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Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.

kennis te nemen van de resultaten van de tussenevaluatie van de proef verbeteren dekking Amersfoort.

Toelichting
Het algemeen bestuur heeft op 8 februari 2021 ingestemd met de proef verbeteren dekking Amersfoort. Daarnaast
heeft het algemeen bestuur aangegeven graag betrokken te worden bij de uitvoering, inclusief een tussenevaluatie na
ongeveer een jaar. De proef is gestart op 1 oktober 2021 en deze tussenevaluatie gaat over de periode van 1 oktober
2021 tot 1 mei 2022 (7 maanden).
De proef verbeteren dekking Amersfoort kent drie doelstellingen:
1. Brandweerdekking realiseren op post Noord op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur.
2. Toepassen van ‘uitruk op maat’.
3. Onderzoeken wat er nodig is om de dekking in Amersfoort structureel te borgen.

Aanleiding voor het starten van de proef
In de afgelopen jaren is Amersfoort met name aan de noordkant fors gegroeid. Deze groei heeft ook gevolgen voor de
brandweerdekking. Op werkdagen is er overdag geen bezetting voor de basisbrandweereenheid (TS) door vrijwilligers
op post Amersfoort Noord. Overdag wordt er binnen dit verzorgingsgebied uitgerukt door beroepsmedewerkers vanuit
post Amersfoort Centrum. Het noordelijk deel van Amersfoort betreft een gebied met ca. 50.000 inwoners en gaat
uitgroeien naar ca. 80.000 inwoners. Naast een diversiteit aan type woningen kent het een uitdagende infrastructuur in
de wijken, die belemmerend werkt op de aanrijdtijd. Dit deel van Amersfoort is vergelijkbaar met een middelgrote stad
met alle kenmerken die daarbij horen zoals lichte industrie/bedrijven, recreatie, OV, zorginstellingen, snelwegen etc.
Het gebied ligt al op geruime afstand van Post Centrum en gezien de drukker wordende stad nemen aanrijdtijden toe.

Opkomsttijden in Noord
De proef toont aan dat een beroepsbezetting op post Noord significant sneller aanwezig is bij incidenten in het gebied
Noord dan wanneer de uitruk vanuit post Centrum gedaan wordt. De opkomsttijd van de TS4 van post Noord als eerste
eenheid was gemiddeld 5 minuten 53 seconde. De opkomsttijd van de eerste eenheid binnen het gebied Noord in
dezelfde periode een jaar eerder was 8 minuten 47 seconde. Door de proef is er dus gemiddeld 3 minuten eerder een
brandweereenheid ter plaatse. Deze cijfers zijn gebaseerd op 153 incidenten in de gemeente Amersfoort1 op
werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur:

31 keer is alleen uitgerukt met een TS4 van post Noord;

83 keer is alleen uitgerukt met een TS van post Centrum;

39 keer is uitgerukt met een TS van Centrum en een TS van Noord.
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Wij kijken naar alle incidenten in de gemeente Amersfoort (in het tijdvak 8:00-17:00 uur), niet alleen naar incidenten in Noord. Zodoende
is duidelijk wat het totaal is en wat daarvan het aandeel voor post Noord is.
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Uitruk op maat
In de proef doen wij ervaring op met het TS4-concept op beroepsposten. Ter voorbereiding is iedereen opgeleid en
geoefend om met TS4 te kunnen werken. Daarnaast wordt een TS4 altijd samen met de andere TS4 gealarmeerd (of een
andere eenheid als deze ingezet is). Initieel is er dus voldoende personeel en materieel onderweg om minimaal
hetzelfde te kunnen doen als met een TS6. Dit draagt bij aan de beleving en het veiligheidsgevoel van het personeel.
In de eerste zeven maanden van de proef hebben zich geen incidenten voorgedaan waarbij het maximale van deze
manier van uitrukken werd gevraagd.

Structurele borging dekking Amersfoort
De proef loopt nog. Conclusies over dit aspect worden op een later moment getrokken.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Verdere behandeling
Het algemeen bestuur wordt blijvend betrokken bij de resultaten van de proef.
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