College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
Renesse, 232 april 2019,
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het
Statenlid H.G.A. (Bertie) Steur, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande
blusvoertuigen (3 punten).
Toelichting
Eerste punt. Naar onze informatie bevinden zich in onze provincie Zeeland thans slechts
twee blusvoertuigen die zijn toegerust voor de bestrijding van natuurbranden, met als
standplaats Burg-Haamstede en Renesse.
Als in de Domeinen (bos met veel naaldbomen bij Westenschouwen) een brand uitbreekt
en de wind staat uit zuidwestelijke richting (zoals deze meestal staat) is deze brand zonder
ingrijpen naar schatting 6 uur later bij de Brouwersdam. Daar tussen ligt een gebied met
veel natuur en bevinden zich heel veel campings en bungalowparken welke in de zomer
propvol staan. In Zeeland is Schouwen-Duiveland de koploper qua aantal overnachtingen
en wij weten dat het gros hiervan op Schouwen plaats vindt in voornoemd gebied.
Hieruit kan men concluderen dat voornoemde blusvoertuigen juist gestationeerd zijn, er is
echter meer (vergelijkbare, in geval van droogte zeer ontvlambare) natuur te vinden in
Zeeland waar zulke blusvoertuigen niet voorhanden zijn.
Vragen
1. Klopt deze informatie en zo ja, is uw college dan samen met de Statenfractie van de
PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van mening dat in het belang van zowel onze
eigen inwoners als dat van onze gasten(toeristen), de veiligheid in onze gehele
provincie Zeeland te allen tijde gewaarborgd dient te zijn en welke concrete stappen
gaat uw college in dat geval ondernemen teneinde die veiligheid te kunnen
waarborgen?

Toelichting
Tweede punt gaat over een Zeeuwse TS (Tankautospuit) welke in Scharendijke staat,
vorig jaar nieuw is aangeschaft omdat deze met 4 man te bedienen is i.p.v. met de
gebruikelijke 6 maar nog niet is ingezet omdat deze telkens kapot is. Kosten 350.000 euro.
Er is besloten deze voertuigen in heel Zeeland in te voeren (22 stuks).
Vragen
1. Omdat het een nieuw soort voertuig betreft willen wij van uw college vernemen of
het hier qua storingsgevoeligheid/betrouwbaarheid en gedurende lange tijd niet
inzetbaar zijn, een op zichzelf staand geval betreft, of dat het hier een structureel
probleem betreft, wat al deze Zeeuwse TS ’en aangaat?
2. Ook is onze Statenfractie benieuwd of er nu reeds mogelijke financiële tegenvallers
kunnen worden voorzien?
Toelichting
Derde punt betreft een opmerking aangaande de kazerne in Renesse. Deze staat op een
terrein van de Provincie, maar het is de brandweer niet toegestaan om hier te oefenen.
Hiervoor zou de brandweer zijn aangewezen op een terrein in Brouwershaven (zo’n 15
minuten bij Renesse vandaan). In de praktijk is dit opgelost doordat een welwillende boer
de brandweer de ruimte geeft om bij hem op het terrein te oefenen, maar dit is o.i. een
oplossing van een houtje-touwtje niveau welke gelukkig zeer naar tevredenheid van de
brandweer werkt maar o.i. geen recht doet aan de belangrijke taken die zij vervullen.
Vragen
Is uw college met ons van mening dat de huidige manier van werken in dit geval geen
schoonheidsprijs verdient en is uw college bereid om in gezamenlijkheid met deze mensen
tot een beter werkbare en voor de hand liggende oplossing te komen?
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
Hoogachtend,
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
H.G.A. (Bertie) Steur, Fractielid

