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2. Uit de kengetallen blijkt dat het percentage van uitruk bij prio 1 gevallen binnen 9 minuten 

behoorlijk afneemt tussen 2015-2017 (van 62% naar 54%). 
a) Wat zijn de oorzaken? Wat is de rol van de meldkamer hierin?
b) Welke beheersmaatregelen worden er getroffen?
c) Komt hierdoor de voorspelde tijdswinst van een nieuwe kazerne in Leiden t.o.v. huidige 

Leiderdorpse kazerne in ander daglicht te staan?

Antwoord vraag 2 (25 mei 2018)

Deze (operationele) vraag is eerder doorgestuurd aan een collega van de brandweer die op vakantie was.

a)    Per jaar varieert het kengetal voor opkomsttijd 1e tankautospuit, prio 1, binnen 9 minuten. Hiervoor 
zijn een aantal redenen te noemen, de locatie van de incidenten varieert per jaar en dus is, met de uitruk 
vanuit een vaste brandweerkazerne, een wisselend beeld te verwachten. De bezetting in Leiderdorp 
bestaat uit vrijwilligers, waarbij we periodiek een wisselende beschikbaarheid zien van onze vrijwilligers 
wat van invloed is op de variatie in de opkomsttijden. Ook de aanname- en uitgiftetijd van de 
gemeenschappelijke meldkamer (GMK) in de Yp, varieert en is onderdeel van de totale gerapporteerde 
opkomsttijd. Tevens is het zo dat wanneer er onderhoudswerkzaamheden (met afsluitingen) zijn in een 
gemeente, dit de uitruktijd van de vrijwilligers naar de kazerne en/of de rijtijd van de tankautospuit naar 
het incident nadelig beïnvloed.
 
b)    Het is de constante focus van de vrijwilligers om zo snel mogelijk te reageren op een oproep. Daarbij 
helpt het als er aanvullende (kantoor)bezetting is op een kazerne. De leiding van BHM besteed aandacht 
en zorg aan het werven van vrijwilligers in Leiderdorp zodat voor de kazerne, ondanks dat bekend is dat 
deze op termijn sluit, zo veel mogelijk medewerkers actief zijn. Hierdoor blijft de opkomsttijd zo laag 
mogelijk.
 
c)     Gezien de prestatie die geleverd wordt door de kazerne van Leiderdorp in de afgelopen jaren, komt 
de afweging die toen gemaakt is niet in een ander daglicht te staan.


