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Motie vreemd aan de orde van de dag 

Corsanummers: 2015038235, 2015038877, 2015041063 

 

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 30 april 2015, 

 

Kennis genomen hebbend van: 

- Het rapport brandbestrijding Bloemendaal dd 26 maart jl van Suurenbroek 

Consultancy BV (hierna Suurenbroek); 

- De aanbiedingsbrief van het college dd 31 maart jl, waarin wordt geconstateerd dat 

brandbestrijding ook een landelijk aandachtspunt is; 

- De Veiligheidsregio Kennemerland gestart is met een ambtelijke werkgroep die zich 

bezighoudt metやhetやopstellenやvanやeenやvisiedocumentや】bluswatervoorziening 

veiligheidsregioやKennemerland‒, welke visie in het 3e kwartaal wordt verwacht; 

- De VKR voor de publicatie van het rapport Suurenbroek geen melding heeft gedaan 

van problemen in de brandbestrijding oa agv de bluswatervoorziening, waardoor 

branden in Bloemendaal niet effectief bestreden kunnen worden; 

 

Overwegende dat: 

- De burgemeester heeft laten weten van mening te zijn dat een vervolgopdracht aan 

Suurenbroek of wel een ander gespecialiseerd bedrijf niet nodig is; 

- De VRK het monopolie heeft op brandbestrijding en de inwoners van Bloemendaal 

daarom volledig afhankelijk zijn van een effectieve brandbestrijding door de VRK; 

 

Is van mening dat: 

- Het noodzakelijk is dat een externe partij erop toeziet dat er maatwerk oplossingen 

komen voor brandbestrijding in Bloemendaal aangezien de VRK ongemerkt een 

beleid heeft ontwikkeld waarbij 80% van de branden in de regio kunnen worden 

geblust maar dat de 20% van de branden die niet geblust kunnen worden, objecten 

in de gemeente Bloemendaal zijn, waardoor panden in Bloemendaal onder het 

beleidや】gecontroleerdやlatenやuitbranden‒やvallen╉ 
 

Draagt het college op: 

- Aan Suurenbroek, dan wel een ander gespecialiseerd bedrijf, een (vervolg-) 

opdracht te geven teneinde er concreet op toe te zien dat de VRK zo spoedig 

mogelijk in staat is te doen wat gedaan moet worden en wat ook van de VKR wordt 

verwacht: branden blussen, ook in Bloemendaal. De opdracht houdt mede in de 

visie van de VRK te controleren op deze doelstelling. 

 

en gaat over tot de orde van de dag 


