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ONDERWERP

Ontwikkelingen brandweerzorg Zeeland + Onderzoek brandweerzorg Walcheren
Geachte raadsleden,
Aanleiding
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (hierna: VRZ) heeft op 27 mei 2021
de bijgevoegde brief verstuurd naar alle colleges van de deelnemende gemeenten met het
verzoek om de raden te informeren. Naast de landelijke ontwikkelingen, met name op het
gebied van de rechtspositie van brandweervrijwilligers, komt in de brief ook het afgeronde
onderzoek naar de brandweerzorg op Walcheren aan de orde.
Hieronder volgt een korte toelichting bij de twee onderwerpen die in de brief van de VRZ aan
de orde komen.
Landelijke ontwikkelingen brandweerstelsel
De VRZ heeft uw raad afgelopen jaar per brief reeds geïnformeerd naar het landelijke
onderzoek naar een juridisch houdbaar systeem voor vrijwilligheid bij de brandweer. In deze
brief wordt door de VRZ toegelicht dat de uitkomsten van dit onderzoek mogelijk tot forse
financiële en organisatorische consequenties kunnen leiden voor de brandweerzorg in
Zeeland, gelet op de specifieke geografie, bevolkingsspreiding, onze organisatiewijze met
vrijwilligers en de risico’s in het gebied.
Brandweerzorg in Zeeland
Uw raad is reeds op de hoogte gesteld van het feit dat het Algemeen Bestuur van de VRZ
het in 2015 opgezette project Maatwerk in Brandweerzorg (hierna: project MiB) heeft
afgerond. De ontwikkelingen in de brandweerzorg vormen aanleiding voor de VRZ om in te
zetten richting een meerjarige aanpak voor een toekomstbestendige brandweerzorg in
Zeeland in 2030
Het project MiB heeft goede resultaten voortgebracht, maar er zijn ook zaken niet voltooid.
In het project MiB was een belangrijke pijler de verbetering van de operationele
brandweerzorg in met name de historische binnenstad van de gemeente Vlissingen. De
oplossing op de korte termijn lag volgens de VRZ in het realiseren van een dagbezetting op
de post Olympiaweg en op de middellange termijn lag de oplossing in een onderzoek naar
de verbetering van de brandweerzorg in het stadsgewest Vlissingen-Middelburg (inclusief
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Koudekerke). De korte termijn oplossing bleek geen haalbare kaart, waarop het AB in maart
2018 het besluit nam de middellange termijn oplossing uit het project MiB, een onderzoek
naar de brandweerzorg op Walcheren, in gang te zetten. Dit onderzoek wordt in de brief van
de VRZ aangehaald. Zoals in de brief door de VRZ wordt toegelicht leveren de uitkomsten
van dit onderzoek geen oplossingen voor de brandweerzorg op Walcheren, maar meer
vraagpunten voor de ontwikkeling van de totale brandweerzorg voor Zeeland. Dit laatste
wordt nu opgepakt in het project Brandweerzorg 2030.
Het feit dat het Brandweeronderzoek Walcheren de input vormt voor het project
Brandweerzorg 2030 levert voor Vlissingen geen oplossing voor de reeds in 2015
gesignaleerde noodzakelijk verbeteringen van de operationele brandweerzorg in Vlissingen.
Om die reden is door de burgemeester, als portefeuillehouder namens ons college, intensief
overleg gevoerd met de VRZ om te komen tot een oplossing op korte termijn voor de
noodzakelijke verbetering in Vlissingen, passend binnen het totale plan Brandweerzorg
2030.
De uitkomst van dit overleg is weergegeven in de brief. Op dit moment is de VRZ onderzoek
aan het doen op welke wijze op korte termijn een verbetering in de operationele
brandweerzorg in met name de binnenstad van Vlissingen kan worden gerealiseerd. De
uitkomsten van dit onderzoek en de uitvoering daarvan zijn aanvullend op de reeds
toegezegde pilot in Vlissingen om te komen tot een verbetering van de preventieve
brandweerzorg.
Raadscommissie 16 september 2021
In de raadscommissie van 16 september 2021 zal de VRZ een toelichting geven over de
uitkomsten van het rapport Brandweerzorg Walcheren en over het onderzoek naar de
verbetering van de operationele brandweerzorg in Vlissingen.
De brandweerposten op Walcheren zijn in juni 2021 door de VRZ geïnformeerd over de
uitkomsten van het genoemde onderzoek.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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