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MﾗデｷW さZﾗヴｪ ﾗﾏ SW Bヴ;ﾐS┘WWヴが Zﾗヴｪ ┗ﾗﾗヴ SW Iﾐ┘ﾗﾐWヴゲざ 

Van:  VVD / LB/ GL / PvdA 

Raadsvergadering: 30 april 2015  

Raadsvoorstel:  geen  

Corsanummers:  2015038877, 2015041063 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

De raad van de gemeente Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 30 april 2015,    

 

Overwegende dat: 

 Verwoestende branden in de gemeente Bloemendaal hebben geleid tot de vraagstelling wat de 

ideale brandweerzorg voor panden in de gemeente Bloemendaal zou moeten zijn. 

 Het rapport van Suurenbroek vaststelt dat de VRK niet in staat is om in 3 onderzochte situaties 

voldoende materieel en water op tijd aan te leveren; 

 DW V‘K ｷﾐ ｴ;;ヴ ヴWゲヮﾗﾐゲW ﾏWﾉSデぎ さBrandweer Kennemerland is daartoe op dit moment niet in 

staat, omdat de ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷW ｷゲ けﾗﾐデ┘ﾗヴヮWﾐげ ﾗヮ WWﾐ Hヴ;ﾐS ｷﾐ WWﾐ ゲデ;ﾐS;;ヴS┘ﾗﾐｷﾐｪ SｷW ｪWHﾉ┌ゲデ ﾆ;ﾐ 

worden met de mensen en middelen van één tankautospuit; 

 In de mondelinge beantwoording op 9 april 2015 van vragen naar voren kwam dat er ook 

┗WヴｴﾗﾗｪSW ﾉW┗WﾐゲHWSヴWｷｪWﾐSW ヴｷゲｷIﾗげゲ ┣ｷﾃﾐき 
 In de jaren 2009 e.v. regelmatig is gerapporteerd door de VRK dat 69% t/m 77% van de objecten 

geen dekking heeft binnen de weデデWﾉｷﾃﾆW ;;ﾐヴｷﾃﾐﾗヴﾏWﾐ ┣ﾗﾐSWヴ デW ┗WヴS┌ｷSWﾉｷﾃﾆWﾐ ┘WﾉﾆW ヴｷゲｷIﾗげゲ Sｷデ 
voor de objecten in de gemeente Bloemendaal oplevert; 

 De VRK zich regelmatig uitspreekt over risico management; 

 De Gemeente Bloemendaal ruim 1 miljoen Euro bijdraagt aan de VRK en dat de VRK in 2014 に 

jaarrekening に een ruim overschot heeft; 

 Niemand twijfelt aan de operationele inzet en dapperheid van de brandweerlieden. 

 

Constateert dat: 

 Korte aanrijtijden, passend materieel en ruim voldoende beschikbaar bluswater de eerste eis is 

om een brand te kunnen blussen en dat die allen niet aanwezig zijn. 

 Het niet duidelijk is geweest dat dit praktisch inhoudt dat een groot aantal woningen en 

ｪWHﾗ┌┘Wﾐ ｷﾐ SW GWﾏWWﾐデW BﾉﾗWﾏWﾐS;;ﾉ ﾐｷWデ ｪWヴWS ﾆ┌ﾐﾐWﾐ ┘ﾗヴSWﾐ Wﾐ さｪWIﾗﾐデヴﾗﾉWWヴS ┘ﾗヴSWﾐ 
┌ｷデｪWHヴ;ﾐSざ ﾐ; ゲデ;ヴデ ┗;ﾐ SW ┌ｷデゲﾉ;;ﾐSW Hヴ;ﾐSく  

 Het niet duidelijk is geweest dat dit praktisch inhoudt dat een duinbrand niet kan worden geblust 

Wﾐ SW HｷﾃHWｴﾗヴWﾐSW ヴｷゲｷIﾗげゲ ┗;ﾐ ﾗ┗Wヴゲﾉ;;ﾐS ┗┌┌ヴ ﾐ;;ヴ SW HWHﾗ┌┘ｷﾐｪ ┗;ﾐ VﾗｪWﾉWﾐ┣;ﾐｪが 
Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal reëel zijn. 

 De VRK sinds de start van haar bestaan, deze zaken niet heeft teruggekoppeld aan de  gemeentes 

en geen verdere initiatieven heeft genomen om hier passend op te reageren. Ook het risico 

ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ┗;ﾐ SW V‘K ﾗﾐ┗ﾗﾉSﾗWﾐSW ;;ﾐS;Iｴデ ｴWWaデ ｪWｪW┗Wﾐ ;;ﾐ SW ヴｷゲｷIﾗげゲ SｷW ｷﾐ┘ﾗﾐWヴゲ Wﾐ 
hun goederen in de gemeente Bloemendaal lopen door het gebrek aan passende middelen. 

 

Is van mening dat, en verzoekt tevens de Burgemeester deze motie ter bespreking in te brengen in 

het Algemeen Bestuur van de VRK: 

 De VRK onverwijld het Dekkingsplan Kennemerland voor de Gemeente Bloemendaal (en evt. 

andere gebieden in de regio waar dit speelt) aan moet passen en een solide oplossing aan de 

inwoners moet gaan bieden, waarbij het uitgangspunt is dat een adequate en passende 

brandweerzorg voor de in de gemeente bestaande gebieden met bebouwing en de duingebieden 

wordt gerealiseerd; 
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 Het inzetten van externe deskundige ingenieurs voor oplossingen t.b.v. de watervoorziening 

daarbij zeker gewenst zal zijn. En dat nieuwe vormen van aanrij logistiek en inzet materieel 

moeten worden uitgedacht; 

 De VRK onverwijld een voorstel dient op te stellen om preventie maatregelen i.o.m. inwoners en 

organisaties uit te gaan voeren (bijv. advies in drinkwater-sprinklers, brandblus-oefeningen, e.d.); 

 De VRK zich onvoldoende heeft gekweten van haar bestuurlijke taak t.a.v. effectieve 

brandweerzorg in de gemeente Bloemendaal, de inwoners daarin onvoldoende heeft ontzorgd, 

en met prioriteit dit moet worden opgelost; 

 Het overschot van de VRK van 2014 o.a. moet worden ingezet voor investeringen in de 

noodzakelijke middelen om Bloemendaal veilig te maken. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.   
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