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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

731
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie
over het bericht dat de brandweer in Breskens veel te laat kwam (ingezonden
10 november 2015).
Antwoord van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen
1 december 2015)
Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht «Brandweer Breskens kwam veel te laat» en
«Brand Breskens vervelend incident»?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat de veiligheid wel degelijk in het geding is als de
brandweer niet binnen de gestelde aanrijdtijd ter plekke kan zijn, vooral als
de veiligheidsregio Zeeland aangeeft dat dit weer kan gebeuren?2
Vraag 3
Deelt u de mening dat het oprekken van de aanrijtijden een onaanvaardbare
oplossing is om de aanrijtijden wel te halen? Zo ja, wat gaat u doen om dit
tegen te houden?
Vraag 4
Hoe gaat u ervoor zorgen dat de motie Kooiman wordt uitgevoerd zodat
veiligheidsregio’s geen brandweerposten sluiten voordat zij een dekkingsplan
hebben waarin de locaties met afwijkende normtijden gemotiveerd zijn
vastgesteld?3
Vraag 5
Deelt u de mening dat het voor brandweerpersoneel ook onveiliger is, en ze
het een slecht imago geeft, wanneer zij te laat ter plekke zijn, gezien de boze
reacties die volgden binnen de gemeenschap? Hoe gaat u gezien deze
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PCZ: http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/brand-breskens-vervelend-incident-1.5410677
en http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/brandweer-breskens-kwam-veel-te-laat1.5375676
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-10-26/933182/risico-langere-wachttijd-brandweerbreskens-blijft-aanwezig?quicktabs_1=5#.VkDI6Ll0xPZ
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ontwikkelingen ervoor zorgen dat brandweervrijwilligers gemotiveerd
(blijven) en niet vertrekken?
Vraag 6
Vindt u het wenselijk dat er in Zeeland elf kazernes worden gesloten, cq.
worden samengevoegd en er bezuinigd is op het brandweerpersoneel?
Vraag 7
Zijn de voorstellen van de veiligheidsregio Zeeland «Maatwerk in Brandweerzorg» getoetst door uw ministerie? Zo ja, voldeed het aan de gestelde
normen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 8
Bent u bereid om met de veiligheidsregio Zeeland in gesprek te gaan om de
veiligheid van de inwoners van Zeeland te waarborgen? Zo nee, waarom
niet?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Kooiman (SP)
van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat
de brandweer in Breskens veel te laat kwam (ingezonden 10 november 2015)
niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien
nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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