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Groningen, 14 april 2017 

 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen brandweer chemiepark 

 

Geachte mijnheer de voorzitter, 

 

Tijdens een recent werkbezoek van onze fractie aan de Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE) 

en Akzo-Nobel hebben wij met genoemde partijen onder andere gesproken over de veiligheid op en 

rond de terreinen van het Chemie Park. Ons is gebleken dat het Chemie Park beschikt over een 

professionele bedrijfsbrandweer die echter geen inzet mag plegen buiten de terreinen van het Chemie 

Park. Er is geen samenwerking met de veiligheidsregio op dit punt.  

 

Als fractie vinden wij het van groot belang dat bij incidenten op, maar zeker ook in de nabijheid van 

het Chemiepark, snel hulp beschikbaar is. De brandweer van Delfzijl heeft geheel begrijpelijk te 

maken met een langere aanrijtijd, terwijl de brandweer van het chemiepark volledig stand-by staat om 

binnen een paar minuten ter plaatse te kunnen zijn voor een eerste inzet. Wij zijn verbaasd over het feit 

dat de samenwerking tussen bedrijfsbrandweer en de veiligheidsregio hier niet verder uitgewerkt is.  

 

Hoewel de veiligheidsregio primair onderdeel is van de gemeentelijke keten zijn wij van mening dat 

toch de provincie hierin een rol kan spelen om partijen bijeen te brengen in het belang van de 

veiligheid van onze inwoners, zeker als wij hierbij ook de risico’s vanuit de gaswinning betrekken. Wij 

hebben aan u dan ook de volgende vragen: 

 

1. Bent u bekend met de genoemde problematiek en bent u het met ons eens dat dit een ongewenste 

situatie is; zo nee, waarom deelt u deze mening niet? 

2. Bent u bereid om in gesprek te gaan met betrokken partijen om te komen tot een situatie waarbij de 

samenwerking geoptimaliseerd kan worden en de veiligheid voorop komt te staan; zo nee, waarom 

niet? 

3. Bent u bekend met eventuele wet- of regelgeving die de gewenste  samenwerking mogelijk kan 

belemmeren en bent u bereid hierover eventueel met de wetgevende instanties in gesprek te gaan? 

 

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Hendri Meendering (GroenLinks) 


