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Brandweerzorg Eemsmond

Geacht bestuur,

In onze vergadering van dd. 15-1-2015 is het onderwerp Brandweerzorg Eemsmond aan de orde
geweest. Naar aanleiding hiervan is besloten om uw bestuur schriftelijk te informeren over onze
zorg, teleurstelling en verbazing met betrekking tot de ontwikkelingen op dit dossier en dan met
name over brandweerzorg in onze Eemshaven.
In de jaren voorafgaand aan de (verplichte) regionalisering van de brandweer werd er door onze
gemeente, in DEAL verband, reeds samengewerkt op gebied van brandweerzaken. Deze
samenwerking had vorm en inhoud in de Brandweer Rayon Noord (BRN).
Door de BRN is, samen met de DEAL gemeenten, veel tijd, geld en energie gestoken in het
opstellen van een masterplan Brandweerzorg DEAL. Dit plan heeft de titel Masterplan voor een
toekomstbestendige inrichting van de brandweerzorg in de DEAL gemeenten". Het plan geeft naar
onze mening op een goede manier invulling aan de ambtelijke en bestuurlijke ambities ten aanzien
van adequate brandweerzorg in de DEAL gemeenten.
Wij hebben bij de behandeling van dit punt van de kant van het college begrepen dat het plan,
waarvan wij met instemming kennis hebben genomen op 3 oktober 2013, niet ter besluitvorming
aan uw bestuur zal worden voorgelegd en dat de inhoud van het plan derhalve niet tot uitvoering
zal worden gebracht. De beweegredenen hiervoor zijn dat sprake is van voortschrijdend inzicht en
daarnaast verandering in benadering van het onderwerp brandveiligheid door uw organisatie. De
focus ligt recentelijk veel meer op communicatie en preventie dan op de, in het Masterplan
geïnitieerde, meer repressieve kant van brandweerzorg. Alle inspanningen van de betrokken
organisaties lijken hiermee voor niets te zijn geweest en ons bereiken signalen dat een volledige
heroverweging ten aanzien van het Masterplan wordt voorgesteld. Wij hebben hierbij de indruk
gekregen dat er geen enkele ruimte meer is voor een gedachtewisseling dan wel onderhandelingen.
Wij vragen ons hierbij af of aan de toekomstbestendigheid van een adequate brandweervoorziening
in onze haven wordt op deze manier niet te snel en te gemakkelijk wordt voorbijgegaan.
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Wij betreuren het dat het mogelijk niet tot een bestuurlijke behandeling van het Masterplan lijkt te
komen, vooral omdat de DEAL gemeenten door ter zake deskundigen uit de brandweer
organisaties(s) gedegen zijn geadviseerd en bijgestaan.
Hoewel wij ontstemd en teleurgesteld zijn over de aangegeven gang van zaken gaat onze grootste
zorg uit naar de betrokken bedrijven in het Eemshavengebied, een industriegebied volop in
ontwikkeling en groei. Wij zijn van mening dat de bedrijven in dit deel van de gemeente recht
hebben op het waarborgen van adequate brandweerzorg.
Anderzijds begrijpen wij dat ook uw organisatie te maken heeft met begrotingsdruk en dat de
noodzaak om te komen tot een zo efficiënt mogelijke inzet van mensen en materieel een structureel
aandachtspunt betreft.
Wij twijfelen er niet aan dat er alternatieven bestaan om - op termijn- te komen tot een
verantwoord en aanvaardbaar veiligheidsniveau. Het realiseren van een tijdelijke voorziening in de
aanloop naar een meer definitieve en duurzame oplossing zou voor ons een welkome variant zijn.
Wij verzoeken u deze brief te betrekken bij de behandeling van het onderwerp in de eerstvolgende
Dagelijks Bestuurs vergadering van de VRG op 30 januari 2015.
Wij stellen het op prijs van u op korte termijn een inhoudelijke reactie te mogen ontvangen, gericht
op onderstaande punten:
 de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de aanrijdtijden;
 welke alternatieven ingezet dan wel welke maatregelen genomen kunnen worden ingeval
hieraan niet wordt voldaan;
 de verdeling en inhoud van de verantwoordelijkheden en verplichtingen van verschillende
instanties cq bevoegde gezagen ingeval van een calamiteit;
 op welke manier invulling kan worden gegeven aan een toekomstbestendige en adequate
brandweerzorg in het havengebied van onze gemeente.

Hoogachtend,

De raad van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, voorzitter

H. Hoekstra, griffier

