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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE(LEDEN)                                 Art. 34 RvO 
           
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 
 
Datum: 28 september 2022 
 
 
Onderwerp: Brandweerzorg Ouddorp 
 
 
Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:  
 

1. Bent u op de hoogte dat de blusaanhanger, uitgevoerd met de ‘One Seven’ techniek, 
binnenkort wordt weggehaald bij de Ouddorpse brandweer? 

2. De blusaanhanger is, volgens de lokale brandweer, voor het bestrijden van moeilijk 
bereikbare gebieden op o.a. campings van grote waarde. Wat is de reden dat deze door de 
VRR wordt weggehaald? 

3. Is door de VRR inzichtelijk wat de bereikbaarheid is op de diverse recreatieparken? 
4. Heeft de lokale brandweer(vrijwilligers) inspraak in het daarvoor benodigde blusmateriaal? 
5. Is er een alternatief geboden om branden op voornoemde parken effectief te bestrijden? 

 
 

 
Toelichting: 
 
Vanuit het Ouddorpse brandweerkorps krijgen we verontruste berichten dat de blusaanhanger zeer 
binnenkort wordt weggehaald. Deze blusaanhanger is in het verleden aangeschaft om snel te kunnen 
handelen bij alarmering van branden op campings of moeilijk bereikbare gebieden, waar de Tank 
Auto Spuit niet snel kan komen. De aanhanger wordt ook ingezet voor scheepsbrandbestrijding 
ondermeer op de Deltahaven in Stellendam. Snelheid en slagkracht is essentieel. De 
brandweervrijwilligers geven aan dat door deze blusaanhanger de kwaliteit van brandweerzorg 
beter gewaarborgd en toegenomen is. Het lijkt ons dan ook niet verstandig om dit gereedschap weg 
te halen, zonder een volwaardig alternatief. 
De blusaanhanger is uitgevoerd met de zogenaamde One Seven Drukluchtschuim en is zeer effectief 
gebleken bij het blussen van branden. De effectiviteit van het schuim zorgt voor een snelle knock-
down en verlaagt de schade aan eigendommen enorm door een lager watergebruik. 
 
 
Indiener:  
P.C. Grinwis 
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