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Bestuurlijke reactie op concept bestuurlijk rapport Brandweerzorg in de
Amsterdamse haven

Geachte heer De Ridder,
Op 29 november 2018 ontving het college van burgemeester en wethouders uw concept
bestuurlijk rapport over Brandweerzorg in de Amsterdamse haven. Hierbij ontvangt u de
bestuurlijke reactie van het college.
De Rekenkamer Amsterdam heeft onderzocht of de brandweerzorg in de Amsterdamse haven
adequaat is gezien de risico's en of de gemeenteraad hier voldoende bij betrokken wordt. De
Rekenkamer stelt vast dat er sprake is van 'adequate brandweerzorg' als het veilig is in de haven,
risico's bekend zijn en wanneer bewuste afwegingen gemaakt worden om risico's en eventuele
gevolgen wel of niet te minimaliseren.
Reactie op conclusies
De Rekenkamer heeft in haar rapport in beeld gebracht of de brandweerzorg in de Amsterdamse
haven adequaat is. Het college wil benadrukken dat in 2013 door de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland geconstateerd is dat de brandweerzorg in de Amsterdamse haven verbeterd zou
moeten worden. Vanaf dat moment zijn diverse inspanningen gedaan om dit te bewerkstelligen,
zoals het nemen van de tussentijdse maatregelen en het proces tot realisatie van de
gemeenschappelijke brandweer in de haven. Dit traject zal leiden tot een brandweerkazerne
waarin overheid en bedrijven participeren en de brandweerzorg in de haven verbetert. In de
afgelopen maanden zijn in dit proces belangrijke stappen gezet. De gemeenschappelijke regeling
is in de maak, de financiering is rond, het commitment van betrokken partijen is er en de
bouwplannen zijn in gang gezet. De brandweerkazerne zal uiteindelijk een brede rol moeten
spelen in het verbeteren van de veiligheid in het Amsterdamse havengebied.

Een routebeschrijving vindt u op www.annsterdam.nl.
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Dit betekent overigens niet dat het nu onveilig is. De Rekenkamer constateert dat het aantal
incidenten in de Amsterdamse haven zo'n 3% beslaat van het totale aantal incidenten in de
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (304 incidenten op een totaal van io.000) én dat de kans
op incidenten klein is. Desalniettemin zijn de potentiële effecten van een incident groot. Dat
maakt dat er binnen de brandweer afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop er wordt ingezet
bij incidenten in de haven. Eén van die afspraken is dat er bij een melding van incident snel meer
mensen en materieel worden ingezet. Hierdoor lijkt het— op basis van de cijfers— alsof er meer
grote en zeer grote incidenten zijn, maar feitelijk is hier vooral sprake van een snellere opschaling
van het incident om meer mensen en materieel beschikbaar te krijgen.
De Rekenkamer heeft zich in dit onderzoek toegespitst op brandweerzorg in de Haven. De
Veiligheidsregio heeft echter een brede verantwoordelijkheid voor brandweerzorg in de
gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Binnen de
Veiligheidsregio moet daarom een afweging worden gemaakt waar de inzet op risicobeheersing,
brandpreventie en brandbestrijding plaats vindt. De prioriteit van de Veiligheidsregio ligt op het
terugdringen van slachtoffers. Aangezien de meeste slachtoffers vallen bij woningbranden ligt de
prioriteit op het gebied van risicobeheersing en brandpreventie vooral daar. Gezien deze
achtergrond staat de aandacht die er vanuit de bestaande kazernes aan risicobeheersing en
brandpreventie in de Haven geschonken kan worden onder druk. In de nieuwe brandweerkazerne
in de Haven zal de focus op het gebied van risicobeheersing en brandpreventie primair bij het
havengebied liggen.
Reactie op aanbevelingen
Op basis van haar onderzoek komt de Rekenkamer tot de volgende vier aanbevelingen:
1. Voer risicogestuurd werken door in de hele brandweerorganisatie;
2. Stuur aan op een gezamenlijke aanpak bij net-niet-Brzo-bedrijven;
3.

Voorkom nieuwe knelpunten na oprichting GBA (Gezamenlijke Brandweer Amsterdam);

4.

Versterk positie raad door betere informatie over brandweerzorg in de haven.

Het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Wet veiligheidsregio's belast met
de organisatie voor de brandweerzorg. Voor de uitvoering van de brandweerzorg zijn de taken en
bevoegdheden van het college conform de Wet veiligheidsregio's overgedragen aan het bestuur
van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Dat maakt dat het college de aanbevelingen niet
onverkort kan uitvoeren.
Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft de aanbevelingen van de Rekenkamer.
Het college van burgemeester en wethouders zal de aanbevelingen doorgeleiden naar het bestuur
van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Specifiek voor aanbevelingen 1. (risicogestuurd
werken) en 3. (voorkom nieuwe knelpunten) geldt dat we de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland vragen om deze zaken op te pakken tijdens de verdere uitwerking van de afspraken
binnen de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam ('havenkazerne'). De opvolging van aanbeveling
2. (gezamenlijke

aanpak net-niet-Brzo-bedrijven) vraagt om een gezamenlijke aanpak met

partners als de Omgevingsdienst en Inspectie SZW. Daarnaast is het van belang om hier landelijk
uniformiteit in aan te brengen. Het college zal daarom de Veiligheidsregio Amsterdam-Arnstelland
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vragen zich in te spannen om dit via het Landelijk Expertise Centrum Omgevingsveiligheid op de
agenda te krijgen.
Het bestuur van de veiligheidsregio zal worden gevraagd om — in de context van het volledige
takenpakket van de veiligheidsregio en met voornoemde aandachtspunten — de opvolging van de
aanbevelingen ter hand te nemen en over de voortgang te rapporteren
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het

ege van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Fe
erna
burgemeester

Wil Rutten
waarnemend gemeentesecretaris

