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Schriftelijke vragen over de inzet van de bedrijfsbrandweer 
chemiepark 

Geachte heer Meendering, 

In uw bovengenoemde brief heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over de bedrijfsbrandweer op het 
chemiepark in Delfzijl die geen inzet mag plegen buiten het chemiepark. In deze brief beantwoorden wij uw 
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? 

Antwoord: Wij waren niet bekend met deze problematiek en wij zijn het met u eens dat dit een ongewenste 
situatie is. 

2. Bent u bereid om in gesprek te gaan met betrokken partijen om te komen tot een situatie waarbij de 
samenwerking geoptimaiiseerd kan worden en de veiligheid voorop komt te staan; zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord: De geschetste problematiek en de oplossing daarvan is niet een taak van de provincie, maar van de 
Veiligheidsregio (VR). Daarom hebben wij naar aanleiding van uw vragen naar de opvatting van de VR 
gevraagd. Vanuit de VR wordt aangegeven, dat er door de VR in samenwerking met de bedrijfsbrandweer 
onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden van een bredere inzetbaarheid van de bedrijfsbrandweer 
Chemiepark Delfzijl. Uit de eerste resultaten van dit onderzoek blijkt dat de huidige configuratie van de 
bedrijfsbrandweer niet de mogelijkheid beidt om inzetbaar te zijn voor incidenten buiten het bedrijfsterrein en 
tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die aan de bedrijfsbrandweer worden gesteld. In een vervolgonderzoek 
wordt bekeken wat er moet gebeuren om de bedrijfsbrandweer hier wel voor geëquipeerd te laten zijn. Gezien 
het feit dat de verantwoordelijkheid voor een en ander bij de VR ligt en gezien het feit dat er gewerkt wordt aan 
een oplossing zien wij geen reden om in gesprek te gaan met de betrokken partijen. 

3. Bent u bekend met eventuele wet- of regelgeving die de gewenste samenwerking mogelijk kan 
belemmeren en bent u bereid hierover eventueei met de wetgevende instanties in gesprek te gaan? 

Antwoord: De op bedrijfsbrandweren van toepassing zijnde wet en regelgeving (Wet Veiligheidsregio's en 
Besluit Veiligheidsregio's) belemmeren de gewenste samenwerking of het "uitrukken buiten de poort" van de 
bedrijfsbrandweer op geen enkele wijze. Wij zien dan ook geen reden hierover met wetgevende instanties in 
gesprek te gaan. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

^ Gedeputeerde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 


