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Geachte raad, 
 
De aanleiding voor deze raadsbrief zijn schriftelijke vragen. 
 
 
Namens de SGP-fractie zijn er vragen gesteld over de brandweerzorg Ouddorp. Hieronder is 
chronologisch de beantwoording opgenomen. 
 
 

1. Bent u op de hoogte dat de blusaanhanger, uitgevoerd met de ‘One-Seven’ techniek, binnenkort 

wordt weggehaald bij de Ouddorpse brandweer? 

 

Ja, ik ben hierover geïnformeerd door de clustercommandant, nadat het managementteam 
brandweer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hier onderzoek na had gedaan en in 
samenspraak met alle betrokkenen daarover een besluit had genomen. 

 

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? 

 

De aanschaf van de blusaanhanger is in 2008 uitgevoerd door de toenmalige gemeente 
Goedereede. Na onderzoek is gebleken dat dit blussysteem geen meerwaarde meer heeft voor 
de incidentbestrijding. Uit interne rapportages blijkt dat het One-Seven blussysteem de 
afgelopen jaren niet meer is ingezet.  
Door voortschrijdend inzicht en meer inzet op preventieve maatregelen op recreatieterreinen 
komt de blusaanhanger al sinds een aantal jaren (2016) niet meer in de standaard 
alarmeringsregeling van de brandweer voor.  

 

3. Is door de VRR inzichtelijk wat de bereikbaarheid is op de diverse recreatieparken? 

 

Door de afdeling risicobeheersing van de brandweer en de toezichthouders van de gemeente 
worden controles uitgevoerd of aan de wettelijke normen wordt voldaan. Dit is primair een 
verantwoordelijkheid van de eigenaar van het recreatieterrein (zie brandveiligheidsvoorschriften 
kampeerterreinen). De gemeente is het bevoegd gezag als het gaat om handhaving.  
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4. Heeft de lokale brandweer(vrijwilligers) inspraak in het daarvoor benodigde blusmateriaal? 

 

Het benodigde blusmateriaal wordt bepaald op basis van risico’s en dekking in een bepaald 
gebied. De standaard hiervoor is een tankautospuit waarover de blusploeg van Ouddorp de 
beschikking heeft. Regionaal worden er werk- en klankbordgroepen ingericht als er nieuwe 
brandweervoertuigen aangeschaft moeten worden. Op deze manier kunnen de (lokale) 
brandweermensen hun invloed laten gelden.  
De mening en ervaringen van medewerkers uit de praktijk zijn altijd een waardevolle aanvulling 
op de besluitvorming. Dat geldt zeker in zaken waar het de veiligheid van onze inwoners 
betreft.  

 

5. Is er een alternatief geboden om branden op voornoemde parken effectief te bestrijden? 

 

Een alternatief is niet aan de orde, omdat op basis van het risicoprofiel incidenten kunnen 
worden bestreden met standaard blusmateriaal waarover de blusploeg van Ouddorp beschikt. 
Hierdoor is het mogelijk om met de beschikbare tankautospuit(en) eventuele branden op de 
recreatieterreinen effectief te bestrijden. 
Wat blijft is natuurlijk dat genoemde terreinen dan moeten (blijven) voldoen aan de 
brandveiligheidsvoorschriften kampeerterreinen en de vergunningseisen van de gemeente. 

 

Mogelijk zijn er in het verleden voor de gemeentelijke herindeling afspraken gemaakt met 
beheerders van recreatieterreinen, dat door de aanwezigheid van een waterwagen de 
brandvoorschriften en vergunningseisen niet of slechts gedeeltelijk van toepassing waren. 
 
Daar zijn geen documenten van teruggevonden. Mochten er dergelijke afspraken of 
mondelingen toezegging op dit gebied zijn geweest, komen deze door genoemd 
voortschrijdend inzicht en aansluitende besluitvorming uiteraard te vervallen.  
 
Daarom heb ik Bouw en woningtoezicht verzocht in gesprek te gaan met betreffende 
exploitanten van recreatieterreinen inzake de naleving van brandveiligheidsvoorschriften 
kampeerterreinen en geldende vergunning eisen van de gemeente Goeree-Overflakkee. Mocht 
dat niet tot de gewenste resultaten leiden dan zal tot handhaving worden overgegaan. 

 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester van Goeree-Overflakkee, 
 
 
 
mr. A. Grootenboer-Dubbelman 
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