
 
 
 
 
 
 

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum : 17 oktober 2014  

van : Bastiaan Meerburg 

onderwerp : Basisbrandweerzorg Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) 
 
Inleiding 
 
De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is in een groot deel van Gelderland 
verantwoordelijk voor het leveren van goede brandweerzorg aan burgers in nood. Per 1 januari jl. is 
de nieuwe brandweerorganisatie in Gelderland-Midden gestart, als onderdeel van VGGM. Op dit 
moment is een dekkingsplan in de maak, wat moet voldoen aan de Wet Veiligheidsregio’s en 
onderliggende bepalingen. De veiligheidsregio’s en de gemeenten zijn op grond van de Wet 
Veiligheidsregio’s en het Besluit Veiligheidsregio’s primair verantwoordelijk voor het organiseren van 
optimale brandweerzorg en het vaststellen van opkomsttijden. Voorts zijn er voor de brandbestrijding 
per objecttype (winkels, woningen etc.) normen vastgelegd, de zogenaamde opkomsttijden. Onder 
opkomsttijd verstaat men de melding van het incident tot het ter plaatse komen van het eerste 
brandweervoertuig. Ik heb begrepen dat het Besluit Veiligheidsregio’s de mogelijkheid biedt om 
bestuurlijk gemotiveerd af te wijken van de wettelijke norm en dat men dit op een aantal onderdelen in 
Gelderland-Midden inderdaad wil doen, bijv. een opkomsttijd van 8 minuten in plaats van 6 minuten bij 
de categorie “portiekwoningen/flats en wonen verminderd zelfredzamen. Daarnaast heb ik begrepen 
dat in het concept-dekkingsplan voorstellen worden gedaan om het aantal brandweervoertuigen 
binnen de VGGM behoorlijk te reduceren.  
 
Vragen 
 
Graag wil ik de volgende vragen stellen: 
 

1. Een van de rijkstaken van de Commissaris van de Koning (CdK) is het houden van toezicht op 
de veiligheidsregio’s samen met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Welke rol heeft de 
CdK c.q. het College van Gedeputeerde Staten (GS) precies bij het vaststellen van 
voorgenoemde plannen van de VGGM en soortgelijke plannen in de andere veiligheidsregio 
(Noord- en Oost-Gelderland, VNOG) binnen onze provincie?  
 

2. Het is aannemelijk dat met name het platteland veel last zal ondervinden van langere 
opkomsttijden zoals voorgesteld door de VGGM. Met name bij boerderijbranden in het 
buitengebied zal er weliswaar binnen 8 minuten een eerste tankautospuit (TS) aanwezig zijn, 
maar zal het langer duren voordat er een tweede TS (met een nieuwe voorraad water) ter 
plaatse is (maximaal 18 minuten volgens de wet). Ook de snelle aanwezigheid van een 
hulpverleningsvoertuig met pomp-aanhanger is niet meer vanzelfsprekend, en dat terwijl de 
waterbeschikbaarheid in het buitengebied vaak problematisch is. Heeft de CdK/GS hierover 
overleg met de VGGM of de betrokken gemeenten? Is het in principe mogelijk dat de CdK met 
betrekking tot de opkomsttijden een aanwijzing aan VGGM zou kunnen geven om zich toch te 
houden aan de wettelijke normen (m.a.w. kan de CdK het structureel gebruik van de 
mogelijkheid die het Besluit Veiligheidsregio’s biedt om af te wijken van de wettelijke normen 
te niet doen)?  

 
3. Onlangs is door de VGGM ook het Evaluatierapport Natuurbrand Hoge Veluwe 20 april 2014 

gepresenteerd. Vanuit Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en 
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) waren bij dit grote incident (GRIP2) 



negen pelotons brandweer nodig, geholpen door nog eens negen pelotons bijstand uit andere 
regio’s, aangevuld met divers materieel van brandweer, defensie en loonwerkers. Is de 
basisbrandweerzorg nog wel in staat om bij soortgelijke incidenten (grote natuurbranden) in 
de toekomst snel met voldoende manschappen en materiaal aanwezig te zijn, als de plannen 
van de VGGM doorgang zouden vinden? 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Bastiaan Meerburg, Lid Provinciale Staten van Gelderland (VVD)  
 
 
 


