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Brandweerzorg 2030
00:14:58

Voorzitter: Welkom bij deze meningsvormende sessie over de collegebrief die voor wensen 
en bedenkingen wordt voorgelegd over de visie brandweerzorg 2030. Welkom ook aan de 
twee medewerkers van de brandweer, ik geloof de commandant zelf. 1 februari heeft u de 
brief van het college daarover ontvangen met een visie erbij en een kaderbrief. De 
definitieve vaststelling van die visie en de bijbehorende organisatie- en dekkingsplan wordt 
definitief vastgesteld in juni 2023 en u kunt vandaag uw wensen en bedenkingen meegeven 
aan het college. Dan kan het college nog kijken of ze nog iets kan veranderen aan die visie op
uw aangeven. We hebben 90 minuten. Dat betekent ongeveer vier minuten per fractie. Ik 
hoorde in de wandelgangen dat sommige fracties weinig te melden hebben, maar dat gaan 
we dan vanzelf zien. Dat is exclusief interrupties en we hebben ongeveer twintig minuten 
voor het college. Ik ga ervan uit dat eventuele technische vragen op voorhand al door u zijn 
uitgezocht, maar aangezien de baas zelf hier ook is, kunnen die misschien nog wel 
beantwoord worden mocht u die hebben, maar probeert u zich te beperken tot politieke 
vragen en vooral van de gelegenheid gebruik te maken om uw wensen en bedenkingen naar 
voren te brengen. Het woord is aan de fracties, want het college heeft zijn overweging al 
kenbaar gemaakt in de collegebrief en doet een voorzet voor een zienswijze. U kunt uw 
overwegingen kenbaar maken in een reactievraag aan het college. We doen het daarom dus 
in één termijn, maar ik zal na de reactie van het college van even vragen of alle vragen en 
opmerkingen voldoende zijn geadresseerd. Er hebben zich geen insprekers gemeld, dus het 
woord is aan u. Wie mag ik als eerste het woord geven? Gaat uw gang,

00:17:09

De heer Van Veen: Dank u wel, voorzitter. In heel Groningen gingen zondagmiddag rond drie 
uur mobieltjes af. In verband met de grote brand kregen we allen het advies om onze ramen 
en deuren te sluiten in verband met de gevaarlijke ontwikkeling. Een dik uur later wel op 
RTV Noord lezen dat het sein brandmeester gegeven kon worden. Dit voorbeeld liet ons 
weer eens zien hoe belangrijk en hoe goed onze brandweerzorg in Groningen is, hoe snel 
een kundig onze beroeps en vrijwilligers de brandmeester zijn, maar ook hoe snel 
technologie gaat, want tien jaar geleden hadden we niet kunnen bedenken dat iedereen zo 
een app zou krijgen, en dus wat dit betekent voor de brandweer. Vandaag spreken we over 
de visie brandweerzorg 2030 en de kaderbrief en hierop zouden we graag de volgende 
wensen en bedenkingen mee willen uitgeven. Ten eerste doet het ons goed om te lezen dat 
de brandweer steeds meer met verschillende partners samenwerkt, met name aan de voor- 
en achterkant van de brandweerzorg, oftewel de preventie en repressie. Als mede-initiator 
van de pandenbrigade doet het ons als PvdA extra goed om te lezen dat de brandweer hier 
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zo goed in samenwerkt. Als de om de preventie gaat, zouden we aan het college mee willen 
uitgeven om de brandweer nog meer te betrekken. Ten tweede, de verhuizing van de 
kazerne aan de Sontweg. Wij zouden graag van het college horen hoe het hiermee staat en 
wat de concrete planning is, want wij kunnen ons goed voorstellen dat de vergunning juist 
bij dit soort projecten met stikstofregels echt nog wel ingewikkeld zal zijn. Bovendien wordt 
het een hele puzzel als het gaat om aanrijroutes en potentiële geluidsoverlast, maar we 
hebben wel voor dat gebied een hele woningopgave gepland. Er is enige haast geboden en 
vandaar deze vraag. Ook zien we in de stukken dat we nu vooral gaan investeren in kazernes 
in de regio en daar betaalt de gemeente Groningen dan logischerwijs aan mee. Dat vinden 
wij prima, maar tegelijkertijd zijn we ons wel bewust dat op termijn de regio ook zou moeten
betalen voor een mooie nieuwe kazern die we dus hier in de gemeente Groningen gaan 
bouwen. Wij vragen ons af: is de regio zich hiervan bewust en is dit niet iets wat dus over vijf
of tien jaar, als die kosten gemaakt zullen worden, tot gedoe zal leiden? Ten derde, de 
energietransitie. Groningen wil hierin vooroplopen en we investeren dan volop in Groningen
in een fossiel brandstofvrije wereld. Het werkbezoek bij de brandweer maakte ons duidelijk 
dat dit voor de brandweer voor nieuwe blusuitdagingen zou zorg. Denk bijvoorbeeld aan het
blussen van elektrische auto's of eventuele accu's die misschien in huizen gebouwd gaan 
worden. Wij zouden het dan ook mooi vinden als de Groningse brandweer als het ware 
voorop gaat lopen in deze nieuwe, fossiel brandstofvrije wereld en de blustechnieken die 
daarvoor nodig zijn. Wij denken dus ook dat het goed zou zijn als de brandweer met pilots 
misschien gefinancierd vanuit de Rijksoverheid of Brussel hierin bezig gaat. We vragen ons 
af: hoe staat het college hiertegenover en is zij bereid haar lobbykracht hiervoor in te zetten 
om dit te realiseren? Dan mijn laatste punt: we lezen op verschillende plekken in de stukken 
de angst bij de brandweer dat ze op termijn misschien onvoldoende vrijwilligers kunnen 
werven. Potentieel door de krimp, maar ook door de veranderde samenleving waarin 
vrijwilligerswerk helaas minder vanzelfsprekend is. Een potentiële oplossing wordt ook al 
genoemd, maar dat komt alleen in het visiestuk 2030 voor, namelijk de kans om meer 
vrouwelijke brandweermedewerkers te betrekken. Aanvullend ziet mijn fractie ook nog de 
kans voor het betrekken van Groningers met een andere culturele achtergrond. Deelt het 
college deze mening, en denken ze ook dat het goed is om hier niet mee te wachten tot 
2030 en hier de komende jaren al volop mee bezig te gaan? Graag sluit ik af met de 
opmerking dat dit echt vier wezenlijke punten voor mijn partij zijn, maar dat er tegelijkertijd 
een hele mooie visie ligt die duidelijk opgesteld is door en voor de brandweerprofessionals 
waar de liefde voor dit belangrijke vak echt in doorklinkt zowel in beeld als in woord. Dank 
voor deze visie en succes met de uitvoering. Dank u.

00:20:46

Voorzitter: Dank u wel. De heer Staijen.

00:20:49

De heer Staijen: Dank u, voorzitter. Laat ik beginnen met namens mijn fractie grote 
waardering uit te spreken voor de inzet van onze brandweermensen, zowel de beroeps-, 
maar zeker ook het vrijwilligerskorps. Dan, voorzitter, het was een indrukwekkende 
hoeveelheid informatie over de organisatie over onze veiligheidszorg wat we kregen, maar 
onderaan vrijwel elke alinea staat dat het nu nog net financieel uitkomt maar dat er over 
enkele jaren veel extra middelen nodig zullen zijn. Ik vraag mij af of de gemeente Groningen,
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gezien onze niet bepaald riante financiële positie, haar aandeel straks nog goed kan 
opbrengen? Zo niet, komt de veiligheid dan in het geding? Gaan we tornen aan wat we er 
mee willen gaan doen? De Stadspartij is het verder eens met het college dat de financiële 
consequenties van de ontwikkelingen bij de VGR regelmatig en totaal aan de raad moet 
worden gedeeld, want de primaire taak van de brandweer, het garanderen van de veiligheid 
door middel van een goed uitgeruste en goed getrainde organisatie mag echt nooit onder 
druk komen te staan. Dan vallen mij in de visie en de kaderbrief nog een paar zaken op. Ten 
eerste dit: de aanrijtijden voldeden in het verleden vrijwel nooit aan de norm. Nu lijkt dit 
aanzienlijk beter, omdat er gesorteerd wordt op basis van het risicoprofiel van een object of 
een locatie, maar daardoor is het niet sneller worden. Het wordt alleen maar acceptabeler 
gemaakt.

00:22:13

Voorzitter: Ik onderbreek u eventjes want u heeft een vraag van de heer Van Hoorn.

00:22:16

De heer Van Hoorn: Dank u wel, voorzitter. Ik ga een klein stukje terug in uw betoog via de 
voorzitter. Ik ben het uiteraard met u eens dat het feit dat de veiligheid absoluut niet in het 
geding mag staan en ik ga ervan uit dat dat namens ons allen is en ook namens het college. 
Wat ik me wel dan afvroeg, ook met betrekking tot de financiën waar u aan refereerde, bent
u het dan met mijn fractie eens dat het dus ook verstandig is om de strategische 
huisvestingsplannen en de herverdeling van het gemeentefonds dus dan ook af te wachten, 
zodat we juist volledig als we inzage hebben in alle kosten, de financiële keuzes kunnen 
maken?

00:22:47

De heer Staijen: Absoluut. Ik denk dat we op dit moment niet veel kunnen doen omdat we 
niet weten wat er op ons afkomt, maar ook dan lijkt het erop dat het eerder slechter wordt 
voor de gemeente Groningen als beter. Dat geld moet ergens vandaan komen voor je 
veiligheid. De aanrijtijden zijn acceptabeler door de risicoprofielen, maar daardoor zijn ze nu 
sneller allemaal acceptabeler. Een grotere inzet op preventie wordt gepleegd en beperkt 
misschien het aantal branden, maar als het eenmaal brandt, dan wil je toch wel dat ze er 
heel snel bij zijn. Dat hebben we dit weekend nog kunnen zien. Dan ten tweede: het brand 
voor vastgoed is sterk verouderd en daar moet dus op korte termijn flink in geïnvesteerd 
worden. Voor de locatie Sontweg wordt hier al aan gewerkt, collega zei het net al, maar hoe 
zit het bijvoorbeeld met de Kazerne Ten Boer? Die was negen jaar geleden al niet meer 
toereikend voor zowel personeel als materieel en het is alleen maar slechter geworden daar.
Toch staat die ergens in het lijstje van de bovenste tien, maar niemand weet wanneer die 
aan de beurt komt. Dan dit, om een snellere doorstroming te verkrijgen, wordt door het 
Waternet een deel van het drinkwaternet vervangen door leiding met een kleinere 
capaciteit. Dat is voor de volksgezondheid. De VGR signaleert het probleem dat dit oplevert 
voor de bluswatervoorziening, maar het blijft bij signaleren. Wij hadden verwacht dat hier 
dan een vermelding zou staan in de kaderbrief van een mogelijk oplossing of in elk geval een
onderzoek daarnaartoe, want eens moet je toch het water hebben. Tot slot: [onhoorbaar] 
een beroepskader en steunt de brandweerzorg grotendeels op vrijwilligers. Door de 
Europese wetgeving dreigen die nu in de knel te komen of onbetaalbaar te worden. Uit de 
stukken is mij absoluut niet duidelijk geworden hoe dit opgelost gaat worden. Graag zou ik 
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daar nog enige uitleg over krijgen over de status van de vrijwilligers in deze organisatie. Dank
u wel.

00:24:45

Voorzitter: Dat laatste is wel een technische vraag. Die had u even bij de ambtenaren na 
kunnen navragen. Mevrouw Martinez Doubiani.

00:25:01

Mevrouw Martinez Doubiani: Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met dank uit te 
spreken voor de brandweer en haar vrijwilligers, die ten alle tijden voor onze inwoners en de
regio klaar staan. D66 is trots op onze brandweer en vindt dat voor de waarborging van een 
veilige leefomgeving en het veiligheidsgevoel voor inwoners het belangrijk is dat de kwaliteit
en continuïteit van de veiligheidsinstanties zoals de brandweer voorop staan. Dat geldt voor 
nu als voor de lange termijn. Wij kunnen ons daarom in brede zin vinden in de visie voor 
brandweerzorg. Hier en daar worden een paar elementen benoemd waar op lange termijn 
rekening mee moet worden gehouden. Eén ervan, die werd al benoemd door de PvdA, is de 
brandweervrijwilligers en diversiteit en daar sluiten we ons aan. Dan kom ik op het tweede 
element dat in de collegebrief naar voren sprong, is toch wel de financiële kant, want in de 
brief wordt gesteld dat er rekening wordt gehouden met de structurele uiteenzetting van 1,3
miljoen en dat de herziening van het gemeentefonds consequenties kan hebben voor de 
individuele bijdrage van gemeenten. Wij vroegen ons af: in hoeverre houdt het college 
momenteel, gelet op de financiële vraag die hierachter zit, hier rekening mee en wordt hier 
ook op geanticipeerd en wat zal dit betekenen voor de beroepsbrandweer bijvoorbeeld? 
Dan kom ik op het derde punt: de digitale infrastructuur en de connectiviteit waarover in de 
stukken wordt geschreven. De ontwikkelen op dit moment en op dit gebied gaan razendsnel.
Dat is ook goed, want er zijn veel systemen die ondersteuning bieden en het systeem is 
nooit af, maar bescherming van data en bescherming van de digitale infrastructuur is 
belangrijker geworden en zal dat meer woorden. Dat hebben we laatst ook gezien toen het 
UMCG en andere ziekenhuizen in het land getroffen werd door een cyberaanval. We zouden 
dit echt als een aandachtspunt willen meegeven. Tot slot, voorzitter, wij ondersteunen en 
onderschrijven de ambities van de brandweer en de veiligheidsregio om te streven naar een 
toekomstbestendige organisatie, inhoudende dus ook klimaatadaptatie en verduurzaming 
van de organisatie. We zouden het fijn vinden als dit dan straks in de huisvestingsstrategie 
wordt meegenomen.

00:27:15

Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Jacobs.

00:27:18

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn drie weken geleden bij de sessie geweest in
Midden-Groningen in Hoogezand waarbij de uiteenzetting werd gedaan over de 
brandweerzorg in de regio, waarvoor dank. Ik noem het maar de dienstdoen of de 
portefeuillehoudende burgemeester vanuit veiligheidsregio zei daar dat hij een redelijk 
positief verhaal te melden had, maar hij zei: "Als mijn collega straks komt en die gaat het 
over de huisvesting hebben, gaat u misschien wel schrikken." Dat is waar een aantal anderen
al aan gerefereerd hebben, dat daar natuurlijk wel wat wensen liggen en dat geldt ook voor 
onze gemeente. Ik kijk daar naar uit hoe we dat kunnen doen. Daar werd mijn fractie 
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voldoende duidelijk dat de basisveiligheid zoals we dat zelf heel belangrijk vinden door de 
brandweer gegarandeerd is. Het is altijd een lastige, maar in ieder geval volgens hun plannen
geleverd wordt, en dat stelt ons heel erg gerust. Vorige week waren wij ook bij de nieuwe 
kazerne in Haarlem. Die heeft wat ons betreft een lange aanloop gehad. Het heeft een kleine
30 jaar geduurd voor die kazerne er was en je zag dat de brandweermensen die er waren 
heel trots. Voor de mensen die er niet waren, wat ik ook heel erg mooi vond en dat helpt 
vrijwilligers ook, dat daar kantoren zijn waar mensen hun werkplek kunnen hebben. Er was 
daar een vrijwillige brandweerman die bij Sport050 werkt Hij zegt: "Een keer in de week 
werk ik gewoon hier. Dan ben ik dichter bij de kazerne. Dat helpt me voor een uitruk." Dat 
vind ik mooi waarbij de brandweer als werkgever meewerkt aan vrijwilligers en dat was ook 
de oproep die de burgemeester in Midden-Groningen deed. Naast dat we in een 
veiligheidsregio zitten, zijn we ook werkgever en moeten we kijken naar de vrijwilligers die 
we hebben daar actief aan meewerken. Dat heeft gekoppeld aan het feit dat de brandweer 
in Haren zei dat het met de vrijwilligers wel goed ging, maar ook de inzet die de 
burgemeester namens zijn collega's zei. Dat hij mee wil werken en als een medewerker bij 
de brandweer wil gaan, stelt ons enigszins gerust dat het met de vrijwilligers de komende 
periode nog goed komt, waarbij we dat een punt van aandacht vinden. Mijn fractie heeft 
ook zorgen om de elektrificering van al datgene wat ons bezighoudt van auto's tot aan het 
verwarmen, en daar sluiten wij ons aan bij de vragen van de Partij van de Arbeid. Er rest mij 
niets anders dan de brandweer nog te melden dat mijn fractie echt trots is op de brandweer 
en op de zorg zoals die wordt geleverd. Dank u wel, voorzitter.

00:30:07

Voorzitter: Mevrouw Goodijk.

00:30:10

Mevrouw Goodijk: Dank u wel, voorzitter. Ook mijn fractie wil uiteraard stilstaan bij het 
goede werk dat de brandweer levert, dag en nacht. Ik wil me ook aansluiten bij de mooie 
woorden die de heer Van Veen hierover al sprak, ook over het recente voorbeeld. De 
opgestelde visie die wij te zien hebben gekregen komt erg sterk over. Het is duidelijk te zien 
dat hier heel veel aandacht aan besteed is. Er wordt aandacht besteed aan actuele, 
maatschappelijke trends, zoals meerdere collega's aan hebben gerefereerd, 
klimaatverandering, maar ook databescherming en aan de personele uitdagingen die mijn 
collega van de VVD al benoemde, en laten we ook niet vergeten, de verbinding met de 
samenleving, want het is niet iets wat de brandweer natuurlijk in zijn eentje op kan lossen. 
Daar moet iedereen bewust van zijn. Het is duidelijk dat onze brandweer zich vol inzet zowel
voor risicobeheersing als bestrijding. Wij hopen dat de brandweer hierbij nauwlettend oog 
houdt op studentenhuisvesting, want er zijn nog te vaak onveilige woningen die onnodige 
risico's vormen. Afgelopen vrijdag hebben we gezien dat studentenhuizen ontruimd werden 
omdat de basiseisen voor brandveiligheid niet gehaald werd. Dat is uiteraard niet het enige 
huis waar dit geldt. Verder heeft mijn fractie weinig wensen of bedenkingen rondom de 
aangedragen stukken. We zijn benieuwd wanneer de financiële en de 
huisvestingsvraagstukken aan de orde komen en we kunnen ons vinden in de zienswijze van 
het college, namelijk dat de financiële consequenties inzichtelijk moeten worden gemaakt, 
of zoals het college zegt: "Integraal inzichtelijk gemaakt moeten worden."
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00:31:53

Voorzitter: U hebt nog een vraag tegoed van de heer Wennink.

00:31:56

De heer Wennink: Dank u wel, voorzitter. Een klein stukje terug in de woordvoering. U gaf 
aan dat u hoopt dat de brandweer oog houdt voor de staat van studentenhuizen, maar 
daarin lijkt mij de vraag: wat is daarin de verantwoordelijkheid van de brandweer? Is het 
uiteindelijk niet aan de studenten, dan wel de huiseigenaren, om die woningen veilig te 
maken?

00:32:15

Mevrouw Goodijk: Zeker weten. Het is niet de verantwoordelijkheid van de brandweer om 
die huizen veilig te maken, maar het is wel de verantwoordelijkheid natuurlijk om daarop te 
controleren, want we weten van degenen die er wel verantwoordelijk voor zijn, namelijk 
inderdaad de huurders en de verhuurders, gewoon niet altijd aan die eisen voldoen, en dat 
moeten we inzichtelijk houden. Dank u wel.

00:32:42

Voorzitter: De heer Van Zoelen.

00:32:45

De heer Van Zoelen: Dank, voorzitter, en ook dank voor de visie en vanuit onze fractie ook 
grote waardering voor het goede werk wat de brandweer verricht en ook de vele vrijwilligers
waarop de brandweer steunt die dag en nacht klaarstaan. De visie lijkt ons goed. Er worden 
daarin grote opgaven genoemd, ook als het om vrijwilligers gaat dat de wetgeving verandert 
en er zit natuurlijk ook een financiële opgave achter. Ook huisvesting en materieel en ook 
oplossingen die moeten worden gezocht op het gebied van innovatie. Het watertekort is 
genoemd, de waterleidingen, accu's die niet geblust kunnen worden en we hebben ook te 
maken met klimaatverandering waar nieuwe problemen uit voort komen en waarvoor 
oplossingen bedacht moet worden. We vinden het goed dat het allemaal benoemd staat in 
de visie, ook dat de brandweer garant staat voor mens en dier, maar als we kijken naar de 
visie voor 2030 zien we wel als we kijken op preventie dat het mensgericht is, dus wel 
controles voor oudere flats en studentenflat of wat dan ook. Dat is natuurlijk goed en 
belangrijk, maar als we kijken vallen wel de meeste slachtoffers van branden in Nederland 
onder dieren. Dat gaat over de 100.000 heen. Gelukkig is dat in de provincie Groningen 
bespaard gebleven. In 2022 slechts drie incidenten. Gelukkig bij één loods stonden geen 
paarden en bij een andere brand was ook het vee er niet. Drie paarden werden dood 
gevonden door brand in Hoogkerk en dat is natuurlijk gelukkig niet zo veel als wat in het 
zuiden van het land gebeurt, maar het behoeft wel grote aandacht, want je wilt niet dat dat 
hier in de provincie gebeurt. Gelukkig heeft mijn partij er landelijk op aangedrongen dat er 
verscherping komt in de wetgeving als het gaat om stalbranden en er komt ook een nieuwe 
regelgeving die in 2023 in werking komt. Zo komt er jaarlijks een verplichte keuring, visueel 
op de veehouderijen. Elektriciteit blijkt een grote oorzaak te zijn voor stalbranden, dus dat 
zal gecontroleerd moeten worden. Dat is afhankelijk van de grootte van bedrijven, één keer 
in de vijf jaar, maar ook jaarlijks. Technische ruimtes van bestaande stallen moeten 60 
minuten brandwerend zijn, een bedrijfsmanagementcursus wordt verplicht gesteld voor 
veehouderijen en er wordt ook een norm gesteld voor het aantal dieren dat in een 
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compartiment mag staan. Ik neem aan dat bij de invoering van die wet daar een taak voor 
de brandweer ligt. Wij zijn dan wel benieuwd en dat willen we dan meegeven als zienswijze 
als daar om gevraagd wordt, dan willen we wel dat aspect mee geven en dan willen we ook 
wel even horen hoe dat er dan in komt. Dat is voor de rest mijn waardering voor jullie werk.

00:35:43

Voorzitter: Dank u wel. De heer Van Hoorn.

00:35:46

De heer Van Hoorn: Dank u wel, voorzitter. Ik ga het kort proberen te houden, maar dat is 
altijd gevaarlijk als een politicus dat zegt. In navolging van vele van mijn collega's wil ik ook 
uitspreken dat het zeer waardevol werk is dat met heel erg veel liefde en aandacht wordt 
gedaan. Daarvoor ook de dank namens GroenLinks. Het bleek uit het hele stuk, deze zelfde 
aandacht in inzet, en laten we ook helder zijn, dat is niet makkelijk binnen de huidige 
veranderende wereld. Zoals al vaker aan gerefereerd, ook door collega Van Veen, het 
gebeurt allemaal in het meer hittestress, klimaatverandering, grote technologische 
vooruitgangen, zowel qua bouw, maar ook de energietransitie of elektrische auto's. Dus het 
vraagt nogal wat en dat zie ik terug in het stuk dat er dus van de brandweer vergt dat er een 
verandering komt en steeds meer inzet komt op risicobeheersing en advisering, of zoals net 
werd gezegd, het gaat van de achterkant steeds meer naar de voorkant en dat waardeert 
mijn fractie. Daarnaast met betrekking tot de personele kant, het is nogal wat dat er zoveel 
vrijwilligers bereid zijn in Nederland om hier op deze wijze aan bij te dragen, maar het is ook 
een uitdaging en ik waardeer het dan ook om terug te lezen dat er zoveel aandacht is voor 
diversiteit. Dat is fijn, want dit zijn kansen en ik vind het prettig dat deze genomen worden. 
Voorzitter, met betrekking tot de zienswijze toch nog een punt, deze had ik reen interruptie 
al eerder aangegeven. Net als gelijk aan de collegebrief denk ik dat het verstandig is om met 
de kosten die komen volgend uit het strategisch huisvestingsplan om dit zoveel mogelijk 
integraal af te wachten, ook omdat de herverdeling van het gemeentefonds natuurlijk 
gevolgen kan hebben. Daar worden wij dan graag in de toekomst in meegenomen. Tot 
zover, voorzitter.

00:37:34

Voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Laan.

00:37:38

De heer Van der Laan: Voorzitter, het meeste is al gezegd, ook onze grote dank richting de 
brandweer en de inzet die zij altijd plegen op velerlei terreinen en ook dank voor de 
hartelijke ontvangst in Haarlem vorige week, waarbij de tijd bijna te kort was om alle 
enthousiaste verhalen en presentaties te mogen zien en ook nog een stukje praktijk buiten 
te mogen aanschouwen en actief mee te doen. Verder kwam daar naar voren, ook al hier 
gezegd, dat met name de brandweerkazerne in Ten Boer wel aan vervanging toe is, ook al 
opgemerkt door de Stadspartij. Wij zijn hopende dat het niet zo lang hoeft te duren als een 
Haren waarbij het bijna 30 jaar duurde, dus daar graag nog even een reactie op of daar toch 
nog wat naar voren kan worden gehaald, omdat dat wel een beetje is blijven hangen dat die 
kazerne toch echt nu wel aan vervanging toe is. Dat is ook een mooi bruggetje, want Ten 
Boer is natuurlijk ook een aardbevingsgebied en dat blijft wel eens wat onderbelicht, hoewel
de actualiteit nu wel heel erg actueel is. Dan zagen we in de stukken dat door het Rijk nog 
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steeds niet de extra kosten worden vergoed die daarvoor staan, de extra opleidingen en 
alles wat nodig is bij calamiteiten omtrent een zware aardbeving. Daarvan wouden we graag 
horen vanuit de veiligheidsdriehoek hoe ver die discussies met het Rijk zijn over een stukje 
extra compensatie voor dat specifieke onderdeel, alles wat extra moet gebeuren in 
Groningen, voor het eventuele aardbevingsrisico's waarvan we echt allemaal hopen dat dat 
hier nooit zo zal gebeuren, althans niet een hele zwaarder. Tot zover, voorzitter.

00:39:34

Voorzitter: Dank u wel. De heer Wennink.

00:39:37

De heer Wennink: Dank u wel, voorzitter. In de stukken lezen we dat de basisfunctie van 
brandweerzorg goed vervuld kan worden en goed vervuld zal blijven worden. Wat we 
vandaag hopen mee te geven is dat de brandweerzorg echt een functie is of een tak van 
sport die hopelijk haar nevenfuncties optimaal blijft vervullen. Daarvan staan er toch een 
aantal onder druk lezen we in de visie. Wat ons bijblijft aan het bezoek vorige week onder 
het kopje duurzame bedrijfsvoering, is de paraatheid. Die staat blijkbaar onder druk. Er 
wordt bijvoorbeeld een wervingscampagne genoemd. Daarin hopen we twee zaken mee te 
geven. De eerste is het behoud van huidige medewerkers. We horen dat mensen na jaren 
van actief zijn op de wagen idealiter nog ergens werkzaam blijven binnen de brandweer en 
dat dat best wel een uitdaging is. We hopen dat daar blijvende inzet op kan worden 
gehouden. Ten tweede: hopelijk kunnen wij de brandweer als een soort opleiding gebruiken.
Heel veel mensen stromen uit en de brandweer is daarin best een bijzondere tak van sport 
voor de beroepsbrandweer. Tegelijkertijd ben je een hele specifieke doelgroep, terwijl je 
toch heel veel vaardigheden en zowel hard als soft skills opdoet. Hopelijk kan er ook inzet 
worden gepleegd onder het kopje duurzame bedrijfsvoering voor een dienst naar de 
brandweer. Voor het werven van vrijwilligers sluiten wij graag aan bij de woorden van de 
VVD. We lezen dat één van de nieuwe ambities een relatie met werkgevers van vrijwilligers 
verbeteren is. Wij hopen dat de gemeente als werkgeversorganisaties hierin een duidelijke 
positie kan innemen. Het faciliteren van vrijwilligerswerk door bijvoorbeeld flexibel om te 
gaan met thuiswerken is daarin één van de rollen die de gemeente zou kunnen oppakken. 
Wat betreft het maatwerk per post is ook één van de drie kernwoorden van de visie. Het 
gebouw Ten Boer loopt tegen de grenzen aan en de kosten zijn relatief laag doordat we de 
functies delen, maar vervanging of verhuizing is niet iets waar we direct financieel rekening 
mee houden. Wij hopen vandaag mee te geven dat op de lange termijn het behoud van de 
brandweerkazerne Ten Boer voor de ChristenUnie het uitgangspunt zou moeten zijn. Dan 
zouden wij graag nog iets willen noemen over de nieuwbouwplannen. De brandweer wordt 
op allerlei vormen aan de voorkant geconsulteerd, maar wij horen graag of er volgens B&W 
voldoende gewicht tillen aan deze adviezen, want vaak zijn het adviezen. Het is meepraten, 
het is een klankbord, het is advies. Als de brandweer zegt dat de seniorenflat slecht 
bereikbaar is of een studentenflat hoger is dan wat wij aankunnen met reguliere middelen, 
tillen wij daar dan voldoende gewicht aan? Om het af te sluiten, betreft de Sontweg locatie 
sluiten we graag aan bij de woorden van de PvdA. Wat ons betreft zijn de twee 
beroepsposten in de gemeente Groningen het uitgangspunt en we hopen dat de hele VRG 
deze mening blijft delen. Dank u wel, voorzitter.
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00:42:49

Voorzitter: Dank u wel. De heer Ram nog.

00:42:53

De heer Ram: Dank u wel, voorzitter. Ook namens de PVV dank aan de brandweer en al haar 
vrijwilligers en de beroepsbrandweer voor alle inzet die ze de afgelopen jaren hebben laten 
zien. Ik wil me aansluiten bij de opmerkingen over de huisvesting in Ten Boer. We hebben 
twee vragen over de verduurzaming en de diversiteit. Op zich hebben we daar niet zo een 
heel groot probleem mee an sich. Alleen vinden we wel dat de primaire taak van de 
brandweer natuurlijk een brand blussen is. Dit soort zaken moet natuurlijk niet in de weg 
komen te staan van die primaire taak. Kunnen jullie een inschatting geven of dat ook het 
geval is of niet? Dus of dat diversiteit eventueel een belemmerende factor kan worden met 
het aantrekken van vrijwilligers bijvoorbeeld? Dat is één opmerking die ik heb. Aan de 
andere kant, elektrificeren mag natuurlijk nooit een gevaar woorden dat de brandweer niet 
kan rijden, dat de brandweerwagen wel naar de brand toe kan. Is dat ook een gevaar. Kunt u
daarover uw licht laten schijnen? Dank u wel, voorzitter.

00:44:29

Voorzitter: Het woord is aan de burgemeester voor de beantwoording. Ik neem aan, ik hoor 
af en toe wat gefluister achter mij, dat u over technische vragen afspraken hebt gemaakt wie
die beantwoord. Burgemeester.

00:44:43

De heer Schuiling: Dank u zeer. Dank ook voor de complimenten die aan de brandweer en 
ook aan de veiligheidsregio worden gegeven. Ik denk dat het heel terecht is. Ik denk dat we 
blij mogen zijn met de professionaliteit van onze brandweer en terecht constateert een 
aantal van u dat het werk er niet makkelijker op wordt, dat de techniek vereist, dat de 
brandweer steeds weer bijleert. De referentie die de Partij van de Arbeid maakt naar de accu
in de elektrische auto is in dat opzicht wel heel beeldend voor alle andere ontwikkelingen 
waar we inderdaad ook mee te maken hebben. Dat beteken dat de brandweer, maar ook 
heel veel aanpalende diensten in een veel hoger tempo dan in het verleden we gewend 
waren zich moet aanpassen aan de tijd. Dat doet ze ook. Als we vervolgens onszelf de vraag 
stellen: wat betekent dat ook in organisatorische en financiële zin? Dan moeten we in de 
eerste plaats onder ogen zien dat er een aantal jaren geleden, tien jaar geleden ongeveer, 
gestart is met het instellen van veiligheidsregio's en het anders omgaan van de brandweer. 
Er had destijds voor kunnen worden gekozen om de hele overgang van de bruidsschat te 
laten voorzien. Dan krijgt zo een organisatie vet op de botten, heeft een grote algemene 
reserve en destijds is om redenen die nu niet meer ter zake doen ervoor gekozen dat niet 
doen. Laten we maar even zeggen: de SP luistert toch niet echt mee, althans de heer Kok 
luistert niet mee. Een beetje lean en mean, vooral mean, is het overgegaan. Daar betalen we
op enig moment natuurlijk wel de rekening. Die komt er nu aan. We komen daar ergens in 
maart nog weer over te spreken, over die hele financiële doorvertaling. Terecht zegt een 
aantal van u: "Dat is wel eventjes een fikse uitzetting van de begroting." Natuurlijk hebben 
we ook gekeken of er knoppen zijn waar we aan kunnen draaien. U kunt zelf natuurlijk het 
beeld voor ogen doen. U heeft het al gezegd: er is een aantal kazernes wat behoorlijk door 
de hoeven zakt. We zijn daar heel voorzichtig mee. In haren wel heel erg voorzichtig. Ik vind 
dat mevrouw Jacobs het heel vriendelijk formuleert en nog paar van haar collega's door te 
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zeggen: "Daar heb je wel 30 jaar over gedaan." De commandant fluisterde me in: "Het waren
32 jaar." Dus het was nog erger. Ten Boer komt dan natuurlijk ook aan de orde. Daar hebben
we ook aardbevingsschade en die staat niet voor niets in de top tien van te vervangen 
kazernes. Ik durf er geen jaartal bij te noemen, omdat het ook weer een klein beetje een 
puzzel is. Het hangt er ook van af als je nou op een andere plek in de onmiddellijke nabijheid
niet aan de gang kunt, dan kan het best zijn dat we zeggen: "Dan trekken we Ten Boer nu 
naar voren, want het moet wel." Daar geen twijfel over. Een andere knop waar we aan 
zouden kunnen draaien is de uitrusting en de toerusting van de brandweer. Mijn standpunt 
is: ik vind dat de mensen die in zo een gevaarlijke situatie zich moeten begeven met zulke 
snelle ontwikkelingen het beste materiaal moeten hebben. Je moet nooit het verwijt treffen,
zeker niet in een rijk land als Nederland, dat we mensen blootstellen aan risico's, omdat we 
op allerlei punten aan het bezuinigen zijn geweest. Dat hebben we met het leger wel gedaan
en daar betalen we nu elke dag een hele hoge prijs voor. Ik denk dat we het zelf in de hand 
hebben of we dat met de brandweer en of de politie ook zouden willen. Mijn indruk is dat 
we dat niet willen zonder dat het allemaal met toeters en bellen gaat, om dat beeld laten 
gebruiken, of allemaal hele luxe dingen, maar uiteindelijk, aan het eind van de dag kom je 
gewoon simpelweg op de vraag: willen wij bepaalde taken nog bij de brandweer hebben of 
niet en wat levert het dan op als we het niet meer daar zouden doen? Dat zijn dan ook weer 
niet de wereldbedragen waardoor we heel veel flexibiliteit hebben. Dus het ontslaat ons niet
van de verplichting om heel goed te kijken naar de ontwikkelingen van het gemeentefonds. 
Dat gaan we doen en dat betrekken we er ook bij, maar ik heb zelf na drie jaar discussie 
intern na alle benchmarks die we uitvoeren met andere veiligheidsregio's, naar allerlei 
andere mensen die er ook naar kijken, niet heel veel illusie over dat we heel veel 
mogelijkheden hebben. Desalniettemin hebben we gezegd: "We zetten die brandweer wel in
de nieuwe tijd." Vandaar die hele visie op de brandweerzorg waarbij preventie een heel 
zwaar accent krijgt. Terecht vraagt een aantal van u daar ook aandacht voor. Om maar een 
voorbeeld te geven: Student en Stad stelt daar een paar vragen over, maar we zijn dus ook 
wel present bij de KEI-week. We hebben tussentijds voorlichting in studentenhuizen maar te 
controleren, zo ook samen met de gemeente. Wat we ook doen en dat heeft u afgelopen 
vrijdag gezien, op het moment dat in pand B wij iets waarnemen, we ook even bij pand A 
gaan kijken. Dat heeft dus tot reactie geleid die u heeft kunnen lezen dat we daar dingen 
aantroffen in de Poelestraat waarbij we dus onmiddellijk de mensen uit het pand hebben 
weggehaald, eisen hebben gesteld samen met de gemeente en de brandweer voor mensen 
het pand weer kunnen betrekken. Dat is weliswaar laat en te laat, maar ik wil maar 
aangeven dat we wel op vele fronten met die preventie bezig zijn met voorlichting, met 
bedrijven, met Univé, met bejaardenhuizen, met IKEA en noem maar op. Op heel veel 
fronten zij we eerst aan de voorkant aan de gang. Het draagt enorm bij aan het reduceren 
van de kosten. Dan zijn we onze mensen voortdurend aan het opleiden bij de nieuwe 
ontwikkelingen die er zijn. Daar hoort een goede toerusting bij, daar hoort bij dat men weet 
dat het goed is om bij de brandweer te kunnen werken, want we hebben een 
huisvestingsplan en daar zit flexibiliteit in. Zo komen we natuurlijk vanzelf op de Sontweg. 
Beseft de regio dat ook de hoofdkazerne van de hele regio aan de beurt is? Nou en of dat ze 
dat beseffen. Letten we daarbij op een aantal bijzondere kenmerken qua duurzaamheid? We
zijn een overheidsorganisatie en kunnen ons natuurlijk niet veroorloven om daar een 
krakkemikkig iets neer te zetten wat er bovendien ook drie keer niet uitziet. Het moet goed, 
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het moet bij de tijd zijn, met de tijd meegaan, we moeten niet elke keer weer hoeven te 
investeren. Dat is een beetje de lijn voor alle kazernes met dien verstande dat we bij een 
aantal kazernes in de regio zeggen: "Als we dat modulair kunnen opbouwen, dan besparen 
we heel veel aan de voorkant. We kunnen er zoiets bijschaven als de tijd dat vereist, zo 
uniform mogelijk, zo duurzaam mogelijk, zo goedkoop mogelijk, dus een aantal van die 
ingrediënten komen dan samen." Dan zijn er een aantal specifieke vragen bij de vrijwilligers. 
Dat werkt aan twee kanten uit in de vraagstelling. Wij willen natuurlijk niets liever dan een 
heel divers samengesteld korps zijn. Ik had het niet helemaal op mijn netvlies. Ik begreep dat
7 procent van onze brandweermensen vrouw is, en dat zou natuurlijk fantastisch zijn als we 
dat percentage omhoog kunnen krijgen. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere inclusiviteit 
en diversiteit van de samenstelling van ons korps. Dat willen we heel graag en daar zijn we 
ook mee bezig. Er is ook een vraag gesteld over de planning van de hele huisvestingsnotitie. 
We zijn dus nu alle informatie aan het ophalen vanuit de diverse raden, en dat betekent dat 
we ergens in maart, april al de informatie die we nu krijgen integraal gaan behandelen. Dan 
weten we dus wat de uitkomsten zijn van de raadpleging van u en van de andere raden. Dan 
weten we ook beter wat het voor financiële consequenties heeft en dan komen we dus 
terug met het hele verhaal. Een heel specifiek punt van aandacht wat ook al lange tijd onze 
[onhoorbaar] zorg is, is door de Partij voor de Dieren aangekaart. Terecht wordt erop 
gewezen dat er verschrikkelijke branden zijn met een aantal van die megastallen die in dit 
land nog steeds gebouwd mogen worden. Ik moet nu zelf zeggen dat ik ongelooflijk blij ben. 
Ik word er misselijk van als ik zie wat daar allemaal gebeurt en hoe achteloos al die 
gebouwen zijn neergezet en tot welk verschrikkelijk leed dat leidt als zo een enorme stal in 
de fik vliegen, dus ik ben heel blij met het aantal van de punten die de Partij voor de Dieren 
aanhaalt door te zeggen van: "Het blijft marginaal natuurlijk, maar in ieder geval komt er 
enige verbetering in de inrichting van die stallen." Ik moet u er tegelijkertijd bij zeggen, hij zit
hier naast me, dat onze commandant ook portefeuillehouder was voor het brandveilig 
ondernemen met ook de stallen. Als u er dus nog wat meer over wilt weten, dan zit hij hier 
naast me en dan kunt u daar nog een paar vragen aan stellen.

00:55:18

Voorzitter: De heer Van Zoelen heeft nu al een vraag.

00:55:21

De heer Van Zoelen: De vraag gaat specifiek over wetgeving die dit jaar in werking gaat 
treden. Er komt een verplichte controle, dus dat is in de maak en komt eraan. Ik neem aan 
dat dat ook beslag legt op capaciteit bij de brandweer, dus ik ben benieuwd hoe dat in de 
visie wordt verwerkt.

00:55:39

Voorzitter: Burgemeester.

00:55:41

De heer Schuiling: Dat is juist, dus wij sluiten daarop aan en we hebben het er ook al wel 
eens vaker over gehad, dus wij zullen dan ook die inspecties uitvoeren. Dat wordt 
opgenomen en het antwoord op uw vraag is: ja, dat gaan wij doen. Dan zijn er nog een 
aantal specifieke vragen gesteld over de aanrijtijden. Wij voldoen op dit moment aan de 
normen die daarvoor gelden, dus dat is gelukkig geborgd met dien verstande dat een tijdige 
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signalering wanneer een brand zich aan het ontwikkelen is, daarvoor ongelofelijk belangrijk 
is. We delen de opvatting van de VVD. Wij zijn natuurlijk als gemeente werkgever en het zou 
mooi zijn als we bij de inrichting van onze kazernes daar rekening mee kunnen houden, dat 
ook de vrijwilligers, wie we veel dank verschuldigd zijn, ook aan hun werkgevers, daar een 
goede plaats kunnen vinden. Voor wat betreft de klimaatadaptatie onder andere van D66 bij
de huisvestingsplannen zijn zaken als regenwater energie labels en circulair bouwen, ik heb 
er net al wat over gezegd, uiteraard meegenomen. Dan moet ik even kijken of er nog andere
vragen zijn. De ChristenUnie heeft nog een vraag gesteld over de paraatheid van de 
vrijwilligers. Het klopt, dat vraagt onze continue aandacht waarin onze infrastructuur, 
inrichting van gebouwen en afspraken met werkgevers kunnen we daar natuurlijk rekening 
mee houden. De discussie over de vrijwilligers is net heel recent pas afgerond en hun positie 
daarin. We voeren in dat opzicht gewoon de landelijke afspraken uit. Ik heb alle vragen 
weliswaar gebundeld, maar wel allemaal beantwoord nu.

00:58:09

Voorzitter: Ik heb er nog eentje zijn over bluswater. Er wordt achter mij overlegt. 
Ondertussen de heer Van Zoelen.

00:58:24

De heer Van Zoelen: Nog een kleine vraag. Het is heel mooi dat het meegenomen wordt. Ik 
hoor het ook bij de verduurzaming van gebouwen, van die vraag niet gesteld, maar wat 
houdt meegenomen precies in, dat het woord voorgelegd ook voor de visie als dat straks 
besproken wordt?

00:58:42

Voorzitter: Die vraag is helder. Ik zag nog een vinger ergens. De heer Van der Laan.

00:58:47

De heer Van der Laan: Over die compensatie voor die aardbevingsinspanningen die de 
brandweer moet plegen voor extra trainingen, et cetera.

00:58:58

Voorzitter: Burgemeester.

00:59:01

De heer Schuiling: De laatste vraag, daar krijgen we budget voor en dat nemen we op een 
creatieve manier mee in de plannen voor onder andere Ten Boer. Het bluswater is voor nu 
op orde, maar is wel een punt van aandacht. Iedereen weet dat, het waterbedrijf ook, dus 
daar gaan we mee aan de slag. De vraag van de Partij voor de Dieren, ik kan het niet 
helderder formuleren dan ik al heb gedaan. Wij nemen dat op in de plannen en ook in de 
prioriteitstelling zullen we er dus voor zorgen dat dat bij de tijd komt en daarop actief 
controleren. Als u dus mijn uitspraak net heeft gehoord over wat ikzelf vind van die grote 
stalbranden, dan kunt u zich wel voorstellen dat het niet de prioriteit nummer tien is. Het 
gaat echt omhoog wat mij betreft. Dat zal de portefeuillehouder landelijk waarschijnlijk ook 
wel willen, anders kan hij ook niet thuiskomen.

01:00:08

Voorzitter: Ik geloof dat de heer Van Zoelen die toezegging graag op papier wil zien.
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01:00:11

De heer Van Zoelen: Dat zou mooi zijn, maar het wordt nu nog duidelijker, dus dank voor 
deze woorden.

01:00:17

Voorzitter: Goed zo. Dan zag ik nog een laatste bij de heer Wennink.

01:00:21

De heer Wennink: Ik zit volgens mij in uw dode hoek, maar ik kan mijn hand hoger opsteken 
de volgende keer. Dat is helemaal niet erg, voorzitter. Ik hoopte dat de burgemeester nog 
een korte reflectie kan houden op het punt van het meenemen van de adviezen die wij 
krijgen in onze bestemmingsplannen en onze nieuwbouwplannen. Van tevoren krijgen wij 
advies. Het is een soort retorische vraag, maar of de burgemeester een korte reflectie kan 
geven over het gewicht dat wij hangen aan advies van een brandweer als ze zeggen: "Deze 
flat is te hoog, staat naast een andere flats die ook al hoger is dan dat wij aan kunnen met 
[onhoorbaar] wagens. Deze aanrijplaats is voor ons lastig." Hangen wij daar voldoende 
gewicht aan in onze eigen nieuwbouwplannen als gemeente?

01:01:12

Voorzitter: Burgemeester.

01:01:19

De heer Schuiling: De adviezen van de veiligheidsregio, of het nou om evenementen gaat, 
want dat kan natuurlijk ook hartstikke risicovol zijn qua brandveiligheid maar ook bij de 
plannen, worden die gewoon volwaardig meegenomen. Dat moet ook, want u en ik hebben 
allebei natuurlijk ook die verschrikkelijke brand in de toren in Londen nog op het netvlies. 
Dus op het moment dat een bedrijf een chemisch proces op gang zet waarvan we zeggen: 
"Wat is dat nou precies?" Dan gaan we daar wel eventjes verder naar kijken, want we willen 
onze mensen en de omwonenden niet in gevaar brengen. Bij bouwplannen wordt er altijd 
mee gekeken en ik heb in de afgelopen jaren nooit vanuit de veiligheidsregio een signaal 
gekregen van: let op, er wordt nou iets neergezet, dat kunnen we gewoon niet aan, omdat 
we de hoogwerkers niet hebben, of anderszins. Dus ik kijk nog eventjes maar geen klachten 
tot nu toe.

01:02:27

De heer Schuiling: Hij mag niks zeggen, dus ik zeg het nu even, maar volgens mij hebben wij 
geen klachten tot nu toe.

01:02:36

Voorzitter: Dat is mooi. Dan denk ik dat we rond zijn. U hebt de reactie van het college 
gehoord, ik zie instemmend geknik. Dan dank ik iedereen voor zijn of haar bijdrage. Ik wens 
u verder een fijne avond.
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