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Adviesnotitie Managementteam (MT)

Onderwerp Pilot levensvatbaarheid brandweerpost Dreischor

1e tussenevaluatie (periode november 2017 t/m december 

2018) 

Status Informerend

Gevraagd besluit  Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van 

de resultaten van een eerste tussenevaluatie van de pilot voor 

het aantonen van de levensvatbaarheid van de brandweerpost 

Dreischor.

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Voortzetting van besluit Algemeen Bestuur op 5 juli 2015 en 26 

oktober 2017.

Portefeuillehouder bestuur Nvt

Bijlagen 1. Rapport Pilot levensvatbaarheid post Dreischor

1. Samenvatting

Op 9 juli 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het rapport Maatwerk in 

Brandweerzorg. Maatwerk in Brandweerzorg beoogd de brandweerzorg in Zeeland op een 

robuuste en toekomstbestendige manier te organiseren, waarbij aandacht is voor de specifieke 

risico’s, ligging van - en omstandigheden in Zeeland. 

Met de vaststelling van het Maatwerk in Brandweerzorg is onder meer besloten om de 

brandweerpost Dreischor te sluiten (besluit g). Uit het rapport bleek dat de brandweerpost 

Dreischor laag scoort op risico’s, het aantal maatgevende incidenten en de beschikbaarheid van 

voldoende personeel. Daarnaast bleek het inwoneraantal in Dreischor inclusief het 

buitengebied, te klein om een ‘nieuwe tankautospuit’ toekomstbestendig te borgen. Daarnaast 

kan het verzorgingsgebied van de brandweerpost Dreischor binnen de maximale opkomsttijd 

van achttien minuten door de brandweerposten Zierikzee, Brouwershaven of Oosterland 

worden bereikt. Dit waren destijds de argumenten om de brandweerpost Dreischor te sluiten.

In overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland is vastgesteld dat door het open houden van 

de brandweerpost Dreischor er sprake is van een betere brandweerzorg, er vanuit gaande dat 

de brandweerpost qua personeel ook de benodigde inzet kan leveren. 

Om de levensvatbaarheid van de brandweerpost Dreischor te bepalen heeft het Algemeen 

Bestuur, in afstemming met de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, op 26 oktober 2017 

ingestemd met de start van een pilot met de duur van drie jaar. Het onderdeel 

‘beschikbaarheid’ van de brandweerpost Dreischor zal middels deze pilot (nader) worden 

onderzocht door het bepalen van de levensvatbaarheid. Via de pilot moet worden aangetoond 

dat de brandweerpost 24/7 operationeel inzetbaar en levensvatbaar is.

In het bestuursvoorstel van 26 oktober 2017 is toegezegd dat het bestuur jaarlijks middels een 

tussenevaluatie op de hoogte wordt gehouden van de pilot. 
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De bijgevoegde evaluatie heeft betrekking op de inzetbaarheid van de brandweerpost in de 

periode november 2017 tot en met december 2018. 

In het bestuursvoorstel van 26 oktober 2017 zijn, met de kennis van toen, de volgende criteria 

voor het bepalen van een succesvolle pilot opgenomen:

1. Betere brandweerzorg: Het niveau van brandweerzorg is gelijkwaardig of beter dan de 

huidige situatie in Dreischor, doordat wordt uitgerukt met een flexibele 

voertuigbezetting (aantoonbare haalbaarheid en levensvatbaarheid brandweerpost 

Dreischor en duidelijke meerwaarde in opkomsttijden);

2. Veilige situatie: Er wordt geen afbreuk gedaan aan de veiligheid en gezondheid van het 

brandweerpersoneel door het uitrukken met een flexibele voertuigbezetting;

3. Door post omarmd / gedragen: Het uitrukken met een flexibele voertuigbezetting wordt 

als positief ervaren door de brandweerpost Dreischor.

Op basis van de toen geformuleerde criteria zijn onderstaande vragen beschreven. Het verloopt 

van de pilot wordt aan de hand van deze criteria beoordeeld:

1. Kan worden aangetoond dat de brandweerpost Dreischor beschikt over voldoende 

beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel om zowel in de dag als avond, nacht en 

weekendsituatie de benodigde brandweerzorg te leveren in haar uitrukgebied? 

(tactisch)

2. Kan worden aangetoond dat de brandweerpost Dreischor aan de hand van 

praktijkresultaten met voldoende gekwalificeerd personeel aan de uitrukbehoefte bij 

alarmering kan voldoen en binnen gewenste zorgnormen brandweerzorg levert? 

(operationeel)

3. Kan worden aangetoond dat de brandweerpost Dreischor in de toekomst beschikt over 

voldoende beschikbaar gekwalificeerd personeel alsmede potentieel nieuw personeel 

om de brandweerzorg te leveren in haar verzorgingsgebied? (strategisch)

Op basis van bovenstaande criteria kunnen over de periode november 2017 tot en met 

december 2018 de volgende conclusies worden gegeven:

1. De ploeg Dreischor bestaat in deze periode uit 16 personen, waarvan vijf chauffeurs en 

twee bevelvoerders. In deze periode vijf nieuwe vrijwilligers en één bevelvoerder in 

opleiding. Daarnaast staat er nog 1 persoon op de nominatie voor de (dag-) opleiding 

Bevelvoerder. 

2. De beschikbaarheid in de DAG-situatie is een aandachtspunt. Door een tekort aan 

bevelvoerders en door het (theoretisch) ontbreken van voldoende beschikbaarheid van 

de functie chauffeur staat de brandweerpost overdag gepositioneerd als blusreserve 

(wordt wel gealarmeerd).

De brandweerpost Dreischor heeft in deze periode van de 24 inzetten 20 keren een 

inzet kunnen leveren. In drie gevallen kon de brandweerpost niet uitrukken door 

onderbezetting. In één geval was de brandweerpost buitendienst-gemeld. Een 

algemeen aandachtspunt hierbij is de frequentie van het buitendienst-melden van de 

brandweerpost (275 keer in 14 maanden) in verband met het ontbreken van voldoende 

bezetting (met name de functie Bevelvoerder). Het is positief dat de brandweerpost dit 

zelf monitort en dit vervolgens meldt bij de meldkamer. 
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3. De situatie wat betreft de toekomstige beschikbaarheid voor de brandweerpost 

Dreischor is positief. Op dit moment is er geen noodzaak voor het extra werven van 

personeel. Aandachtspunten zijn de functie bevelvoerder en chauffeur, met name in de 

DAG-situatie. Inmiddels zijn twee kandidaten voor de opleiding Bevelvoerder 

geselecteerd. Op het moment dat deze twee kandidaten zijn opgeleid kan ook de 

kritische functie bevelvoerder afdoende worden ingevuld. 

4. Voor de (kritische) functie chauffeur moet worden opgemerkt dat er met name voor de 

DAG-situatie meer beschikbaarheid van chauffeurs nodig is. Dit kan opgepakt worden 

binnen de brandweerpost of door op termijn een extra chauffeur op te leiden. 

Advies

Op basis van bovenstaande resultaten wordt geadviseerd de pilot te continueren. 

Proces

In 2020 wordt nogmaals een tussenevaluatie opgeleverd, waarna in 2021 een eindevaluatie 

wordt opgeleverd.

Afstemming met gemeente Schouwen-Duiveland

De rapportage is aangeboden aan de brandweerpost Dreischor en de raadsinformatiegroep 

Brandweer van de gemeente Schouwen-Duiveland. Hiermee zijn ook deze partijen 

geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie en zijn ze in het proces betrokken.

 

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

Algemeen Bestuur 5 juli 2015; Maatwerk in Brandweerzorg (sluiten brandweerpost Dreischor)

Algemeen Bestuur 26 oktober 2017; instellen pilot levensvatbaarheid brandweerpost Dreischor 

voor een periode van 3 jaar.

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten 

en kapitaallasten):

Niet van toepassing

Dekking uit: Niet van toepassing

4. Consequenties

Operationele consequenties: Brandweerpost Dreischor blijft in deze periode inzetbaar. 

Aandachtspunt is de inzetbaarheid tijdens de DAG-situatie.

Consequenties voor 

gemeenten: 

Niet van toepassing

5. Communicatie
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Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Ter informatie

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing

Adviescommissie Financiën 

(ACF)

Ter informatie

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Ter informatie

Besluit Algemeen Bestuur: Registratienummer: 

Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur: Datum: 
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