
Memo 
 
 
Postregistratienummer:  (2009i00401) 
Aan:     B & W 
Van:     Afdeling Brandweer 
Datum:    4 juni 2009 
Betreft:    IVVP 2009 
 

 
 

Aanvulling op het advies van BP van 18 mei 2009 aan het college door de Afdeling 
Brandweer. 
 

Bereikbaarheid voor de hulpdiensten is niet opgenomen in het IVVP 2009. Hierdoor is 
niet inzichtelijk wat de gevolgen zijn van de uitvoering van het IVVP 2009 voor de 
hulverlening. De brandweer adviseert dit mee te nemen in de overwegingen voor de 
besluitvorming omtrent het IVVP. Met de beperkte gegevens en tijd die tot onze 
beschikking is maken wij de volgende opmerkingen met betrekking tot de gevolgen voor 
de hulpverlening van de hulpdiensten.  
 
De hulpdiensten zijn voor hun hulpverlening afhankelijk van het verkeerswegennet, de 
inrichting is derhalve van grote invloed op de tijd die nodig is voor de hulpdiensten om op 
het incidentadres ter plaatse te komen.  
 
Om ter plaatse te komen zijn twee onderdelen van belang. De ene betreft de tijd die de 
vrijwilligers nodig hebben om van hun huis– werkadres naar de kazerne te komen 
(brandweer). Het andere gaat om de tijd die de hulpverleningvoertuigen nodig hebben 
om vanaf hun standplaats het incident te bereiken.   
 
Een aantal aspecten uit het IVVP hebben invloed op de tijd die de hulpdiensten nodig 
hebben: 

• Ook na aanpassing van de Engelendaal volgens het IVVP 2009 blijft de 
Engelendaal een drukke verkeersas door Leiderdorp heen. Hiermee blijvend van 
grote invloed op de snelheid van de hulpdiensten. De daadwerkelijke invloed 
hangt af van gebruik busbaan, rotondes, verkeersregelinstallaties etc.    

• Het inrichten van wijken als 30 km zones heeft grote invloed op de snelheid. Een 
zone waar een maximum snelheid geld van 30 km/h, geeft over een lengte van  
500 meter een vertraging van 25 seconden ten opzichte van een zone van 
dezelfde lengte waar een maximum snelheid geldt van 50 km/h. Hierbij zijn de 
extra vertraging door drempels en versmallingen in de wegen niet meegenomen. 
Een ander voorbeeld van de invloed voor de hulpdiensten is af te lezen in de door 
de regio opgestelde, als bijlage aangeleverde  tekeningen en diagrammen. (de 
invloed die in beeld gebracht is, is die op de tijd vanaf de standplaats tot het 
incident, het 2e onderdeel uit bovenstaande alinea) 

 
De brandweer geeft het advies bovenstaande aspecten mee te nemen in het rapport. 
Verdere betrokkenheid van de brandweer bij de uitwerking van de plannen is 
noodzakelijk. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bart Vegt 
Commandant Brandweer Leiderdorp 



 
Bijlagen:  

1. Invloed 30 km zones op hulpverlening hulpverleningsdiensten 
2. Doorrekening aanrijdtijden 



Bijlage 1. Invloed 30 km zones op hulpverlening hulpverleningsdiensten 
 
 

Gemeente
Aantal 

objecten Binnen norn
Buiten norm 

<= 1 min

Binnen 
(norm + 1 

min)
Buiten norm 

>1 min

Frequentie 
per jaar dat 

brandweer te 
laat komt

Overschrijdingspe
rcentage 

(geindexeerd) Beoordeling
Huidige situatie Leiderdorp 11713 4620 3677 8297 3416 3,4 25,7% Verantwoord
30 Km situatie Leiderdorp 11713 4415 3274 7689 4024 4,0 32,4% Verantwoord  
 
 
Bovenstaand geeft in een matrix de getallen weer van de invloed door de 30 km zones op de 
uitrukken vanaf standplaatsen naar incident  door Brandweer Leiden en Leiderdorp. De 
gevolgen van de wijziging volgens IVVP 2009 zoals hier onderzocht valt nog binnen 
handreiking basiszorg. De bijgevoegde tekeningen, diagrammen en deze matrix geven 
slechts 1 aspect van de opkomsttijd van de brandweer weer. De invloed op de uitruktijden 
van de vrijwillige brandweer door bijvoorbeeld de kleinere capaciteit van de Engelendaal en 
de 30 km zones is nog niet bekeken.  



Bijlage 2. Doorrekening aanrijdtijden 

 
Rijsnelheden huidig niveau 



   
Huidig dekkingspercentage 



 
Rijsnelheden nieuwe situatie 



 
Dekkingspercentage nieuwe situatie 


