
 

 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: het college 

Datum: 10 september 2019 

Onderwerp: onderzoek brandweer naar locatie Dillenburg 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: toezegging 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

De raad heeft ons op 2 juli jl. mandaat gegeven om met de Brandweer Brabant-Noord (hierna: de 

brandweer) in gesprek te gaan over de mogelijke nieuwbouw van de brandweerkazerne in Drunen op 

een bedrijfskavel op de hoek Lipsstraat-Tinie de Munnikstraat in Dillenburg. Daarbij is de toezegging 

gedaan dat er uiterlijk 1 september meer duidelijkheid komt over het al dan niet inzetten van deze 

locatie voor een nieuwe brandweerkazerne in Drunen. Met deze raadsinformatiebrief informeren we u 

hierover. 

 

Informatie 

De afgelopen periode heeft de brandweer voor vier locaties in de directe omgeving van de Lipsstraat, 

waaronder die op Dillenburg, een zogenoemd locatieonderzoek uitgevoerd. Uit deze onderzoeken is 

naar voren gekomen dat bij alle onderzochte locaties een significante verslechtering van de 

brandweerzorg optreedt ten opzichte van de huidige locatie aan de Wilhelminastraat. Gebleken is 

onder meer dat verplaatsing naar Dillenburg een negatief effect heeft op de afstand tussen de kazerne 

en de woon- en werklocaties van de vrijwilligers. 

 

Ook als de toekomstige invoering van interregionale alarmering in het onderzoek wordt betrokken, valt 

een verplaatsing naar de omgeving Lipsstraat negatief uit. Bij de invoering van interregionale 

alarmering komt een deel van de kern Drunen in het uitrukgebied van de brandweerpost van Waalwijk 

te vallen. Door de verplaatsing van de kazerne naar Dillenburg wordt dat gebied nog groter. Omdat 

daarmee het uitrukgebied van de Drunense brandweer automatisch kleiner wordt, bestaat de kans dat 

dit de intrinsieke motivatie van de Drunense vrijwilligers negatief beïnvloedt en daarmee ook de 

toekomstige brandweerzorg in Drunen.  

 

Conclusie 

Om deze redenen vindt de brandweer de vier onderzochte locaties niet geschikt en adviseert deze om 

de huidige locatie te handhaven dan wel een nieuwe locatie te zoeken in de nabije omgeving. Wij 

hebben kennis genomen van dit advies. Ook hebben wij de brandweer gevraagd om een aanvullend 

locatieonderzoek in Drunen uit te voeren voor alternatieve locaties waar de brandweerzorg wel van 

voldoende niveau is.  

Door het bovenstaande is er geen noodzaak meer om de bedrijfskavel op de hoek Lipsstraat-Tinie de 

Munnikstraat nog langer voor de brandweer te reserveren. We geven de kavel dan ook weer vrij voor 

verkoop aan derden.  

 

Met de agendacommissie wordt gezocht naar een geschikt moment waarop wij het advies van de 

brandweer verder kunnen toelichten. Dit advies met de onderbouwing treft u bijgaand aan. 



BRAN DWEER 
Brabant-Noord 

MEMO 

Aan 

CC 

Van 

Betreft 

Datum 

Aantal pagina's 
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: Onderzoek locatiekeuze post Drunen. 

: 12 aug 2019. 

: Nieuwbouw post Drunen. 

lnleiding: 

Naar aanleiding van de discussie met betrekking tot de overdacht van de brandweerposten in 
eigendom aan de VRBN heeft de gemeente Heusden in de zienswijze rondom deze besluitvorming 
aangegeven de post Drunen niet in eigendom te willen overdragen maar eerst nieuwbouw te plegen 
en in een later stadium pas de post in eigendom te willen overdragen. Met deze zienswijze is door 
het AB ingestemd. 

Vervolg: 

Naar aanleiding van dit besluit heeft de genneente Heusden een 4-tal locaties aangeboden die 
beschikbaar zijn voor de realisatie van de nieuwe post Drunen. De VRBN heeft in eerste instantie 
gekeken naar de gevolgen voor het verzorgingsgebied van de post Drunen en de omliggende posten. 
Verder is beoordeeld wat de verplaatsing van de post zou betekenen voor de opkomsttijden van de 
vrijwilligers naar en van de post. 

De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in het MTB van 4 juni jl. Voorlopige conclusie was 
dat de meest geschikte locatie nog steeds een verslechtering was ten opzicht van de huidige locatie. 

In de vergadering is het volgende besloten: 

1. In het onderzoek de werklocaties van de vrijwilligers mee te nemen om te kijken of dit 
wellicht een positieve invloed zou hebben op de verplaatsing van de post. 

2. In het onderzoek de effecten van de beroepspost in Waalwijk mee te nemen als aanvullend 
afwegingspunt. 
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Aanvullend onderzoek: 

1. Effect toevoegen werkadressen. 

lnmiddels zijn de werkadressen van de vrijwilligers bekend en is gekeken wat de effecten hiervan zijn 
op een eventuele verplaatsing van de post naar de nieuwe locatie. Op basis van dit aanvullend 
onderzoek kan geconcludeerd worden dat ook ten aanzicht van deze nieuwe informatie de 
verplaatsing van de kazerne een verslechtering betekend voor de uitruktijden van de vrijwilliger. Zie 
bijlage 1. 

Conclusie: 

Het aanvullend onderzoek heeft geen invloed op de eerdere conclusie. De verplaatsing van de post 
Drunen blijft een verslechtering in relatie tot de woon- en werklocaties van de vrijwilligers. 

2. Effecten beroepspost Waalwijk. 

Er is een aanvullend verzoek gedaan aan team Planvorming om te onderzoeken wat de effecten zijn 
van de beroepskazerne in Waalwijk voor de Brandweerzorg van het uitrukgebied van de post 
Drunen. Zie bijlage 2 voor de gedetailleerde resultaten van dit onderzoek. 

Er is in dit aanvullende onderzoek gekeken naar de volgende parameters: 

• Verplaatsing van de kazerne Waalwijk (van de Hertog Janstraat 5 naar de Taxandriaweg 13); 
• Geen regionale vertragingstijd gebruiken i.v.m. interregionale alarmering (van 2 nninuten 

naar 0 minuten); 
• Rekening houden met het verschil van dag bezetting (1 min 30) en vrijwillige avond bezetting 

van de post in Waalwijk (4 min30); 
• Toe rit A59 bij de nieuwe brandweerpost is dichtgezet. (Waarschijnlijk blijft deze open na de 

herontwikkeling van de Langstraat en de aanpassingen op de A59 open t.b.v. 
calanniteitenverkeer op verzoek MWB); 

• Zorgnorm Gemeente Heusden (binnen de Normtijd, buiten de Normtijd < 1 min en buiten de 
Normtijd > 1 minuut); 

• Opstellen van verschillende berekeningen als de uitruktijden verslechteren. 

Resultaten aanvullend onderzoek: 

Als we kijken naar de Norm overschrijding met nneer dan 1 minuut met de verhouding dag /avond 
van 1/3 staat tot 2/3, dan zien we dat huidige situatie voor gehele gemeente Heusden een 
overschrijding geeft van deze norm van 14,1% bij de 21695 objecten. 

lndien de post Drunen blijft gehandhaafd op de huidige locatie en de beroeps van de post Waalwijk 
uitrukken naar een deel van Drunen, waar ze sneller kunnen zijn dan de post Drunen, dan geeft dat 
een verbetering van ongeveer 0,5% op de norm overschrijding van meer dan 1 minuut in gehele 
gemeente Heusden. 
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41,1) 
Indien Post Drunen wordt verplaatst naar de locatie nabij de Aldi (optie 1) of de Lipsstraat 50 (optie 
2) dan neemt de overschrijding in gehele gemeente Heusden, op de norm overschrijding met meer 
dan 1 minuut, met respectievelijk 7% en 10% toe. Zie de onderstaande tabel (zie ook bijlage 3) met 
een samenvatting van de Care berekeningen die in bijlage 2 zijn doorgerekend. 

Gem 
Heusden 

Locatie uitruktijd Uitruktijd aantal objecten 
KW TS W Oprit 459 Locatie Kat D Ka: D objecten Norm gem H totaal Norm -t1v pm H totaal Verb dagi avond post Drunen 
TX 4.30 open Wilh 4.30 21695 58,7% 	 27,2% 14,1% 10073 
TX 4.30 open Wilh 4.30 21695 58,7% 	 27,2% 14,1% 14,1% 	10073 

TX 1.30 open Wilh 4.30 21695 62,2% 	 24,9% 12,8% 8029 
TX 4.30 open Wilh 4.30 21695 58,7% 	 27,2% 14,1% 13,67% 	10073 

TX 1.30 open Optie 1 (nabij Aldi) 4.30 21695 57,1% 	 31,0% 11,9% 5441 
TX 4.30 open Optie 1 jnabij Aldi) 4.30 21695 45,1% 	 28,8% 26,0% 21,30% 	9834 

TX 130 open Optie 2 (nab ij Lips 50) 4.30 21695 53,8% 	 29,4% 16,9% 5441 
TX 4.30 open Optie 2 (nab ij Lips 50) 4.30 21695 45,4% 	 27,0% 27,6% 2403% 	10432 

TX 1.30 dicht Optie 2 (rtabij lips 50) 4.30 21695 46,0% 	 28,296 25,8% 8414 
TX 4.30 dkht Optie 2 jnabij lips 50) 4.30 21695 45,4% 	 26,8% 27,8% 27,13% 	16658 
ri a ln &At nntia  2 iruhii I inc 411 cm 15 car 11605 27 5.i. 	 7d 25l, on 2k 1(1421 

          

      

Interregiona le 
vertragingstijd 

Dag 	 0 min 
nachti weekend 0 min 
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nachti weekend 0 min 
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Dag 	 0 min 
nachti weekend 0 min 
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Dag 	 Coils 
nachti weekend 0 min 
narhtivazakand 0 min 

  

        

 

19 
20 

   

      

Concreet: 

)=. De beroepsbezetting van de post Waalwijk en de her locatie van de post Drunen beinvloeden 
de kwaliteit van de brandweerzorg voor gemeente Heusden. De verplaatsing van de post 
Drunen is een significante verslechtering van de Brandweerzorg. 

• De kwaliteit van de brandweerzorg neemt in het centrum van Drunen globaal af met 2 
minuten en 30 seconden. 

• Op de huidige locatie is de tijd van de brandweer onn in de Wilhelminastraat te kunnen 
inzetten 5 minuut en 38 sec. 

• Indien de post verplaatst gaat worden is de tijd afhankelijk van dag of avond situatie. In dag 
situatie met de beroepspost Waalwijk is deze tijd 7 minuut en 53 sec 

ADVIES PLANVORMING: 

• Huidige locatie handhaven; 
• Dan wel een locatie in de directe nabijheid van de huidige locatie zoeken. 

SAMENVATTEND: 

De aangeboden locaties zorgen voor een significante verslechtering van de brandweerzorg in het 
verzorgingsgebied van de post Drunen in relatie tot de woon- en werklocaties van de vrijwilligers van 
de post Drunen en de beroepspost van Waalwijk. 

Deze conclusies te delen met de gemeente Heusden en de gemeente Heusden voor te leggen om of 
de huidige locatie te handhaven en deze te renoveren of een nieuwe locatie te zoeken in de direct 
nabijheid van de huidige locatie. 





Bijlaqe 2, simulatie care berekeninqen locatie post Drunen.  

12 augustus 2019. 

Steller: 

Gegevens Post Waalwijk: 

Huidig locactie Hertog Janstraat 5 5141KJ Waalwijk; 
Coordinaten: x133044/y411411; 
interregionale vertraging 2 min; 
Redvoertuig tijd 4.30; 
TS 5.15. 

Toekomstige locatie Taxandriaweg 13 5142 PA Waalwijk; 
Coordinaten: x133417/y 411637; 
Interregionaal vertraging 0 minuten; 
Dagbezetting uitruktijd IS 1.30; 
Vrijwilligers uitruktijd 4.30. 

Gegevens post Drunen: 

Huidig locatie: Wilhelminastraat 9, 5151 BW, Drunen. Coordinaten: x137344/y411007; 

Optie 1: Lipsstraat ALDI. Coordinaten: x138346/y411407; 

Optie 2: Lipsstraat nr 50. Coordinaten: x138357/y411718; 

Optie 3: Alcoalaan. Coordinaten:x138614/y411301; 

Optie 4: Alcoalaan. Coordniaten: x138566 y411403. 

Aanvullende gegevens: 

D De aansluitingen richting de A59 en het onderliggende wegennet gaan veranderen. 

Daarom hebben we in deze simulatie het fietspad langs de A59 ingericht als weg. 

Verder hebben we berekeningen gemaakt mocht de toerit A59 verdwijnen. De verwachting is dt 
deze wel open blijft voor calamiteitenverkeer. 

1 



Simulatie module: 
Post Waalwijk, huidige locatie, geen interregionale vertraging van 2 min, op 4 minuut 30. 
Post Drunen, huidige locatie, op 4 minuut 30. 

• De blauwe kleur in de kaart is het operationele verzorgingsgebied. 
• Groen is binnen de norm en is niet weergegeven op de kaart. 
• Geel is minder dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
• Rood is meer dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
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Opkomst IS Situatie Simulatie Kazeme Drunen_l 

Omschrijving Pert Aantal objector' 
Toted l objecten 100D % 10073 
Binnen norm 610% 6145 
Buiten noun <= 1 )3 min 28,1% 2831 
Burton norm > 1,0 min 10$ % 1097 

Binnen (non + 1 A 4) 83,1 % 8976 

IMBinnen norm 
Buiten norm <= 1,13 min 

=BOW norm > 1A min 
Binnen (norrn + 1,0 min) 

I 	I 

Objecten toy. totaal 

% 

Opkomst IS Skuatle Simulatle Gemeente Heusden 

Omechrilving Pert Aantal objeclen 
Totaal objecten 10),0 % 21695 
Binnen norm 58,7 % 12734 
Buten non <= 1p min 27,3 % 5916 
Batten norm > 1,o min 140 % 3045 

Binnen (norm + 1 	min) 950% 18550 

INN  Binnen norm 
	.Buiten norm <= 1D min 
MButten norm > 1,0 min 
MiBinnen (norm + 1,0 ram) 

% Objecten Los. totaal 

—Iirppat 	 
Fliertype 
!Name kooreboned) 

fiber wank: 

1:1 
Ikerbioyee 	 Non**  
ITS 	11:60"3""tid F—A 

  

Teepee:Re 

 

    

      

Filter type: 	 Haar/ear& 

IGie 	 111111MIE 
Vaertntype: 	 Nona*  

ITS 	lObleCtiam •tid 	FE 

jat 5thter I 

 

We hanteren 2 taartdiagrammen. Hiermee geven we de situatie weer voor de gehele gemeente 
Heusden en alleen voor de post Drunen. De diagrammen geven de relatie aan tussen het aantal 
objecten en de grote van het verzorgingsgebied. Dit varieert per berekening. 

Teem:sea 
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MVP* 
Fiker type' 
IGermente 

Vasnuictype: 

Fillet *sank 

NOrtelylle 

Aerial obJecten 
21695 
12735 
5911 
3349 

Opkomst TS Skuatie Simulatle Gemeente Heusden 
% Objecten tom. totaal 

OnatchriJving 	Pere. 
Totaal objecten 	1025% 
Binnen norm 	587% 
Borten norm o. 1D min 272% 
Borten norm >15 min 	14.1% 

ITS 	MI IN..... 	ii Ii 	eif 

Filter type 	 Filtemesertte: 
1,4terne (oo.,AononD .Jr- 
-  

ml It 

Tauessen 

Torneasee 

Binnen (norm 15 min) 893% 18645 

MiBinnen norm 
!Bonen norrn 	1,13 min 

=Bitten norm > ID min 
Simnel (norm + 15 min) 

Opkomst TS Situade Simulake Kazeme Drunen_l 

OmechrtIvIng Perm Aantal objector, 
Totaal objecten 1895% 10073 
Binnen norm 610% 6145 
Burton norm o= 1,0 min 28,1 % 2831 
Briton norm, I p min 10.9 % 1897 

Binnen (norm 	15 min) 89,1% 8976 

MBirinen norm 
I 	:Borten norrn <= I p min 

11111
Buiten fern ,> 10 min 
Binnen (norm +15 mm) 

% Objecten rev. totaal 

Simulatie model, avond. 
Post Waalwijk, nieuwe locatie, geen interregionale vertraging van 2 min, op 4 minuut 30. 
Post Drunen, huidige locatie, op 4 minuut 30. 

D. De blauwe kleur in de kaart is het operationele verzorgingsgebied. 
• Groen is binnen de norm en is niet weergegeven op de kaart. 
• Geel is minder dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
D Rood is meer dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 

-1 
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NB: we hanteren 2 taartdiagrammen. Hiermee geven we de situatie weer voor de gehele gemeente 
Heusden en alleen voor de post Drunen. De diagrammen geven de relatie aan tussen het aantal 
objecten en de grote van het verzorgingsgebied. Dit varieert per berekening. 
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Simulatie model, dag. 
Post Waalwijk, nieuwe locatie, geen interregionale vertraging van 2 min, op 1 minuut 30. 
Post Drunen, huidige locatie, op 4 minuut 30. 

NB: we laten hieronder 2 spiders zien. De 1 e  spider geeft het operationele gebied weer waar de post 
Waalwijk (groen) en de post Drunen (blauw) op uitrukt. De 2e spider geeft hetzelfde gebied aan maar 
nu ingevuld met de objecten die buiten de normtijd vallen. 

D. De blauwe kleur in de kaart is het operationele verzorgingsgebied. 
• Groen is binnen de norm en is niet weergegeven op de kaart. 
D Geel is minder dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
D. Rood is meer dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
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Rapport 
Filter type: Filter vaterde 

Norrntype 
ITS 

kazerne (operationeel) 

Voertuigtype: 
Toepasser. I lObJectnorrn .tyd 

Siiriten 	I Export 

r-  Rapport 	 

Eirport Sluiten 

Filter type. Filter waercla 

Norrntype 
IGerneente 

Vceraffigtype. 

10b)ectnorrn • tgd ITS 
_ 

Tosp_a_issen 

Opkomst TS Sltuatle SImulatie Gemeente Heusden 

Ornschrijving Perc. Aantal objecten 
Totaal objecten 100,0% 21695 
Binnen norm 622 % 13499 
Buiten norm <= 1,0 min 24.9% 5410 
Buiten norrn > 1,0 min 128% 2786 

Binnen (norm +1,0 min) 87,2 % 18909 

NMI  Binnen norm 
	IBuiten norm <= 1,0 min 
MiBuiten norm > 1,0 min 
Mieinnen (norm + 1,0 min) 

% Objecten t.o.v. totaal 

NB: we hanteren 2 taartdiagrannnnen. Hiermee geven we de situatie weer voor de gehele gemeente 
Heusden en alleen voor de post Drunen. De diagrammen geven de relatie aan tussen het aantal 
objecten en de grote van het verzorgingsgebied. Dit varieert per berekening. 
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Opkomst TS Sltuatle Simulatle Kazerne Drunen_l 

Ontschrljving Perc. Aantal objecten 
Totaal objecten 100,0 % 8029 
Binnen norm 64,8 % 5204 
Buiten norm <= 1,0 min 24,8 % 1989 
Buiten norm > 1,0 min 10,4 % 836 

Binnen (norm + 1 ,0 min) 89,6 % 7193 

	Binnen norm 
	IBuiten norm <= 1,0 min 
II3ui1en norm > 1,0 min 

Binnen (norm +1,0 min) 

% Objecten 1.o.v. totaal 

64,8% 



Simulatie model, dag. 
Post Waalwijk, nieuwe locatie, geen interregionale vertraging van 2 min, op 1 minuut 30. 
Post Drunen, nieuwe locatie (optie 1), op 4 minuut 30. 

NB: we laten hieronder 2 spiders zien. De 1 e  spider geeft het operationele gebied weer waar de post 
Waalwijk (groen) en de post Drunen (blauw) op uitrukt. De 2e  spider geeft hetzelfde gebied aan maar 
nu ingevuld met de objecten die buiten de normtijd vallen. 

• De blauwe kleur in de kaart is het operationele verzorgingsgebied. 
• Groen is binnen de norm en is niet weergegeven op de kaart. 
• Geel is minder dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
)=. Rood is meer dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
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Filter wean*: Filter type:  

IKezerne loperat,oneelj 

Toepassen 
Voertuigtype 
ITS 

Norritype 

zl lObiectnorrn-rid 	_7.1 Ii 

Export Staten 

Nerrntype 

Rapport 

Filter  type. 	 Filter waarde: 

IGemeente 

Voertuigtype: 

ITS lObjectnonn .tijd 	11 17--.3 min. 	 Toepassen 

I 	I 
=Binnen norm 

Buiten norm <= 1,0 min 
=Buiten norm > 1,0 min 

Binnen (norm + 1,0 min) 

Suiten I 

NB: we hanteren 2 taartdiagrammen. Hiermee geven we de situatie weer voor de gehele gemeente 
Heusden en alleen voor de post Drunen. De diagrammen geven de relatie aan tussen het aantal 
objecten en de grote van het verzorgingsgebied. Dit varieert per berekening. 
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Opkomst TS Situatie Simulatle Kazerne Drunen_l 

Omschrljving Perc. Aantal objecten 
Totaal objecten 100.0% 5441 
Binnen norm 51,7% 2814 
Buiten norm <= 1,0 min 33,8% 1841 
Buiten norm > 1,0 min 14.4% 786 

Binnen (norm + 1,0 min) 85,6 % 4655 

	Binnen norm 
	ISullen norm <= 1,0 min 
MEMBuiten norm > 1,0 min 
1111=Binnen (norm + 1 0 min) 

% Objecten t.o.v. totaal 

Opkomst TS Situatie Simulatie Gemeente Heusden 

Omschrijving Perc. Aantal objecten 
Totaal objecten 1111,0 % 21695 
Binnen norm 57,1 % 12393 
Buiten norm <= 1,0 min 31,0 % 6720 
Buiten norm > 1,0 min 11 ,9 % 2582 

Binnen (norrn + 1,0 min) ,1 % 19113 

% Objecten t.o.v. totaal 



Simulatie model, avond. 
Post Waalwijk, nieuwe locatie, geen interregionale vertraging van 2 min, op 4 minuut 30. 
Post Drunen, nieuwe locatie (optie 1), op 4 minuut 30. 

NB: we aten hieronder 2 spiders zien. De 1 e  spider geeft het operationele gebied weer waar de post 
Waalwijk (groen) en de post Drunen (blauw) op uitrukt. De 2e  spider geeft hetzelfde gebied aan maar 
nu ingevuld met de objecten die buiten de normtijd vallen. 

• De blauwe kleur in de kaart is het operationele verzorgingsgebied. 
• Groen is binnen de norm en is niet weergegeven op de kaart. 
• Geel is minder dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
• Rood is meer dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
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Opkomst TS Situatie Simulatie Gemeente Heusden 

% Objecten tom. totael 

 

Omschtljving 	Perc. 	Aantal objecten 
Totaal objecten 	1000% 21695 
Binnen norm 	 45,1 % 9793 
Buiten norm <= 1,0 min 289% 6255 
Buiten norm > 10 min 	26) % 5647 

Binnen (norm + 1D min) 74,0% 16048 

EMOBinnen norm 
	IBuiten norm <= 1,0 min 
EMBuiten norm > 1,0 min 
IIMIBinnen (norm + 1,0 mm) 

Tere_Lpamela 

c-Ftworin 
Fitter type: 	 waarde. 

Id 02211111.1.1. 
Voertuiptype: 	Neentype 
Lis ••1 lObtectriorre +ttd •j• 11 

Opkomst TS Sltuatie Simulatie Kazeme Drunen_l 

Omachrilving Pere. Aantal objecten 
Totaal objecten 100,0 % 9834 
Binnen norm 326 % 3209 
Buiten norm <=-. 1,0 min 32 ,3 % 31130 
Buiten norm > 1 p min 350 % 3445 

Binnen (norm + 18 mm) 65,0 % 6389 

	°Innen norm 
1 	1Buiten norm <= 1,0 min 
IIMIBuiten norm >10 min 

Binnen (norm + 1,0 min) 

P. Objecten tom. totaal 

Happort 
Filter type: 

  

Filler ',hoarder 

 

   

IGemeante 

Voerlioutype 

 

N111111111113 

 

Narmtype 

 

    

ITS Id ICA:Oche= +bid zili 	rnir Toeneesen 

    

Suiten I 

BWrt  I 

NB: we hanteren 2 taartdiagrannmen. Hiermee geven we de situatie weer voor de gehele genneente 
Heusden en alleen voor de post Drunen. De diagrammen geven de relatie aan tussen het aantal 
objecten en de grote van het verzorgingsgebied. Dit varieert per berekening. 
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Simulatie model, dag. 
Post Waalwijk, nieuwe locatie, geen interregionale vertraging van 2 min, op 1 minuut 30. 
Post Drunen, nieuwe locatie (optie 2), op 4 minuut 30. 

NB: we laten hieronder 2 spiders zien. De 1 e  spider geeft het operationele gebied weer waar de post 
Waalwijk (groen) en de post Drunen (blauw) op uitrukt. De 2e spider geeft hetzelfde gebied aan maar 
nu ingevuld met de objecten die buiten de normtijd vallen. 

D De blauwe kleur in de kaart is het operationele verzorgingsgebied. 
D 	Groen is binnen de norm en is niet weergegeven op de kaart. 

Geel is minder dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
D 	Rood is meer dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
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zi 

zi 10byectnorm ttd .J 1i Toepansen I 

: RaPPott  

Filter type: 	 Fitter waarde: 

l
IGertreerite 	 2_1' 1Heinden 

l Voertugtype. 	 Nonntype 

I 	I 

Binnen (norm + 1 P min) 69,6% 18779 

MiliBinnen norm 
Buiten norm <= 1,0min 

MBuiten norm > 1,0 min 
NIB  Binnen (norm + 1,0 min) 

Opkomst TS Situatie Simulatie Gemeente Heusden 

Objecten t.o.v. totaal 

Omschrijving 	Perc. 	Aantal objecten 
Totaal objecten 	100,0% 21695 
Binnen norm 	 572% 12419 
Buiten norm <= 1,0 min 	29.3% 6360 
Buiten norm >10 min 	13,4% 2916 

Opkomst TS Situatie Simulatie Kazerne Drunen_l 

Omschrljving Pere.. Aantal objecten 
Totaal objecten 1133,0 % 5281 
Binnen norm 53,8 % 2839 
Buiten norm <= 1,0 min 29,4% 1551 
Buiten norm > 1 0 min 16,9 % 891 

Binnen (norm + 1 	min) 83,1 % 4390 

Binnen norm 
I 	I Buiten norm <= 1,0 min 

Buiten norm > 1,0 min 
MBinnen (norm + 1,0 min) 

Objecten t.o.v. totaal 

Suiten 

Filter type. 
kazerna (oPerationeel) 

Vcertuiptype. 

Fitter ramie: 

   

    

Normtype 

   

ITS lObjecitnorm 	 :_11 11 	11  MM. Toepassen 

 

uiten 

NB: we hanteren 2 taartdiagramnnen. Hiermee geven we de situatie weer voor de gehele gemeente 
Heusden en alleen voor de post Drunen. De diagrammen geven de relatie aan tussen het aantal 
objecten en de grote van het verzorgingsgebied. Dit varieert per berekening. 
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Simulatie model, avond. 
Post Waalwijk, nieuwe locatie, geen interregionale vertraging van 2 min, op 4 minuut 30. 
Post Drunen, nieuwe locatie (optie 2), op 4 minuut 30. 

NB: we laten hieronder 2 spiders zien. De 1e spider geeft het operationele gebied weer waar de post 
Waalwijk (groen) en de post Drunen (blauw) op uitrukt. De 2e spider geeft hetzelfde gebied aan maar 
nu ingevuld met de objecten die buiten de normtijd vallen. 

De blauwe kleur in de kaart is het operationele verzorgingsgebied. 
Groen is binnen de norm en is niet weergegeven op de kaart. 
Geel is minder dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
Rood is meer dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. V

 V
V

 V
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Opkomst TS Situatie Simulatie Kazerne Drunen21 

Omschrijving 
Totaal objecten 

Perc. 
100,0 % 

Aantal objecten 

Binnen norm 31,4 % 3279 
Buiten norm <= 1,0 min 27,3% 2344 
Buiten norm > 1 p min 41,3% 4309 

Binnen (norm + 1 p min) 58,7 % 6123 

MBinnen norm 
I 	1 Buiten norm <= 1,0 min 
MEluiten norm > 1,0 min 

Binnen (norm + 1,0 min) 

% Oblecten t.o.v. totaal 

141 ,3 % 

Opkomst TS Situatie Simulade Gemeente Heusden 

Ontschdjving Perc. Aantal objecten 
Totaal objecten 100,0 % 21695 
Binnen norm 45,4% 9854 
Buiten norrn <= 1,o min 27,0% 5858 
Buiten norm > 1,0 min 27,6 % 5983 

Binnen (norm + 1)J min) 72,4% 15712 

Binnen norm 
I 	J Buiten norm <= 1,0 min 
EMBuiten norm > 1,0 min 
INIIIBinnen  (norm +18 min) 

% Objecten t.o.v. totaal 

Fitter type: Fitter waarde: 

   

I Kazeme Oyer-donee) zi 

Voertuigtype: 
ITS 

Notrntype  
2:1 1°bleane" Toestessen I 

&pert I 

rRapport 
Filter type. 

Suiten I 

Filter vatarde: 

IGemeerse 

Voertirigtyee. 
ITS 

NorretYPe  
2:1 lOblectrionn *tie! 	11 	min Toepassen 

 

Ewort Shitem 

NB: we hanteren 2 taartdiagrammen. Hiermee geven we de situatie weer voor de gehele gemeente 
Heusden en alleen voor de post Drunen. De diagrammen geven de relatie aan tussen het aantal 
objecten en de grote van het verzorgingsgebied. Dit varieert per berekening. 
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Simulatie model, avond. 
Post Waalwijk, nieuwe locatie, geen interregionale vertraging van 2 min, op 4 minuut 30. 
Post Drunen, nieuwe locatie (optie 2), op 5 minuut 15. 

NB: we laten hieronder 2 spiders zien. De 18  spider geeft het operationele gebied weer waar de post 
Waalwijk (groen) en de post Drunen (blauw) op uitrukt. De 2e  spider geeft hetzelfde gebied aan maar 
nu ingevuld met de objecten die buiten de normtijd vallen. 

• De blauwe kleur in de kaart is het operationele verzorgingsgebied. 
• Groen is binnen de norm en is niet weergegeven op de kaart. 
• Geel is minder dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
• Rood is meer dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
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I 	I 
Binnen norm 
Buiten norm <= 1,0 min 

=Buiten norm > 1,0 min 
Binnen (norm + 1,0 min) 

Ec___Edort 

-Rapport 	 

Fitter type: 

IGerneerde 

Voertuigtype: 

ITS 	 zi IOniednorrn *tild 	Li I 1 	±1 frirt 

Suiten I 

Toepassen 

Omschrijving Perc. Aantal objecten 
Totaal objecten 100,0 % 8444 
Binnen norm 18,3% 1548 
Buiten norm <= 1,0 min 26,5% 2237 
Buiten norm > 1,0 min 55,2% 4659 

Binnen (norm + 1,0 min) 44,8 % 3785 

Opkomst TS Situatie Simulatie Kazerne Drunen_l 

% Objecten t.o.v. totaal 

265 % 

41, 
55.2% 

Filter waarde: 

Normtvine 

Opkomst TS Situatie Sknulatie Gemeente Heusden 

Omschrijving Perc. Aantal objecten 
Totaal objecten 100,0 % 21695 
Binnen norm 37,6 % 8151 
Buiten norm <= 1,o min 24,6 % 5340 
Buiten norm > 1,13 min 37,8 % 8204 

Binnen (norm + 1,0 min) 62,2 % 13491 

Binnen norm 
Buiten norm <= 1,0 min 

IMIBuiten norm > 1,0 min 
=Binnen (norm + 1,0 min) 

% Objecten t.o.v. totaal 

I 	I 

Filter type: 	 Filter vraarde: 

Itcazeme (operationeel) 	I 
Voertuigtype: 	 Norrntype 

  

Toepassen I ITS 	 J lObjectnomi .tijd 

  

  

&Pod 	I 
Suiten 

 

NB: we hanteren 2 taartdiagrammen. Hiermee geven we de situatie weer voor de gehele gemeente 
Heusden en alleen voor de post Drunen. De diagrammen geven de relatie aan tussen het aantal 
objecten en de grote van het verzorgingsgebied. Dit varieert per berekening. 

17 



Simulatie model, avond. 
Post Waalwijk, nieuwe locatie, geen interregionale vertraging van 2 min, op 4 minuut 30. Oprit A59 bij 
kazerne Waalwijk afgesloten. 
Post Drunen, nieuwe locatie (optie 2), op 5 minuut 15. 

NB: we laten hieronder 2 spiders zien. De 1 e  spider geeft het operationele gebied weer waar de post 
Waalwijk (groen) en de post Drunen (blauw) op uitrukt. De 2e  spider geeft hetzelfde gebied aan maar 
nu ingevuld met de objecten die buiten de normtijd vallen. 

D De blauwe kleur in de kaart is het operationele verzorgingsgebied. 
> Groen is binnen de norm en is niet weergegeven op de kaart. 
> Geel is minder dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
> Rood is meer dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 

18 



ITS 
1 Gemeente 

Voertuigtype: 

Hetj 

Normtype 

10biectronn +aid 	_MI 11 

1 	I 
Binnen norm 
Buiten norm <= 1,0 min 

—Rapport 

Filter type: Filter waarde: 

Opkomst TS Situatie Simulatie Gemeente Heusden 

Omschrijving Perc. Aantal objecten 
Totaal objecten 100,0 % 21695 
Binnen norm 37,5 % 8131 
Buiten norm <= 1,0 min 24,3 % 5272 
Buiten norm >1.0 min 38,2 % 8292 

Binnen (norm + 1,0 min) 61,8 % 13403 

MBuiten norm >1,0 min 
MBinnen (norm + 1,0 min) 

% Objecten to.v. totaal 

Toepassen 

Filter type: Filter areartie. 

Noretype 
IKazerne (operationeel) 

Veerhigtype: 

zi IDejectnerm • tiid _-.ih 	Tr,in 

I 	I 
Binnen norm 
Buiten norm <= 1,0 min 
Buiten norm > 1,0 min 

.011Binnen  (norm +1,0 min) 

Toeptrzsen I 

Opkomst TS Situatie Simulatie Kazerne Drunen_l 

Omschrijving Perc. Aantal objecten 
Totaal objecten 100,0 % 10253 
Binnen norm 15,2 % 1559 
Buiten norm <= 1,0 min 22,1 % 2271 
Buiten norm > 1,0 min 62,6 % 6423 

Binnen (norm + 1,0 min) 37,4 % 3630 

% Objecten t.o.v. totaal 

et_f_lort Shiten 

 

Suiten 

NB: we hanteren 2 taartdiagrammen. Hiermee geven we de situatie weer voor de gehele gemeente 
Heusden en alleen voor de post Drunen. De diagramnnen geven de relatie aan tussen het aantal 
objecten en de grote van het verzorgingsgebied. Dit varieert per berekening. 
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Simulatie model, avond. 
Post Waalwijk, nieuwe locatie, geen interregionale vertraging van 2 min, op 4 minuut 30. Oprit A59 bij 
kazerne Waalwijk afgesloten. 
Post Drunen, nieuwe locatie (optie 2), op 4 minuut 30. 

NB: we laten hieronder 2 spiders zien. De le  spider geeft het operationele gebied weer waar de post 
Waalwijk (groen) en de post Drunen (blauw) op uitrukt. De 2e  spider geeft hetzelfde gebied aan maar 
nu ingevuld met de objecten die buiten de normtijd vallen. 

20 
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• De blauwe kleur in de kaart is het operationele verzorgingsgebied. 
• Groen is binnen de norm en is niet weergegeven op de kaart. 
• Geel is minder dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
• Rood is meer dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 



Heu:den 

Filter waarde: 

-II 1 

I 	I 
MBinnen norm 

Buiten norm <= 1,0 min 
1111.8uiten norm > 1,0 min 
MBinnen (norm +1,0 min) 

IGemeente 

Voertuigtype: Norrntype 

lObjectnorm 	 d 	J I1 	min ITS 

— nappon 
Filter type: 

Opkomst TS Situatie Simulatie Gemeente Heusden 

Omschrijving Perc. Aantal objecten 
Totaal objecten 100,0 % 21695 
Binnen norm 45,4 % 9850 
Suiten norm <= 1,0 min 26,8 % 5810 
Buiten norm > 1,0 min 27,8 % 6035 

Binnen (norm + 1,0 min) 72,2 % 15660 

Objecten t.o.v. totaal 

Sluiteo 

Normtype 
Toepassen I 

Filter type: 
IKazerne toperationeel) 

Voertuigtype: 
ITS lObjectnorm 4c1 	j Iinen 

Filter waank: 

1 	1 
Binnen norm 
Buiten norm <= 1,0 min 
Buiten norm > 1,0 min 

MEMBinnen (norm + 1,0 min) 

Opkomst TS Situatie Simulatie Kazerne Drunen_l 

Omschrijving Perc. Aantal objecten 
Totaal objecten 100,0 % 10658 
Binnen norm 30,9 % 3291 
Buiten norm <= 1,0 min 26,7 % 2849 
Buiten norm > 1,0 min 42,4 % 4518 

Binnen (norm +1,0 min) 57,6 % 6140 

142,4 % 1 

% Objecten t.o.v. totaal 

Suiten I 

NB: we hanteren 2 taartdiagrammen. Hiermee geven we de situatie weer voor de gehele gemeente 
Heusden en alleen voor de post Drunen. De diagrammen geven de relatie aan tussen het aantal 
objecten en de grote van het verzorgingsgebied. Dit varieert per berekening. 
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Simulatie model, dag. 
Post Waalwijk, nieuwe locatie, geen interregionale vertraging van 2 min, op 1 minuut 30. Oprit A59 bij 
kazerne Waalwijk afgesloten. 
Post Drunen, nieuwe locatie (optie 2), op 4 minuut 30. 

NB: we laten hieronder 2 spiders zien. De le  spider geeft het operationele gebied weer waar de post 
Waalwijk (groen) en de post Drunen (blauw) op uitrukt. De 2e  spider geeft hetzelfde gebied aan maar 
nu ingevuld met de objecten die buiten de normtijd vallen. 

D De blauwe kleur in de kaart is het operationele verzorgingsgebied. 
Groen is binnen de norm en is niet weergegeven op de kaart. 

D Geel is minder dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
D. Rood is meer dan 1 minuut buiten de norm, weergegeven op de kaart. 
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Ecport S 

Erpxt uiter 

Ramat 
Filter type' 

IGerneente 

Voertvigtype: 

Filter waarcte: 

zi Omemmumm:i 
Normtype 
lObjectnorm •Ad zi Ii ITS 

Rapport 
Filter type Filter waarde. 

I 	I 
MEMBinnen norm 

Buiten norm <= 1,0 min 
IIIIIIBuiten norm > 1,0 min 
IIII1Binnen (norm +1,0 min) 

ITS 

IKazeme toperationeC _II IDrunen_l 

Voertuigtype 	 Norrntype 

lObjectnorrr .ttd 	 trio Toepassen I 

Opkomst TS Situatie Simulatie Kazeme Drunen_l 

Omschrijving Petc. Aantal objecten 
Totaal objecten 100,0 % 8414 
Binnen norm 388% 3268 
Buiten norm <= 1,0 min 32,3 % 2719 
Buiten norm > 1,0 min 28,8 % 2427 

Binnen (norm + 1,0 min) 71,2 % 5987 

% Objecten t.o.v. totaal 

NB: we hanteren 2 taartdiagrammen. Hiermee geven we de situatie weer voor de gehele gemeente 
Heusden en alleen voor de post Drunen. De diagrammen geven de relatie aan tussen het aantal 
objecten en de grote van het verzorgingsgebied. Dit varieert per berekening. 
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Opkomst TS Situatie Simulatie Gemeente Heusden 

Omschrijving Perc. Aantal objecten 
Totaal objecten 1000% 21695 
Binnen norm 46,0 '36 9972 
Buiten norrn <= 1,0 min 292% 6119 
Buiten norm > 1,0 rnin 25,8% 5604 

Binnen (norm + 1,0 min) 74,2 % 16091 

Binnen norm 
Buiten norm <= 1,0 min 
I3uiten norm > 1 .0 min 
Binnen (norm + 1,0 min) 

% Objec-ten t.o.v. totaal 
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