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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Datum ingekomen vragen : 8 juni 2022 
Datum GS-besluit : 12 juli 2022

Vragen nr. 60

Vragen van dhr. W. Hoogervorst (SP) over Onrust bij, onrust om de brandweer 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 8 juni 2022 door het lid van Provinciale Staten, dhr. W. 
Hoogervorst (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

In de media verschenen onlangs berichten dat er binnen de brandweerorganisatie in onze 
provincie binnenkort een herstructurering plaats gaat vinden. Deze berichten hebben geleid tot 
grote onrust bij het personeel en zeker bij de vele vrijwilligers die werkzaam zijn bij één van de 
vele brandweerkorpsen en -kazernes in Noord-Holland.
Ook is het onrustig in (vooral) de kleinere kernen van onze provincie, waar nu nog een 
brandweerkazerne staat of dicht in de buurt is. Mensen zijn bang dat deze kazerne de deuren 
zal moeten sluiten en dat de aanrijtijden zoals deze tot nu toe werden gehanteerd niet meer 
werkbaar zullen zijn. 
Wij kunnen ons niet aan de indruk en conclusie onttrekken dat de voorgenomen 
herstructurering in feite ook een bezuinigingsoperatie zal zijn, met grote gevolgen voor onze 
inwoners.

INLEIDING ANTWOORDEN 
Het beheer van de brandweer ligt op basis van de Wet veiligheidsregio’s bij het bestuur van de 
veiligheidsregio dat als verlengd lokaal bestuur verantwoording aflegt aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. De inspectie van Justitie en Veiligheid houdt voor de minister van 
Justitie en Veiligheid toezicht op de taakuitoefening van de veiligheidsregio’s, waaronder hun 
beheertaken m.b.t. de brandweer. Gedeputeerde Staten dragen dus geen verantwoordelijkheid 
voor de brandweerorganisatie. Ook oefent zij daar geen toezicht op uit.

Dit onderwerp is wel aan de orde geweest in de kring van commissarissen van de Koning en in 
verlengde daarvan besproken met de minister. De commissarissen van de Koning zitten daar in 
hun  hoedanigheid als rijksorgaan. Verder geldt dat indien de inspectie van Justitie en Veiligheid 
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tekortkomingen constateert in de wettelijke taakuitoefening van de veiligheidsregio en het 
bestuur geen passende maatregelen neemt om de tekortkomingen weg te nemen, de cdK als 
rijksorgaan een aanwijzing kan geven, na overleg met de minister van Justitie en Veiligheid. Dat 
is op dit moment echter niet aan de orde. 

Het betreft dus geen aangelegenheid waarover Gedeputeerde Staten verantwoording moet of 
kan afleggen aan Provinciale Staten. De cdK legt als rijksorgaan verantwoording af aan de 
minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Omdat wij uw zorgen begrijpen zullen wij desondanks waar mogelijk beknopt antwoord geven 
op uw vragen. 

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN

Vraag 1:
Is GS op de hoogte van de plannen die er zijn om de brandweer in onze provincie te 
herstructureren?
Wat is de reactie van GS op deze ontwikkeling?

Antwoord 1:
Zie de inleiding voor de rol van GS. De ontwikkeling die u noemt is het gevolg van Europese 
regelgeving, vanuit het principe dat gelijk werk gelijk beloond dient te worden. Omdat 
vrijwillgers een arbeidscontract aanbieden onbetaalbaar is, wordt onder meer gekeken naar een 
mate van taakdifferentiatie waarmee de vrijwilligheid behouden kan blijven. Het 
Veiligheidsberaad, bestaande uit de 25 voorzitters veiligheidsregio, overlegt hierover al enige 
tijd met de minister van Justitie en Veiligheid. Zij hebben een stuurgroep ‘toekomstbestendig 
brandweerstelsel’ ingericht en hen de opdracht gegeven om een implementatieplan uit te 
werken. 

Vraag 2:
De voorgenomen herstructurering heeft vooral gevolgen voor het vrijwilligerskorps dat diensten 
verricht voor onze veiligheid.
Hoe beschouwt u de onrust die er (vooral) onder de vrijwilligers bestaat?

Antwoord 2:
Zie antwoord 1

Vraag 3:
Welke rol ziet u voor GS om de onrust in de brandweerkorpsen weg te nemen?
Hoeveel invloed heeft GS in het aanpakken/uitvoeren van de herstructureringsoperatie?
Graag een toelichting op het antwoord.

Antwoord 3:
Geen. Zie inleiding antwoorden. 

Vraag 4: 
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Met de voorgenomen herstructurering zal de positie, maar ook het taakveld van de vrijwillige 
brandweerman en -vrouw, worden ingeperkt.
Wat vindt u van deze ontwikkeling?
Graag een toelichting.

Antwoord 4:
Zie inleiding antwoorden.

Vraag 5: 
In hoeverre worden brandweerlieden – ook: vrijwilligers – betrokken bij de plannen tot 
herstructurering, en welke invloed kunnen zij uitoefenen bij de uitwerking van de plannen?

Antwoord 5:
Dit loopt via het Veiligheidsberaad.

Vraag 6:
Een bijzondere situatie gaat zich straks voordoen. Er kunnen zich veiligheidskwesties, 
bijvoorbeeld ernstige verkeersongelukken, voordoen waar vrijwillige brandweerkorpsen als 
eerste op de plek des onheils aanwezig zijn. 
Echter – omdat de vrijwillige brandweerlieden bepaalde handelingen niet meer mogen 
verrichten moeten zij wachten op beroepsbrandweerlieden die het ongeval verder mogen en 
kunnen afhandelen.
Hoe beschouwt u de hierboven beschreven situatie? 
Graag een toelichting.

Antwoord 6:
Zie inleiding antwoorden en antwoord 1.

Vraag 7:
Beschikt u of de provincie over een kaart waarop alle brandweerkazernes staan vermeld, ook de 
eventuele voertuigsteunpunten?
Zo ja: kunt u ons een dergelijke kaart verstrekken?

Antwoord 7:
Nee, zie inleiding antwoorden.

Vraag 8:
Beschikt de provincie over een kaart waarop is aangegeven wat in onze provincie de aanrijtijden 
zijn als het de beschikbaarheid van ‘brandweer’ betreft?
Zo ja: kunt u ons een dergelijke kaart verstrekken?
Zo nee: zou het niet handig en verstandig zijn om een dergelijke kaart op te stellen?

Antwoord 8:
Nee, zie inleiding antwoorden.
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Vraag 9:
Welke kazernes/steunpunten zullen er in de komende tijd gesloten gaan worden?
Graag een overzicht.
Welke invloed heeft de sluiting van deze kazernes/steunpunten voor de huidige aanrijtijden van 
de brandweer? Graag een gedetailleerd antwoord in deze.

Antwoord 9:

Zie inleiding antwoorden. 




