
 

 Duiding cijfers VRG 

 

Inleiding Het CBS verzamelt landelijk de gegevens over de organisatie en de prestaties van de 

brandweerregio’s en publiceert deze tot en met 2019 jaarlijks, vanaf 2020 neemt het IFV 

deze taak van het CBS over. 

In deze notitie worden de cijfers nader geduid vanuit het Groninger perspectief. 

 

Kazernes en posten In dit jaaroverzicht staat dat Veiligheidsregio Groningen beschikt over 40 

brandweerposten, waarvan 2 beroeps. Dit is onjuist, VRG heeft 39 posten, waarvan 2 

beroeps. Abusievelijk is de kazerne van Stichting Bosbrandweer Noord Nederland te 

Niebert tot een van onze posten gerekend.  

 

Repressief personeel De door het CBS gepubliceerde cijfers wijken enigszins af van onze eigen cijfers. In 2018 

had het CBS 121 beroepsmedewerkers geregistreerd, waar het er 91 moesten zijn. De 

niet tot de beroepsmedewerkers te rekenen piketmedewerkers waren in dit getal 

meegenomen. 

Het aantal vrijwilligers is na een dip in 

2014 de volgende jaren weer licht 

gestegen. We verwachten echter dat 

in 2020 het aantal vrijwilligers per 

saldo afneemt omdat als gevolg van de 

coronacrisis de werving lange tijd heeft 

stilgelegen waardoor het reguliere 

verloop niet kon worden opgevangen. 

 

Opkomsttijden De prestatie van de brandweer wordt door het CBS gemeten door bij alle spoedeisende 

brandmeldingen de responstijd te bepalen, deze tijd is de verstreken tijd tussen het 

moment dat de centralist van de meldkamer het eerste contact heeft met de melder en 

het moment dat de eerste gevraagde eenheid ter plaatse is.  

In dit jaaroverzicht worden alleen de gemiddelde tijden aangegeven, er wordt geen 

waardeoordeel gegeven aan de hand van de wettelijke opkomsttijden. 

 

Landelijk varieert de responstijd tussen 6,6 en 10,0 minuten, Groningen heeft over de 

hele regio gerekend een gemiddelde responstijd van 9,2 minuten, waarmee het op de 

21e plaats van totaal 25 veiligheidsregio’s staat. Onze uitgestrekte regio met een geringe 

postdichtheid en waarvan 37 van de 39 posten door vrijwilligers wordt bemenst, maakt 

een betere prestatie zonder grote ingrepen niet of nauwelijks mogelijk. 

De responstijd is over 6 jaren voor Brandweer Groningen  een constant gegeven, het 

varieert jaarlijks van 9,1 tot 9,3 volgens het CBS (bron website). Uit eigen gegevens zien 

we wel een lichte stijging van de uitruktijden en daarmee ook de responstijd. De 

langzaam afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers heeft daar invloed op. 
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PPMO-keuringen Het aantal geanalyseerde PPMO-keuringen in Groningen correspondeert met onze 

registratie.  de aantallen van 2019 (bron VRG) staan hieronder. 

Keuring  
G1 (geschikt) 89% 

G2 (geschikt onder voorwaarden) 6% 

O1 (tijdelijk ongeschikt) 3% 

O2 (ongeschikt) 0% 

Niet verwerkt/nog te plannen/gepland 2% 

Totaal 100% 

De resultaten van deze uitslagen zijn representatief voor een regio waar bijna 90% van 

het repressief personeel uit vrijwilligers bestaat. 

 

 


