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1. Inleiding

1.1 Aanleiding
Op 9 juli 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het rapport Maatwerk in Brandweerzorg. Het 

project 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 rapport Maatwerk in Brandweerzorg is onder meer besloten om de brandweerpost 

Dreischor te sluiten (besluit g van Maatwerk in Brandweerzorg). Uit het rapport bleek dat de brandweerpost 

Dreischor laag scoort op het gebied van 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. Het verzorgingsgebied van de brandweerpost 

Dreischor kan 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 gezamenlijk overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland is vastgesteld dat bij het open houden van de 

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

personeel ook de benodigde inzet kan leveren. 

Om de levensvatbaarheid van de post Dreischor te bepalen hebben de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland 

en het AB van VRZ op 26 oktober 2017 ingestemd met de start van een pilot. In ‘Bijlage 2 - Gemeentelijke 

uitwerking Maatwerk in Brandweerzorg’ zijn de onderdelen ‘inwoners’, ‘beschikbaarheid’, ‘aantal incidenten’ 

en ‘risico’s’ van Dreischor onderzocht. Het onderdeel ‘beschikbaarheid’ van de post Dreischor zal middels de 

pilot (nader) worden onderzocht door het bepalen van de levensvatbaarheid. De pilot vindt plaats in de 

periode van oktober 2017 tot en met 2020.

Via de pilot zal moeten worden aangetoond dat de post ook 24/7 operationeel inzetbaar en levensvatbaar is. 

Bij het slagen van de pilot wordt een advies gegeven of de levensvatbaarheid van de brandweerpost het beste 

met een 'Nieuwe TS' (flexibele voertuigbezetting) of met een TS-6 kan worden gegarandeerd.

In de besluitvorming zijn reeds de volgende uitgangspunten opgenomen; betere brandweerzorg, veilige situatie 

en door de post omarmd/gedragen. Onderstaand wordt nader gespecificeerd wat de ‘spelregels’ van deze pilot 

zijn en hoe gemeten zal worden om te bepalen in hoeverre de post levensvatbaar is. 
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2. Evaluatiecriteria

2.1 Centrale vraagstelling
Kan worden aangetoond dat de brandweerpost Dreischor levensvatbaar is om invulling te geven aan een 

adequate brandweerzorg voor Dreischor en omgeving? 

2.2 Toetsing
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)

2.3 Weging
Op basis van de volgende wegingsfactor zal worden bepaald of de post Dreischor levensvatbaar is voor een 

uitruk als minimaal een TS4.

- Op basis van toetsingscriteria 1 (tactisch) scoort de post 100%.

- Op basis van toetsingscriteria 2 (operationeel) scoort de post voldoende. 

- Op basis van toetsingscriteria 3 (strategisch) scoort de post 100%.

De weging dient te worden voorzien van een toelichting en motivatie. Bij een onvoldoende score worden 

compenserende factoren in het advies meegewogen. 

2.4 Toetsingsmomenten 
Jaarlijks zal aan de hand van bovenstaande toetsingscriteria een tussenevaluatie worden opgesteld. De 

tussenevaluatie wordt, nadat deze is voorgelegd aan de gemeente Schouwen-Duiveland, aan het Algemeen 

Bestuur aangeboden. Aan de hand van de tussenevaluatie kan eventueel tussentijds worden bezien of het 

mogelijk is een conclusie te trekken. Indien gewenst of vereist, kan de pilot tussentijds worden beëindigd. De 

gemeenteraad van Schouwen-Duiveland zal om een zienswijze gevraagd worden. Het besluit om de pilot te 

continueren of te beëindigen wordt genomen door het Algemeen Bestuur. 

Deze rapportage betreft de eerste van de drie toetsingsmomenten zoals hierboven beschreven. 
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3. Evaluatie

3.1 Tactisch
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)

3.1.1 Toetsingsvragen

# Toetsingsvraag Resultaat

1.1 Voldoende beschikbaarheid van benodigde 

functies voor uitruk in de DAG-situatie (100% 

BV, 100% CH, 200% MA).

Nee, te weinig medewerkers met de functie chauffeur.

1.2 Voldoende beschikbaarheid van benodigde 

functies voor uitruk in de avond-, nacht en 

weekend- situatie (ANW-situatie). (100% BV, 

100% CH, 200% MA).

Ja, voldoende beschikbaarheid voor een TS6 bezetting.

DAG-situatie: 

Geen berekening mogelijk door theoretisch tekort aan 

functie chauffeur (zie ook 1.1) dus theoretische tijd wordt 6 

minuten. Gecombineerd met praktijktijd volgt een uitruktijd 

van 04:45 minuten.

1.3 Berekende uitruktijd in het dekkingsplan 

bevind zich binnen de gewenste kaders (<6 

min).

ANW-situatie: 

Ja, theoretische uitruktijd als TS6 02:33. Gecombineerd met 

praktijkcijfer volgt een uitruktijd van 03:15.

DAG-situatie:

Nee, geen berekening mogelijk dus theoretische 

positionering als blusreserve1. Zie ook 1.3.

Op basis van de berekeningen in het 

dekkingsplan is de post minimaal 

gepositioneerd als een operationele TS4 

(Ja/Nee). 

ANW-situatie:

Ja, gepositioneerd als TS6.

3.2 Operationeel
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)

# Toetsingsvraag Resultaat

2.1 De post is, met uitzonderingen van 

specifieke gelegenheden zoals oefeningen, 

vaardigheids-toetsen of (noodzakelijke) 

bijeenkomsten buiten het 

verzorgingsgebied, 24 uur per dag repressief 

inzetbaar

In de periode van 1 november 2017 tot en met 31 december 

2018 is de post 275 keer buiten dienst gemeld. Het tijdsbestek 

van de buiten dienst stelling varieert van een 10 minuten tot 

een hele dag. Dit is verspreid over de hele dag.

In de tijd van buiten dienst stelling is 1 melding geweest in het 

primaire verzorgingsgebied van Dreischor waar de post niet op 

uitgerukt is. 

1 Het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland kent alleen TS6, TS4 en FLEX-TS. Het 

systeem kent geen ‘blusreserve’. Blusreserve is een kwalitatieve term voor posten waar geen berekening mogelijk is om minimaal als TS4 

uit te kunnen rukken. In GMS is de post Dreischor daarom wel als TS4 gepositioneerd en wordt dus wel gealarmeerd bij incidenten in haar 

verzorgingsgebied.
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Zie bijlage 1 - Alarmeringen post Dreischor 2018. 

2.2 De post rukt bij alarmering uit met 

voldoende gekwalificeerd brandweer-

personeel (min. 1 BV, 1 CH en 2 MA).

De post heeft 20 van de 24 uitrukken uit kunnen rukken. In 

drie gevallen heeft de post niet uit te kunnen rukken door 

onderbezetting. In één geval was de post buiten dienst gemeld 

in verband met onderbezetting.   

DAG-situatie:

Over de periode 1-11-2017 t/m 31-12-2018 bedraagt 

gemiddelde uitruktijd: 04:00 minuten

2.3 De post rukt bij P1-alarmering uit binnen 

een acceptabele uitruktijd (<6 min).

ANW-situatie:

Over de periode 1-11-2017 t/m 31-12-2018 bedraagt 

gemiddelde uitruktijd: 04:11 minuten

DAG-situatie:

In DAG-situatie is er op basis van de berekende uitruktijd 

sprake van 67,9% dekking binnen de normtijden. 

2.4 De prestaties van de post vallen binnen de 

gewenste kaders van opkomsttijden in 

Zeeland. (woonkern <10 min, buitengebied 

<12min).

ANW-situatie:

In ANW-situatie is er op basis van de berekende uitruktijd 

sprake van 97.7% dekking binnen de normtijden.
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3.3 Strategisch
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)

# Toetsingsvraag Resultaat

DAG-situatie:

Voor de bezetting van een NTS is de minimaal benodigde 

beschikbaarheid: 100% bevelvoerder + 100% chauffeur + 200% 

manschappen. 

De berekening is daarbij gebaseerd op:

- Niet meetellen van de beschikbaarheid van de 

vrijwilligers die 55 jaar of ouder zijn (1 vrijw.);

- Wel meetellen van de beschikbaarheid van 

vrijwilligers in opleiding voor de functie manschap.

De toekomstverwachting van de beschikbaarheid in de DAG-

situatie is als volgt: 

Functie Periode Beschikbaar
Benodigd 

(TS4)

bev. dag 128% 100%

chauff. dag 103% 100%

mans. dag 273% 200%

504% 400%

De verwachting voor de toekomst wat betreft de DAG-situatie 

is dat de algemene beschikbaarheid waarbij de functie 

chauffeur aandacht behoeft.

3.1 De post Dreischor heeft voldoende 

potentiele beschikbaarheid om in de 

toekomst te beschikken over voldoende 

beschikbaarheid van benodigde functies, 

zowel in de DAG- als ANW-situatie.

ANW-situatie:

De toekomst verwachting van de beschikbaarheid in de ANW-

situatie is als volgt: 

Functie Periode Beschikbaar
Benodigd 

(TS4)

bev. ANW 153% 100%

chauff. ANW 146% 100%

mans. ANW 691% 200%

990% 400%

De verwachting voor de toekomst wat betreft de ANW-situatie 

is dat de beschikbaarheid voldoende is. Op dit moment is er 

geen noodzaak direct meer vrijwilligers te werven. 

Wel is het zo dat in de komende 3 jaar zich elk jaar 1 

vrijwilliger bij de categorie 55+ voegt. Hiervan zijn 2 

vrijwilligers ook in de DAG-situatie beschikbaar. Op grond 

daarvan zal de komende drie jaar elk jaar rekening moeten 

worden gehouden met vervanging van een vrijwilliger.

De leeftijdsopbouw geeft geen reden tot zorg. De gemiddelde 

leeftijd van de vrijwilligers onder de 50 is: 34 jaar.

DAG-situatie:

Voor de dagsituatie is het nodig om in de nabije toekomst de 

beschikbaarheid van chauffeurs te verhogen. 

3.2 De post Dreischor heeft voldoende 

potentieel om in de toekomst te beschikken 

over de benodigde kritische functies 

bevelvoerder en chauffeur/ pompbediener, 

zowel in de DAG- als ANW-situatie. ANW-situatie:

Voor de ANW-situatie is er wordt voldoende beschikbaarheid 

van kritische functies verwacht. 
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4. Conclusie tussenevaluatie 

Het onderdeel ‘beschikbaarheid’ van de post Dreischor is in een pilot onderzocht door het bepalen van de 

levensvatbaarheid. De resultaten van de pilot in de periode van 1 november 2017 tot en met 31 december 

2018 treft u in de eerste tussenrapportage.

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)

De ploeg Dreischor bestaat in deze periode uit 16 personen, 

waarvan vijf chauffeurs en twee bevelvoerders. Op dit moment 

zijn er vijf nieuwe vrijwilligers en één bevelvoerder in opleiding. 

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

opleiding Bevelvoerder.  Dit is een grote inspanning voor de ploeg, 

die de nodige energie en doorzettingsvermogen vergt. 

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 

post overdag gepositioneerd als blusreserve (wordt wel 

gealarmeerd).

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)

De post Dreischor heeft in de afgelopen pilotperiode van de 24 

inzetten 20 keren een inzet kunnen leveren. In drie gevallen heeft 

de post niet uit te kunnen rukken door onderbezetting. In één 

geval was de post buiten dienst gemeld.  

Een algemeen aandachtspunt hierbij is de frequentie van het 

buiten dienst melden van de post (275 keer in 14 maanden)  in 

verband met het ontbreken van voldoende bezetting (met name 

de functie Bevelvoerder). Het is positief dat de post dit zelf 

monitort en dit vervolgens meldt bij de meldkamer.  

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)

De situatie wat betreft de toekomstige beschikbaarheid voor de 

post 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. 

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 post of 

door op termijn een extra chauffeur op te leiden. 

Gezien de huidige opleidingsinspanning voor manschap en 

bevelvoerder is het advies om dit te doen nadat de manschappen 

zijn opgeleid.

Voor de periode 1 november 2017 tot en met 31 december 2018 is de tussenconclusie dat de ploeg goed op 

weg is gegaan en inmiddels een aanvaardbare sterkte heeft van 16 personen, waarvan zes mensen in opleiding. 

De operationele prestaties zijn (nog) niet als gewenst doordat de post frequent buiten dienst staat en in 4 van 

de 24 meldingen niet de brandweerzorg heeft geleverd. De zorg is bij de 4 genoemde uitrukken verleend vanuit 

omliggende posten. De beschikbaarheid in de DAG-situatie is een aandachtpunt. Door een tekort aan 

bevelvoerders en het  (theoretisch) ontbreken van voldoende beschikbaarheid van de functie chauffeur staat 

de post overdag gepositioneerd als blusreserve (wordt wel gealarmeerd). 

 

In de komende periode zal het opleiden van de geworven manschappen en nieuwe bevelvoerders plaats  

vinden. Na de opleiding wordt een positieve stijging verwacht van de beschikbaarheid in de toekomst, waarvan 

de verwachte resultaten zichtbaar worden in de komende jaren.
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4.1 Advies
Op basis van de resultaten wordt geadviseerd de pilot te continueren. Begin 2020 zullen de resultaten van de 

tweede pilotperiode op dezelfde wijze worden aangeboden.   
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Bijlage 1 – Meldingen post Dreischor 2018

Uitrukken Dreischor 01-01-2018 t/m 13-12-2018
Incident nr. Vaknummer Datum Starttijd incident brw. Prioriteit Plaats Meldingclassificatie Locaties Inzet eenheden

109233 19790506 09-12-18 09:10:55 1 Noordgouwe Alarm > Autom. brand > Autom. Brand OMS Dreischor TS 192831

82150 19790506 08-09-18 01:01:28 1 Noordgouwe Alarm > Autom. brand > Autom. Brand OMS Dreischor TS 194831

76607 19790199 20-08-18 21:21:44 1 Zonnemaire Alarm > Autom. brand > Autom. Brand OMS Dreischor TS 194831

72126 19790626 08-08-18 00:13:26 1 Zonnemaire Brand > Buiten Dreischor, Haamstede, Kerkwerve DA-OD 194895, TS 194831, WT-G 194867

69431 19790527 01-08-18 16:37:36 1 Nieuwerkerk Brand > Buiten Dreischor, Sint-Annaland TS 194831, WT-G 192262

69315 19790527 01-08-18 13:11:30 1 Nieuwerkerk Brand > Gebouw > 05 Industrie/agrarisch Bruinisse, Dreischor, Haamstede, Kerkwerve, Oosterland DA-OD 194895, TS 194831, TS 194832, TS-4V 192833, WT-G 194867

65168 19790967 22-07-18 16:14:19 2 Zonnemaire Brand > Buiten Dreischor, Haamstede TS 194831, WT-G 194867

61659 19790679 12-07-18 22:21:27 2 Dreischor Brand > Buiten Dreischor TS 194831

56246 19790524 28-06-18 01:03:27 2 Dreischor Brand > Buiten Dreischor TS 194831

54838 19790506 23-06-18 18:57:02 1 Noordgouwe Brand > Gebouw Dreischor, Kerkwerve DA-OD 194895, TS 192838, TS 194831

49286 19790179 06-06-18 02:56:01 1 Bruinisse Brand > Gebouw Bruinisse, Dreischor, Goes Oranjeweg, Kerkwerve, Oosterland DA 194902, DA 194902, DA-OD 194895, RV 194750, TS 194831, TS 194832, TS-4V 192833

37159 19790505 05-05-18 22:31:45 1 Brouwershaven Brand > Gebouw Brouwershaven, Dreischor, Kerkwerve DA-OD 4895, TS 192830, TS 4336, TS 4831

31317 19790596 17-04-18 15:32:15 1 Dreischor Dienstverlening > Brandweer > Dienst aan derden Dreischor, Goes Oranjeweg AL 4750, TS 4831

29634 19790295 11-04-18 17:38:43 1 Brouwershaven Dienstverlening > Brandweer Brouwershaven, Dreischor TS 192830, TS 4831

29236 19790465 10-04-18 12:46:43 1 Zonnemaire Brand > Gebouw Brouwershaven, Dreischor, Goes Oranjeweg, Kerkwerve AL 4750, DA-OD 4895, TS 192830, TS 4831, TS 4836

25171 19790148 28-03-18 09:16:44 1 Dreischor Brand > Gebouw Dreischor, Goes Oranjeweg, Haamstede, Kerkwerve AL 4750, DA-OD 4895, TS 4831, TS 4836, TW 4867

17066 19790718 27-02-18 21:29:50 1 Noordgouwe Brand > Gebouw Dreischor, Goes Oranjeweg, Kerkwerve, Zierikzee AL 4750, DA-OD 4895, HV 192879, TS 4831, TS 4849

14297 19790199 18-02-18 08:52:28 1 Zonnemaire Alarm > Autom. brand > Autom. Brand OMS Dreischor TS 4831

4090 19790298 14-01-18 05:23:55 1 Noordgouwe Gezondheid > Reanimatie Dreischor TS 4831

826 19790325 03-01-18 05:42:04 2 Noordgouwe Leefmilieu > Water/weer problemen > Stormschade Dreischor TS 4831

Uitrukken Dreischor 01-01-2018 t/m 13-12-2018 gedekt door andere post (Dreischor buiten dienst)

27508 19790718 04-04-18 17:11:40 1 Noordgouwe Ongeval > Wegvervoer > Letsel Kerkwerve, Zierikzee HV 192879, TS 4836

Uitrukken Dreischor 01-01-2018 t/m 13-12-2018 gedekt door andere post (Dreischor onderbezet)

12580 19790718 12-02-18 10:22:07 1 Noordgouwe Ongeval Dreischor, Kerkwerve, Zierikzee DA-OD 4895, HV 192879, TS 4831, TS 4836

29236 19790465 10-04-18 12:46:43 1 Zonnemaire Brand > Gebouw Brouwershaven, Dreischor, Goes Oranjeweg, Kerkwerve AL 4750, DA-OD 4895, TS 192830, TS 4831, TS 4836

33617 19790557 24-04-18 09:06:27 1 Noordgouwe Brand > Gebouw Dreischor, Kerkwerve TS 4831, TS 4836
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