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Vragen van het statenlid François Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement
van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 078.
Vragen ingevolge artikel 44 van het regle- Antwoorden van gedeputeerde staten:
ment van orde inzake Veiligheid in
Zeeland

V1.2

statenstukken

(ingekomen 19 april 2016)
1.

Is uw College op de hoogte van deze
alarmkreet van de Vakvereniging
Brandweer Vrijwilligers?

1.

Wij hebben kennisgenomen van de
berichtgeving in de media.

2.

Is uw College met de Statenfractie van 2.
de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
van mening, dat in geval van calamiteiten waar de brandweer voor ingezet
dient te worden iedere seconde telt en
het derhalve ongewenst is dat aanrijtijden opgerekt zouden gaan worden (in
welke vorm dan ook)? Zo ja, welke
stappen gaat uw College dan ondernemen om dit te voorkomen? Zo nee,
waarom niet?

Antwoord op vraag 2 en 3:
Wij brengen in herinnering dat er geen
enkele provinciale taak is op dit terrein,
anders dan de bestuurlijk toezichthoudende rol van de cvdK namens het Rijk ten
aanzien van een op veiligheid gerichte samenwerking van hulpdiensten binnen de
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).
Uw vragen die van inhoudelijk/operationele
aard zijn, zouden in dit verband gericht
moeten worden aan de VRZ, waar de
Brandweer Zeeland onderdeel van uitmaakt.
Verder merken wij op dat het geheel van
maatregelen in de brandweerzorg, in opdracht van de minister van V&J, is getoetst
door de Inspectie V&J. Daarbij is geconcludeerd dat de beschreven wijze van brandweerzorg voldoet aan de wettelijke eisen.

3.

Onze Statenfractie acht de ontwikke3.
ling en de beoogde inzet van een
Zeeuwse TS (Tankautospuit) ongewenst en wil dat de Veiligheids Regio
Zeeland in plaats daarvan brandweerbusjes gaat inzetten (zie bijlagen voor
uitgebreide motivatie); kan uw College,
in het belang van onze Zeeuwse bevolking, zich hierbij aansluiten? Zo ja is
uw College dan bereid om de nodige
stappen te nemen teneinde dit te kunnen realiseren? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord bij vraag 2
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