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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 1 juli 2020 Bijlage(n) : geen

Steller : P. Bandsma Onderwerp : Voortgang bluswatervoorziening

Aanleiding
Naar aanleiding van de brand in de Urbanuskerk in Amstelveen heeft de Inspectie Justitie en 
Veiligheid alle veiligheidsregio’s gevraagd te rapporteren over de sturing op en borging van de 
bluswatervoorziening in de regio. In afstemming met de voorzitter is door de directeur 
Veiligheidsregio Brabant Noord naar de Inspectie gereageerd en in het AB van 6 november 2019 
is de toezegging gedaan om in het 2e kwartaal van 2020 een projectvoorstel bluswatervoorziening 
voor te leggen dat moet leiden tot een goede balans van én sturing én regie op onze 
bluswatervoorziening. 

In deze notitie wordt uw bestuur geïnformeerd over het vervolg van de aanpak van bluswater en 
gevraagd de voorgestelde planning te accorderen.

Het huidige bluswatersysteem

Op 14 juli 2014 heeft de regionaal commandant als onderdeel van het project Vernieuwde 
repressie, het deelproject water vastgesteld. Op 16 maart 2015 is het realisatieplan van het 
bluswatersysteem vastgesteld. VRBN heeft hiermee een belangrijke stap gezet om in standaard 
situaties minder afhankelijk te zijn van het waterleidingsysteem. In bijgaand filmpje vindt u in 
vogelvlucht een presentatie van dit systeem (https://www.youtube.com/watch?v=TI2I7jAw3v8).

Voor specifieke risico-objecten, bijvoorbeeld een industrieterrein, verzorgingstehuis of oude 
binnenstad, zijn naast deze basisbluswatervoorziening extra voorzieningen in de vorm van 
brandkranen en geboorde putten beschikbaar. Voor specifieke branden zoals natuurbranden 
wordt een opzichzelfstaand systeem gehanteerd. Brabant-Noord volgt daarmee de 
uitgangspunten uit de landelijke handreiking Bereikbaarheid en Bluswater.

Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswater

De drie Veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant hebben in 2016 gezamenlijk de 
‘Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswater’ op- en vastgesteld (AB 10-11-’16). Het betreft hier 
feitelijk een toetsingskader voor de afdeling risicobeheersing inzake adviezen aan gemeenten bij 
vergunningverlening. De beleidsregels gaan uit van een toereikende bluswatervoorziening voor 
maatgevende incidenten.

Richtlijnen voor de controle van bluswatervoorzieningen

Op 5 juli 2012 zijn deze richtlijnen opgesteld met als doelstellingen:

 De onderhoud- en controlewerkzaamheden van de bluswatervoorzieningen gestructureerd 
en op uniforme wijze in de regio Brabant- Noord uit te voeren. 

 Het digitaal beschikbaar stellen van de primaire bluswaterlocaties.

De opgave
De vastgestelde Handreiking bluswater en bereikbaarheid 2016, biedt net als de onlangs herziene 
versie 2019, inzicht in wát de bluswaterbehoefte per situatie is en hoe deze gerealiseerd kan 
worden. Het is aan de regio zelf om te inventariseren óf er in alle gevallen voldoende bluswater 
beschikbaar is. 

Met uw bestuur is afgesproken om in beeld te brengen welke brandkranen –naast de inzet van 
waterwagens‒ een cruciale rol spelen in de keten van bluswatervoorziening en voor deze 
brandkranen een systeem van controle, onderhoud en vindbaarheid op te stellen. 

Voorstel
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Daarvoor is het nodig om zowel de behoefte aan, als ook de beschikbaarheid van, bluswater in 
beeld te brengen en om over taken en verantwoordelijkheden afspraken vast te leggen tussen 
gemeenten, de veiligheidsregio en Brabant Water.

De werkgroep die aan de slag is gegaan met het onderwerp bluswater heeft geconstateerd dat de 
nieuwe “Handreiking Bluswater en Bereikbaarheid 2019” meer en betere mogelijkheden biedt om 
gerichter te bepalen hoeveel bluswater er per situatie of gebied benodigd is. Deze informatie moet 
eerst beschikbaar komen voordat bepaald kan worden of er voldoende bluswater aanwezig is.

Tevens is geconstateerd dat Brabant Water is begonnen met de uitrol van de nieuwe structuur van 
waterleidingen waarbij brandkranen gesaneerd worden. Wat daarvan de mogelijke impact is voor 
de beschikbaarheid van bluswater is nog onduidelijk. Hierdoor is het evenmin duidelijk of het 
verdwijnen van brandkranen wel afdoende gecompenseerd kan worden door het inzetten van 
(blus)waterwagens.

Waar staan we nu? 

 VRBN heeft de basis voor een adequaat bluswater systeem georganiseerd. Met behulp 

van brandkranen, (blus)waterwagens, geboorde putten en het groot watertransport zijn we 

tot op heden in staat gebleken om goede brandweerzorg te leveren;

 Brabant Water is de enige drinkwaterleverancier van leidingwater in de regio 

Brabant-Noord. Ondanks dat er goede contacten en samenwerking bestaat, zijn afspraken 

niet contractueel vastgelegd. Brabant Water is begonnen met het saneren van het 

bluswaternetwerk en we moeten onderzoeken wat hiervan de consequentie is voor de 

beschikbaarheid van bluswater;

 Openbare bluswatervoorzieningen vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. 

Tussen de gemeenten en de veiligheidsregio zijn geen afspraken over inspecties, 

controles, onderhoud en vervanging vastgelegd, waardoor er geen zekerheid bestaat over 

beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

Waar werken we naar toe?

 Realiseren van de noodzakelijke informatiepositie voor de behoefte aan én het aanbod 

van bluswater, om inzicht te krijgen of deze met elkaar in overeenstemming zijn;

 Bepalen of er omissies zijn tussen behoefte en aanbod en deze tekortkomingen opheffen;

 Afspraken maken met gemeenten en Brabant Water om beschikbaarheid en 

betrouwbaarheid te borgen en deze afspraken vastleggen in een beheersplan;

 Bestuurlijk vaststellen van beleid en beheer bluswater.

De project aanpak
Om “in control” te komen werkt de veiligheidsregio hard aan het optimaliseren van de 
informatiepositie van bluswaterbehoefte en bluswateraanbod. Dit gebeurt door het ontsluiten van 
relevante geo-informatie die gepresenteerd wordt in de vorm van geografische kaartlagen, 
waardoor de beschikbaarheid van bluswater kan worden afgezet tegen de behoefte.
Met Brabant Water zijn contacten gelegd en wordt gewerkt aan het ontsluiten van de 
geo-informatie van de huidige én de streefstructuur van nieuwe waterleidingen, zodat het aanbod 
nú en in de toekomst inzichtelijk wordt gemaakt.

Deze aanpak beoogt een informatiepositie waardoor zowel in het heden, als bij toekomstige 
aanpassingen direct duidelijk is of het aanbod van bluswater in lijn is met de bluswaterbehoefte.
Tevens wordt beoogd om omissies in het huidige aanbod inzichtelijk te maken, zodat 
optimalisering plaats kan vinden. 
Wanneer vraag en aanbod duidelijk zijn beschreven, zullen er afspraken gemaakt kunnen worden 
over onderhoud, beheer, en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeenten, 
veiligheidsregio en Brabant Water.
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Het bereiken van dit doel vraagt een bepaalde volgordelijkheid, wat leidt tot onderstaande 
planning in de tijd: 

Omschrijving Datum

 Realiseren van de noodzakelijke informatie positie 
behoefte en aanbod bluswater 31-12 2020

 Analyse van omissies tussen vraag en aanbod en 
opstellen verbeterplan 31-3-2021

 Opstellen beheersplan in samenwerking met 
gemeenten en Brabant Water 30-6-2021

 Bestuurlijk vaststellen beleids- en beheersplan 
bluswater september 2021

Procesgang

Processtap Datum

Aan het KMT (schriftelijk) 13-05-2020

Aan Dagelijks Bestuur ter besluitvorming 03-06-2020

Aan Algemeen Bestuur ter kennisname 01-07-2020

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van;

1. de projectaanpak en projectplanning voor een beleids- en beheersplan bluswater.

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris:  Drs. M.J.H. van Schaijk Paraaf:  ……………

Bijlage(n)
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