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2020 

FACTS & FIGURES  

Inwoners per 1-1-2020……………………………………..………..……….. 13.362 

Bijdrage Gemeentelijk Basistakenpakket:…..………………….€ 669.912,- 

Individueel Gemeentelijk Pluspakket:………….…………………..€ 18.223,- 

 270 uren postcommandant 

 Beschikbaar stellen één tankautospuit om niet 

Brandweerposten: 

 Post Woudenberg 

GRIP-incidenten 

 11 maart GRIP 4, COVID-19, pandemie/epidemie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANDWEERREPRESSIE 

 

In bovenstaande grafiek ziet u de uitrukken in 2020 t/m augustus in vergelijking 
tot deze periode in de voorgaande twee jaren. 
Het totaal aantal uitrukken van dit jaar tot en met augustus was 56. In de 
voorafgaande twee jaar was het totaal aantal uitrukken: 2018: 88 en 2019: 82. 

Zie pagina 1 van de leeswijzer voor een uitgebreide toelichting. 
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Ingevolge de wetgeving worden alleen de opkomsttijden van gebouwbranden 
gemeten. Van de drie gebouwbranden die gemeten zijn was één gebouwbrand 
met een opkomsttijd binnen de gestelde norm.  

Bij één gebouwbrand was er een overschrijding van de normtijd met minder dan 
1 minuut (Rookontwikkeling in de technische ruimte van een 
gezondheidszorgobject, de geldende VRU-opkomsttijd is hier 8 minuten, de 

overschrijding bedroeg 53 seconden. Hier was sprake van een reële opkomsttijd. 
De rijtijd volgens Google maps bedraagt 6 minuten). 

Bij de andere gebouwbrand was er een overschrijding van de normtijd tussen de 
1-6 minuten (Brand in een stal/put bij een agrarisch bedrijf, de geldende VRU-
opkomsttijd is hier 10 minuten, de overschrijding bedroeg 95 seconden. Hier is 
sprake van een lange uitruktijd door de eerste brandweereenheid ter plaatse).  
 
Zie pagina 1/2 van de leeswijzer voor een uitgebreide toelichting. 
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ACTIVITEITEN POST WOUDENBERG 

In 2020 is (t/m 31 augustus) een voertuig van post Woudenberg uitgerukt voor: 

 
Brand: 17 

 Waarvan inzet bronpomphaakarmbak: 3 

 Waarvan inzet ademluchthaakarmbak: 6 

 Waarvan middelbrand: 1 

 Waarvan grote brand: 1 
 

OMS-meldingen: 17 

Hulpverlening: 32 

 Waarvan inzet veetakel: 3 

 Waarvan ongeval beknelling: 1 

 Waarvan reanimatie: 3 

 Waarvan stormschade: 10 

 De melding van stormschade op 16 augustus leidde uiteindelijk tot 
afhandeling van 25 stormschades 

 
Totaal incidenten: 66 

 Inzet buurposten in Woudenberg: 3 
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2020 

RISICOBEHEERSING 

 

In deze grafiek ziet u de gerealiseerde adviezen afgezet tegen de jaarplanning die in 
overleg met de gemeente is gemaakt. De rode stippellijn staat na 8 maanden. 
Het uitbrengen van adviezen is vraaggestuurd. Er zijn minder adviezen Bouw en Overig 
(R.O.) gedaan. Ook zijn er minder adviezen Evenementen uitgebracht t.g.v. COVID-19.   

Zie pagina 2 van de leeswijzer voor een toelichting. 
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In deze grafiek ziet u het gerealiseerde toezicht afgezet tegen de jaarplanning die 
in overleg met de gemeente is gemaakt. De rode stippellijn staat na 8 maanden. 
De activiteiten zijn in de afgelopen periode grotendeels stilgelegd i.v.m. Corona. 
Toezicht Bouw is vraaggestuurd en dus op verzoek van de gemeente. De 
verwachting is eind 2020 uit te komen op 85% realisatie Toezicht Gebruik. Alle 
zorginstellingen worden gecontroleerd in 2020. Er zijn drie meldingen 
brandonveilige situaties behandeld (Toezicht Overig). De inspecties milieu en 

vuurwerk worden in het najaar uitgevoerd. De BRZO-inspectie bij Van 
Appeldoorn is reeds uitgevoerd maar nog niet afgerond. 

Zie pagina 2 van de leeswijzer voor een toelichting 

…………………………………………………………………………… 

 (BRAND)VEILIG LEVEN 

(Brand)Veilig Leven richt zich op het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn 
van onder andere burgers en instellingen zodat zij beter brandgevaarlijke 
situaties signaleren en brand kunnen voorkomen.  

In 2020 hebben in de periode t/m augustus wel regio-brede digitale activiteiten 
plaatsgevonden maar zijn er geen gemeente specifieke activiteiten uitgevoerd. 

De digitale activiteiten omvatten de burgervragenservice, die vragen via 
WhatsApp en de mail beantwoord. Ook verspreiden we via sociale media 
berichten. 

…………………………………………………………………………… 

BRZO 

Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn boven een 

bepaalde drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit Risico's Zware 

Ongevallen (BRZO 2015).  

 

BRZO bedrijf Soort Inspectie Bedrijfsbrandweer 

Van Appeldoorn 
Chemical 
Logistics BV 

Hoogdrempelinrichting 1 Nee 
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CRISISBEHEERSING 

Crisisbeheersing VRU draagt vooral regionaal zorg voor planvorming en 
opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten voor alle regionaal betrokken 
crisisfunctionarissen. Al deze activiteiten worden zo vorm gegeven dat 
planvorming overal toepasbaar is en dat crisisfunctionarissen overal in de regio 
hun taak kunnen vervullen. Hierna treft u een overzicht aan van de actuele 
planvorming, voor zover relevant voor uw gemeente. Daaronder de specifiek 
lokale activiteiten vanuit de VRU op het terrein van bevolkingszorg, voor zover 
van toepassing.  
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PLANVORMING 

Plan      Vastgesteld    Actualisatie 

IBP Vaarwegen 7-3-2019 Planning Q1 2023 

IBP Dijkring 45-46 rivier 1-6-2017 IBP is vastgesteld. Planning 
actualisatie is 2021. 

IBP dijkring 45-46 storm 1-6-2017 IBP is vastgesteld. Planning 
actualisatie is 2021. 

IBP Stroomuitval  1-6-2014 IBP continuïteit van de 

samenleving gereed voor 

vaststelling 

IBP LPG  29-7-2015 Vertraagd vanwege 

werkzaamheden voor COVID-

19. Afhankelijk hiervan of we 

dit nog gaan afronden dit jaar. 

IBP Natuurbrand Juni 2017 Planning Q3 2021 

IBP Spoorvervoer 29-7-2015 Vertraagd vanwege 

werkzaamheden voor COVID-

19. Streven Q3/Q4-2020 

afronden 

IBP Aantreffen conventioneel 

explosief 

10-2-2016 Vertraagd vanwege 

werkzaamheden voor COVID-

19. Afhankelijk hiervan of we 

dit nog gaan afronden dit jaar. 

IBP en Protocol 

Terrorismegevolgbestrijding 

jul-17 Dynamisch plan (wordt 

geactualiseerd n.a.v. 

ontwikkelingen, ervaringen en 

actualiteiten) 

MCP Infectieziektebestrijding 10-11-2017 Planning Q2 2021 

IBP Cybergevolgbestrijding Nieuw Planning Q3 2020 

RBP Van Appeldoorn 17-6-2019 RBP is vastgesteld, actualisatie 

Q2 2022 

 (IBP = Incident Bestrijdingsplan, MCP = Multidisciplinair Coördinatieplan) 

 

BEVOLKINGSZORG 

Oefeningen bevolkingszorg:………………………………………………….……….. geen 

………………………………………………………………………..…… 

BEZETTING EN VERLOOP PIKETTEN GEMEENTELIJKE CRISISBEHEERSING 

Te leveren Functionarissen Geleverd 1-1-2020 
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