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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: 11 februari 2023 
 
 
Onderwerp: Snelle brandweerinzet en bereikbaarheid op recreatieparken Ouddorp 
 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:  
 

1. In de brief van 9 december (IS.22.515) geeft u aan dat er nog twee recreatieterreinen zijn die niet over voldoende 
waterpunten beschikken. Is dit inmiddels opgelost? 

2. Brandweer Ouddorp beschikt over een lijst met moeilijk toegankelijke parken/plekken op parken. Is deze lijst bij 
de gemeente bekend en zijn de moeilijk toegankelijke parken/plekken in voldoende mate beoordeeld?  
De aanschaf van de blusaanhanger had destijds vooral te maken met de toegankelijkheid van bepaalde plaatsen, 
niet zozeer met de beschikbaarheid van bluswater. Zijn inmiddels alle parken voldoende toegankelijk voor de 
tankautospuit (TAS)?  

3. In ingekomen stuk 23.48 (een e-mail van 31 januari 2023) wordt geschetst dat de brandweer de probleemlocaties 
recent heeft bezocht en dat dit in samenspraak met de Ouddorpse blusgroep zou plaatsgevonden hebben. Volgens 
een bericht op de Facebookpagina van de Ouddorpse brandweer is de blusgroep niet betrokken bij deze rondgang 
terwijl dit wel min of meer toegezegd is tijdens de veiligheidsavond van 8 december 2022. Klopt de informatie van 
de blusgroep? Zo ja, waarom is de blusgroep niet betrokken geweest? Hoe heeft de beoordeling van de betreffende 
locaties plaatsgevonden? 

4. In de betreffende e-mail wordt gesproken over een uitgebreide rapportage over tekortkomingen op diverse 
terreinen. Waaruit bestaan deze tekortkomingen? Zijn deze inmiddels allemaal opgelost? Kunt u deze rapportage 
met de raad delen? 

5. Er is een aantal jaren geleden sprake geweest van een alternatief voor de blusaanhanger; de blusgroep is zelfs bij 
meerdere vervangingstrajecten betrokken geweest. Uiteindelijk zijn deze trajecten op niets uitgelopen. Gelet op 
de geringe bereikbaarheid van sommige locaties is de aanhanger (of een ander kleiner voertuig) dan wel een 
alternatief logisch. Wat is de reden dat hier niet voor gekozen is? 

6. Vrijwilligers moeten we koesteren. We hebben vernomen dat de relatie tussen blusgroep en korpsleiding 
behoorlijk bekoeld is door de communicatie in dit traject en de actie van de VRR (het weghalen van de 
blusaanhanger). In het Facebookbericht staat ook dat de blusgroep zich ernstig zorgen maakt. Welke inzet wordt 
gepleegd om de relatie weer te normaliseren en de zorgen weg te nemen? 
 

 
Toelichting: 
Het brandweerkorps van Ouddorp heeft lange tijd gebruik gemaakt van een blusaanhanger, die op moeilijk bereikbare 
plekken ingezet kon worden voor een eerste en snelle inzet. De aanhanger is destijds in het bijzonder aangeschaft voor 
plekken op recreatieparken die moeilijk bereikbaar zijn. Er wordt zelfs beweerd dat sommige parken destijds een 
gebruiksvergunning hebben ontvangen op basis van de inzet van dit voortuig. Nu de Ouddorpse brandweer niet meer over 
dit materiaal beschikt, wordt een snelle inzet op deze plekken lastig. Eerder spraken we hierover met de directeur van de 
VRR. Volgens de lokale brandweer gaat nu kostbare tijd verloren door de opbouw van waterwinning met waterslangen. 
Ook de eigen veiligheid bij een redding zou in het geding zijn. 
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