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Aan: Inspectie Veiligheid en Justitie, Noord-toren, verdieping 35 
Ter attentie van het hoofd Inspectie, de heer mr. J. G. Bos 
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag 

 
Datum : 31 oktober 2016 
Betreft : onderzoek Gooi en Vechtstreek 
 

Geachte heer Bos, 

Met grote verbazing hebben wij kennisgenomen van de mededeling, in een brief van de minister van 
Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer, dat u geen aanleiding ziet om een afzonderlijk rapport over 
Gooi en Vechtstreek uit te brengen. Dan ziet u klaarblijkelijk ook geen aanleiding om de regio Gooi en 
Vechtstreek onverwijld aan te zetten tot aanpassing van het dekkingsplan 2.0 en het uitruksysteem, dat 
aantoonbaar niet voldoet aan de wettelijke bepalingen en onnodig burgers en brandweerpersoneel in gevaar 
brengt. Daarover bent u regelmatig geïnformeerd en lijkt u nu de gerapporteerde feiten terzijde te schuiven.  

In de veiligheidsregio Zeeland heeft u – geheel terecht - twijfels geuit over de inzet van een ‘Zeeuwse TS’ en 
gevraagd om middels een brandweerkundige onderbouwing aan te tonen dat de innovatieve wijze van 
inrichten van de repressieve brandweerzorg met gebruikmaking van de ‘Zeeuwse TS’, een gelijkwaardig 
niveau van veiligheid voor de burgers biedt als met de TS6 als basisbrandweereenheid. Heeft de regio Gooi 
en Vechtstreek al een brandweerkundige onderbouwing aangeleverd? En zo ja, willen wij die graag inzien. 

Op 6 juli 2016 verklaarde de plv. commandant / directeur bedrijfsvoering, tijdens de rondvraag in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek, nog dat er in week 28 ‘afrondende 
gesprekken’ waren gepland met uw Inspectie en dat er ook een toelichting zou worden gegeven bij de 
werkgroep raadsleden. Ook ons heeft u laten weten nog voor de zomer van 2016 met de 
onderzoeksresultaten naar buiten te komen en dat u ons daarvan vooraf in kennis zou stellen. Dat hebben 
we gemist, net als overtuigende argumenten voor uw opmerkelijke keuze. 
 
“Voor de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten is uw deelname van essentieel belang.” schreef u in 
uw e-mail bericht van 20 mei 2016 aan het repressieve personeel in de regio Gooi en Vechtstreek.  
Veel van onze leden hebben gehoor gegeven aan uw oproep en hebben de digitale vragenlijst ingevuld.  
Dit in de veronderstelling dat de onderzoeksresultaten, om reden van bovengenoemde waarnemingen, van 
essentieel belang zouden zijn. Nog los van de voortdurende blootstelling van het repressieve personeel aan 
onnodige risico’s, laat u de deelnemers aan uw enquête nu meer dan een jaar wachten op de 
onderzoeksresultaten. Dat vinden wij onbehoorlijk.  

Wij zien grote paralellen met de situatie in Zeeland en vragen u beleefd om handhaving van de wettelijke 
bepalingen. De publicatie van de onderzoeksresultaten beschouwen wij als vanzelfsprekend.  

Met vriendelijke groet, 
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. 

 
 

Marcel Dokter  
Voorzitter 

 
In afschrift aan: 
- de minister van Veiligheid en Justitie 
- de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie 
 


