Opleiden en Toetsen
Voor het opleiden van manschappen en bevelvoerders wordt het landelijk kader (IFV) als
uitgangspunt gehanteerd:
•
•

Momenteel wordt gehanteerd: 12 dagdelen praktijktraining (inclusief examen) op basis van de
landelijke kwalificatieprofielen;
Primaire focus op straalpijpvoering, brandontwikkeling en woningbrand op een basisobject gasen hout-gestookt.

Voor het toetsen wordt uitgegaan van een profcheck voor alle manschappen en bevelvoerders,
eens per 4 jaar (1 dagdeel). De uitkomsten van de profcheck zijn primair bedoeld om de
bekwaamheden binnen onze organisaties te borgen (kwaliteitsbeleid), maar ook om input te
verzamelen voor het evalueren en actualiseren van generieke opleidings-, trainings- en
oefenprogramma’s.

5. Trainen en Oefenen
Niveaus
Voor het trainen en oefenen wordt uitgegaan van scenario’s
op verschillende niveaus:
•
•
•

Fundament en basis (dekken samen de top-4 incidenten af;
woningbrand, voertuigbrand , THV en IBGS).
Basis plus (geprotocolleerde scenario’s, die minder
vaak voorkomen).
Afwijkend (niet geprotocolleerde scenario’s,
die weinig voorkomen).
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Scenario’s
Dit leidt tot de volgende 13 scenario’s:

Indien al deze scenario’s met een afdoende frequentie (rekening houdend met de “vergeetcurve”)
zouden worden getraind/geoefend, zou dit leiden tot een inspanning van gemiddeld 4 dagdelen per
jaar voor manschappen en bevelvoerders in TS-6 verband.
Plateaus
Deze inspanning past echter niet binnen de bestaande begrotingen van de drie veiligheidsregio’s.
Daarom is ervoor gekozen om voor de implementatie van het IOTO beleid drie plateaus te
benoemen:

Plateau 3
Ontwikkeling
Plateau 2
Uitbreiding
Plateau 1
Basis brandweerzorg

In plateau 1 wordt gefocust op de trainingen die te maken hebben met rook en vuur. Het betreft
scenario’s 1 (1 dagdeel per jaar) en 3, 5 en 6 (samen 1 dagdeel per jaar). Deze scenario’s vereisen een
inspanning van gemiddeld 2 dagdelen per jaar voor manschappen en bevelvoerders in TS-6
verband.
Met dit plateau wordt nu gestart. De keuze om in plateau 1 nog niet alle scenario’s in te vullen
heeft uiteraard wel consequenties voor de getraindheid, geoefendheid en motivatie van de
manschappen/bevelvoerders en daarmee voor de kwaliteit en uitwisselbaarheid bij
incidentbestrijding.
In plateau 2 worden de scenario’s 2, 4, 7, 8 en 9 ook meegenomen.
In plateau 3 worden de scenario’s 10, 11, 12 en 13 ook meegenomen.
Voor plateaus 2 en 3 is vooralsnog geen tijdsperspectief gedefinieerd.
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Standaardisering versus flexibiliteit
Standaardisering is van groot belang, enerzijds om invulling te geven aan de interoperabiliteit en
synchronisatie van werkprocessen en vaardigheden, anderzijds in verband met de planbaarheid
van trainingen en oefeningen.
Flexibiliteit is echter ook van groot belang. Om goed aan te kunnen sluiten bij individuele
leerdoelen en regionale verschillen (wel/geen tunnel in de regio, wel/geen open water etc.). Maar
ook om mensen gemotiveerd te houden door het bieden van afwisseling.
In het vinden van een balans tussen standaardisering en flexibiliteit ligt een belangrijke taak voor
de planners en instructeurs. In ieder geval de basisscenario’s moeten zoveel mogelijk
gestandaardiseerd (voor iedereen dezelfde meetlat) worden uitgevoerd.

6. Benodigde tijdsinspanning en middelen
Voor de verschillende onderdelen is in plateau 1 de volgende tijdsinspanning benodigd:
Totaal benodigd

Opleiding manschappen en bevelvoerders

12 dagdelen per opleiding

Profcheck manschappen en bevelvoerders

1 dagdeel per 4 jaar

Trainen/oefenen TS-6 verband (manschappen en bevelvoerders)

2 dagdelen per jaar

Trainen/oefenen bevelvoerders

2 dagdelen per jaar

Trainen/oefenen (H)OVD-en

2 dagdelen per jaar

Bevelvoerders en officieren zijn gemiddeld 1 dagdeel per jaar bezig met het trainen/oefenen van
scenario’s (gericht op bevelvoering), en 1 dagdeel per jaar theoretisch onderricht in een leslokaal,
waarin bijvoorbeeld praktijk-cases worden behandeld en scheikunde demonstraties worden
gegeven)
Op basis van normkosten van € 250 per persoon per dagdeel, leidt dit tot de volgende kosten per
jaar (exclusief eventuele extra reis- en verblijfkosten, vrijwilligersuurvergoedingen en kosten voor
instructeurs):
(bedragen in €1.000)

VRU

VRGV

VRF

Totaal

Trainen/oefenen in TS-6 verband (2 d.d. per jaar)

850

165

240

1.255

Trainen/oefenen bevelvoerders (2 d.d. per jaar)

224

38

40

302

25

7

10

42

Profcheck (1 d.d. per 4 jaar)

106

21

30

157

Opleiding (12 d.d. per opleiding)

342

96

156

594

1.547

327

476

2.350

kosten

Trainen/oefenen officieren (2 d.d. per jaar)

Totaal

De drie veiligheidsregio’s hebben zich op 8 oktober 2020 langjarig gecommitteerd aan het
inbrengen van deze bedragen8 ten behoeve van de gezamenlijke uitvoering van het IOTO-beleid.
Deze kosten kunnen worden gedekt uit de bestaande budgetten van de drie veiligheidsregio’s.

8

VRU heeft haar langjarig commitment afgerond op 1.500.000 Euro.
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7. Perspectief: Virtual reality
Momenteel wordt al op diverse plekken in de wereld gewerkt met virtual reality. De verwachting is
dat dit alleen maar zal toenemen.
Voordelen van virtual reality in de toekomst zijn legio. Situaties zijn heel realistisch na te bootsen,
gestandaardiseerd, veiliger, kosteneffectief, etc. Virtual reality zal naar verwachting een praktijkondersteunde rol spelen bij de eerder genoemde scenario’s. Ook met meer mogelijkheden voor
multi-oefeningen in de toekomst.
Het is voor dit IOTO-beleid nog te vroeg om inzichtelijk te maken welke rol virtual reality precies
kan spelen. Van belang is om de ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk aan te haken bij pilots.

8. Perspectief: Eigen basisoefen- en trainingscentrum brandweer
Het is te overwegen om de uitvoering van het IOTO-beleid in eigen beheer te organiseren. Dit kan
dan in basisoefen- en trainingscentrum brandweer.
Dit leidt tot de wens om te onderzoeken of het haalbaar is een gezamenlijk basisoefen- en
trainingscentrum brandweer te realiseren. Daarbij wordt in eerste instantie uitgegaan van de
scenario’s uit plateau 1 (zie hoofdstuk 5), met de mogelijkheid van doorgroei op termijn naar
plateaus 2 en eventueel 3.
Het becijferde normbudget van 2,4 miljoen euro (zie hoofdstuk 6) kan worden ingebracht als
onderdeel van de dekking van de kosten van zo’n centrum.
Tenslotte wordt bezien of het theoretische deel van de opleidingen (brandweerschool) ook kan
worden georganiseerd in het basisoefen- en trainingscentrum. Een indicatief tijdsperspectief
hiervoor is over 4 jaar.

9. Overige ontwikkelingen
Diverse ontwikkelingen kunnen impact hebben op de gevraagde vaardigheden, en daarmee op het
IOTO-beleid. Te denken valt aan:
•
•
•
•

Evaluatie wet veiligheidsregio’s.
Taakdifferentiatie.
Samenwerking met derden; (IFV, andere veiligheidsregio’s, Lelystad Airport, RDW, etc.).
Technologische ontwikkelingen.

Op dit moment wordt niet voorzien dat dit betrekking heeft op de basisbrandbestrijding (vuur en
rook). Wel vragen deze ontwikkelingen om periodieke herijking van dit IOTO-beleid en borging
daarvan in de PDCA-cyclus.
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Advies controllers
De (herijkte) businesscase van het basis oefen- en trainingscentrum brandweer (‘Rook en Vuur’) laat
een financieel tekort zien: de geraamde kosten bedragen circa 2,8 miljoen euro gemiddeld per jaar,
de verwachte opbrengsten circa 2,7 miljoen euro per jaar. Deze opbrengsten bevatten 20% externe
omzet die niet gegarandeerd/onzeker is. Daarbovenop komt een flink aantal fiscale en financiële
onduidelijkheden en risico’s ten aanzien van de kosten, waarvan niet duidelijk is in welke mate deze
zijn afgedekt door de posten onvoorzien. Naast de financiële opmerkingen blijkt uit de businesscase
onvoldoende hoe de kwalitatieve doelstellingen worden gerealiseerd (kwaliteit verbeteren,
beheersbaarheid van kosten en de kwetsbaarheid verminderen).
Een basis oefen- en trainingscentrum brandweer (‘Rook en Vuur’) op basis van de ‘beschouwing
haalbaarheid’ uit de herijkte businesscase leidt tot het oordeel dat een oefencentrum voor uitsluitend
‘Rook en Vuur’ geen langjarig bestaansrecht heeft. Doorgroeien naar plateaus 2 en 3 is essentieel om
voldoende aantrekkelijk te blijven en daarmee ook langjarig omzet te blijven genereren. De huidige
beoogde bijdragen van de drie veiligheidsregio’s bieden volgens huidige uitgangspunten niet de
ruimte om die doorgroei mogelijk te maken. Investeren in vakbekwaamheid blijft echter
onverminderd belangrijk. Dit is ook een belangrijk aandachtspunt in de evaluatie van de WVR.
Het bovenstaande leidt tot het advies om nu niet te besluiten tot de realisatie van een oefenterrein
met drie partijen, maar op zoek te gaan naar een of meer extra overheidspartijen en te bezien of
realisatie van een toekomstbestendig oefenterrein daarmee wel bereikbaar wordt.
Indien een of meerdere partij(en) wordt/worden gevonden, is het van belang om een nieuwe
afweging te maken van de te verwachten opbrengsten en kosten van een toekomstbestendig
oefenterrein, en tevens opnieuw te bezien wat daarvoor de passende structuur en governance is.
Bijkomende adviezen zijn om in de nieuwe businesscase:
• een gedegen analyse uit te voeren van mogelijke fiscale consequenties, met name gericht op de
wijze waarop btw moet worden berekend;
• een second opinion op de investeringsraming;
• een second opinion op de exploitatielasten in relatie tot de externe omzet;
• de overige voordelen voor de veiligheidsregio’s in beeld brengen (daling van reis- en verblijfkosten
en een efficiëntere inzet van instructeurs);
• voorzichtiger te rekenen met externe omzet en borgen dat daaraan gerelateerde (variabele)
kosten onderdeel uitmaken van de exploitatie.
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Advies brandweerzorg en vakbekwaamheid
In het kader van programma Drieslag is in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de
inrichting en haalbaarheid van een eigen oefencentrum voor de drie veiligheidsregio’s VRU, VRGV en
VRF. In oktober 2020 is, als basis daarvoor, een interregionaal beleid voor opleiden, trainen en
oefenen (IOTO-beleid) vastgesteld door de bestuurlijke stuurgroep. Momenteel ligt een interne
haalbaarheidsanalyse voor (oefencentrum Brandweer – Inrichting en haalbaarheid – 29 januari 2021)
ter behandeling in de bestuurlijke stuurgroep. Daarbij is gekeken naar de haalbaarheid van plateau 1
– basis brandweerzorg met betrekking tot de scenario’s ‘rook en vuur’.
Uit deze interne haalbaarheidsanalyse komt naar voren dat plateau 1 - zoals beschreven in het IOTObeleid - financieel niet haalbaar is, en daarbovenop een aantal financiële risico’s kent. Bovendien
wordt daarin aangegeven dat een oefencentrum op basaal niveau op de langere termijn onvoldoende
invulling geeft aan de (huidige en toekomstige) oefenbehoefte van de brandweer. Geëindigd wordt
met het advies om op zoek te gaan naar 1 of meer extra partijen en te bezien of daarmee realisatie
van een toekomstbestendig oefenterrein wel bereikbaar wordt.
Aan Brandweerzorg inclusief Vakbekwaamheid is gevraagd , als beoogde ‘klant’ van het
oefencentrum, om een advies hierover uit te brengen vanuit de professie en de vakinhoudelijke
noodzaak. In een overleg op 1 februari jl. hebben vertegenwoordigers van Brandweerzorg en
Vakbekwaamheid van de drie veiligheidsregio’s hierover afgestemd.
Advies
De directies Brandweerzorg inclusief Vakbekwaamheid onderschrijven het belang van kwalitatief
goed opleiden en oefenen zoals o.a. verwoord in het IOTO beleid. Ook het belang om daar
continuïteit in te creëren wordt gedeeld; dat een eigen oefencentrum daar een bijdrage aan kan
leveren wordt herkend. Voor het realiseren van de ambities is een perspectief op hoogwaardiger
oefenen (plateau 2 en 3) van belang. Het is mooi als dat met drie regio’s kan, een verkenning naar een
vierde regio is zeker mogelijk. Aandachtspunt is wel dat het gezamenlijk eigenaarschap/
ondernemerschap, ook voor langere termijn, binnen de partijen aanwezig moet zijn en goed geborgd
moet worden. Het effect van taakdifferentiatie is nog onzeker, maar zal de komende maanden
meegewogen moeten worden in de discussie.
Overwegingen
• Vakbekwaamheid is voorwaardelijk voor de hoofdtaak. Het opleiden en oefenen onder realistische
omstandigheden is daarbij van cruciaal belang. De directies Brandweerzorg inclusief
Vakbekwaamheid onderschrijven daarom het belang van een gezamenlijk IOTO-beleid om de
benodigde vakbekwaamheidsactiviteiten beter te kunnen borgen, en waar mogelijk en wenselijk
een gezamenlijke uitvoering daarvan (rekening houdend met het belang van kazerne-gebonden
opleiden en oefenen.).
• De directies Brandweerzorg inclusief Vakbekwaamheid delen de mening dat een oefencentrum op
basisniveau plateau 1 onvoldoende toekomstbestendig is, en dat doorgroei naar plateaus 2 en 3
essentieel is.
• Het inbesteden van opleiden, trainen en oefenen leidt tot hogere continuïteit, leverzekerheid en
flexibiliteit.
• De directies Brandweerzorg inclusief Vakbekwaamheid schatten in dat doorgroei binnen de
huidige (budgettaire) mogelijkheden van de drie veiligheidsregio’s niet haalbaar is.
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• De directies Brandweerzorg inclusief Vakbekwaamheid schatten in dat doorgaan op de huidige
voet, door gebruik te maken van externe (commerciële) oefencentra in Nederland en Duitsland op
termijn risico’s met zich meebrengt op het gebied van benodigde beschikbaarheid,
toekomstbestendigheid en kostenstijging.
Overige aandachtspunten
• Nog onvoldoende scherp is wat de impact zal zijn van taakdifferentiatie op de opleidings- en
oefenbehoefte. Dit zou substantiële invloed kunnen hebben op de aantallen te scholen en te
trainen medewerkers. Verzoek is om hiermee zo goed mogelijk rekening te houden in het
vervolgtraject.
• Zorg voor voldoende eigenaarschap en ondernemerschap, om de continuïteit van het centrum ook
langjarig te kunnen borgen.
• De directies Brandweerzorg inclusief Vakbekwaamheid wijzen op het risico om met teveel partijen
dit traject in te gaan. Alle belangen op één rij krijgen en houden is een grote uitdaging.
• De directies Brandweerzorg inclusief Vakbekwaamheid vragen aandacht voor roosteraspecten:
vanwege onze grote aantallen vrijwilligers zal de bezetting van het oefencentrum in de avonduren
en het weekend waarschijnlijk hoog zijn, en tijdens werkdagen veel lager. De directies
Brandweerzorg inclusief Vakbekwaamheid adviseren op zoek te gaan naar extra partijen die juist
op die dagdelen kunnen trainen.
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