
 

Schriftelijke vragen (Artikel 43)  

 

Onderwerp : Vragen opkomsttijden brandweer 

Aan  : het college/ portefeuillehouder 

Datum  : 18 januari 2020 

 
Geacht(e) college, portefeuillehouder, 
 
Wij stellen u deze vragen naar aanleiding van de branden in Petten boven de SPAR op 17 januari jl. 
en bij bloembollenbedrijf Q.J. Vink aan de Belkmerweg op woensdag 8 januari jl.. Allereerst willen wij 
onze bewondering uitspreken voor de brandweer die dag en nacht voor ons klaarstaat en ons soms 
met gevaar voor eigen leven er alles aan doet ons veilig te houden.  
 
Branden hebben een grote impact en het is van groot belang voor de veiligheid dat de brandweer zo 
snel mogelijk aanwezig is. Hier gelden normen voor. Deze zijn als volgt (bron: www.brandweer.nl): 
 
Voor de meeste gebouwen geldt als norm dat de brandweer binnen acht minuten aanwezig moet zijn. 
Hieronder zijn de opkomsttijden per gebruiksfunctie van bedrijven opgesteld: 

• 5 minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met gesloten constructie, gebouwen met een 
woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een celfunctie. 

• 6 minuten bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met een woonfunctie voor 
verminderd zelfredzamen. 

• 8 minuten bij gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder de eerste twee 
punten of met een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie. 

• 10 minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, 
bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie. 

 

Uitruktijd en opkomsttijd De opkomsttijd van de brandweer is de tijd tussen de melding en het 
moment dat de brandweer ter plaatse is. Onderdelen van de opkomsttijd zijn de tijd dat de 
brandweer ervoor nodig heeft om uit te rukken en de tijd die de brandweer nodig heeft om van de 
kazerne naar de brand te komen. Opkomsttijd is dus de tijd die het uitrukken kost vermeerderd met 
de rijtijd. 

 
Volgens onze informatie van een betrokkene en informatie uit het Noordhollands Dagblad lijkt het 
erop dat de opkomsttijd boven deze normen heeft gelegen bij de eerder genoemde branden.  
 
Vraag 1: kunt u aangeven wat de opkomsttijden waren bij deze twee branden? 
 
Vraag 2: Welke mogelijkheden ziet u om deze opkomsttijden (indien ze boven de normen liggen) te 
verlagen? 
 
Vraag 3: De burgemeester geeft in haar e-mail aan de fractievoorzitters op donderdag 16 januari het 
volgende aan: We kunnen nu concluderen dat de aanrijtijden bij deze brand in lijn lagen met wat we 
mogen verwachten van de brandweer. Wij vragen u aan te geven wat u hiermee bedoelt? Wát 
mogen verwachten van de brandweer? 

 



 
 
Vraag 4: Zijn er in de gemeente Schagen nog andere kernen cq. gebieden waar een vergelijkbare 
problematiek vwb het risico van te lange lange opkomsttijden bestaat? En zo ja, welke zijn dit, wat is 
uw visie hierop en welke mogelijkheden ziet u om deze te verlagen? 
 
Alvast bedankt voor uw beantwoording.  
 
S.M. (Sander) Lensink  
Fractievoorzitter CDA Schagen 
 


