Vrijwillige brandweer Wemeldinge
Noordelijke Achterweg 55
4424 ED Wemeldinge

Aan: Gemeente Kapelle
T.a.v. college van B&W en gemeenteraad
Postbus 79
4420 AC Kapelle
Wemeldinge, 21 juli 2022
Betreft: Samenvoegen brandweerposten gemeente Kapelle
Geacht college en gemeenteraad,
Tijdens de informatiebijeenkomst van maandag 18 juli 2022 heeft ons brandweerkorps kennis mogen
nemen van de plannen van het college van B&W om de nieuwbouw van de buitendienst te
combineren met een nieuwe brandweerkazerne. De korpsleden hebben de gelegenheid gekregen en
genomen om hun mening te verwoorden, waarvoor dank. Met deze brief willen wij onze toezegging,
om onze vragen en opmerkingen met u te delen, gestand doen. We hechten bovendien aan een
eerlijke en transparante communicatie. Met feitelijkheden en zonder emoties. Een kopie van deze brief
sturen we daarom naar de directie en het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zeeland.
Zoals we tijdens de bijeenkomst duidelijk hebben gemaakt, is het voorstel om de brandweerkazernes
van Kapelle en Wemeldinge samen te voegen, bij onze mensen ingeslagen als een bom. Onze
mensen zijn zeer teleurgesteld in de gang van zaken en stellen zich de vraag: waar doen we het nog
allemaal voor? En waarom ze nog naar een cursus of oefening zouden moeten gaan? Het plan doet
wat met de motivatie van de mensen, die 24/7 klaar staan voor onze gemeenschap. Dat heeft u
tijdens de bijeenkomst kunnen ervaren.
Zoals gemeld hebben wij voorafgaand aan de bijeenkomst als ploeg uw plan besproken. Dit heeft bij
ons (in eerste aanleg) de volgende vragen opgeroepen:
1.) De eerste vraag die wij hebben is welke consequenties dit plan heeft voor de veiligheid van de
inwoners van Wemeldinge en de duizenden recreanten die in ons verzorgingsgebied vertoeven?
2.) Gezien de rijafstand tussen Wemeldinge en Kapelle en de daarmee gepaard gaande oplopende
rij-/ uitruktijden ligt een rol voor de vrijwilligers van Wemeldinge niet voor de hand. Heeft de VRZ
de gevolgen van een andere bezetting van de eenheden en de invloed daarvan op de
opkomsttijden in beeld gebracht? Zo ja, tot welke conclusies heeft dat geleid?
3.) Welke rol spelen de opkomsttijden van de eenheden van de kazernes in Goes en ’s-Gravenpolder
in de keuze voor een gezamenlijke locatie?
4.) Als de kazerne in of aan de rand van Kapelle gesitueerd zal worden, zullen de opkomsttijden voor
de risicovolle gebouwen in Wemeldinge aanzienlijk oplopen en worden de wettelijke normtijden
overschreden. Wie is verantwoordelijk voor de noodzakelijke compenserende (preventieve)
maatregelen?
5.) Als we kijken naar de risicoanalyse voor Maatwerk in Brandweerzorg, werd in 2015 geadviseerd
om de posten Kapelle en Wemeldinge te handhaven. Uit die analyse blijkt tevens dat de
risicoscore voor de kern Wemeldinge (2.1) hoger ligt dan voor de kern Kapelle (2.0). Welke
wijzigingen hebben er sindsdien plaatsgevonden?

6.) De post Wemeldinge werd verrast met de plannen. Maar blijkbaar ligt het plan om de posten
samen te voegen al sinds 2021 op tafel. Hoe is het mogelijk dat de brandweervrijwilligers van
Wemeldinge en Kapelle hierbij niet zijn betrokken en ook de gemeenteraad niet is geïnformeerd?
7.) De burgemeester gaf vorige week in de raadsvergadering aan dat hij het plan in juni heeft
besproken met het algemeen bestuur van de VRZ. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het beleid.
Dat beleid is in februari 2022 door de VRZ vastgesteld. Maar daarbij zijn de plannen van Kapelle
niet in opgenomen. Wat vindt het algemeen bestuur van de VRZ van deze plannen?
Naar aanleiding van de bijeenkomst en de nieuwsberichten in de media, willen we graag nog het
volgende opmerken en enkele aanvullende vragen stellen.
•

•
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•

De burgemeester gaf 12 juli 2022 in de raadsvergadering aan dat de VRZ volop bezig is met
plannen voor een herstructurering met minder kazernes. Kapelle heeft volgens de burgemeester
al ‘groen licht’ gekregen. Dat lijkt ons ook van invloed op de overige 12 gemeenten en het
dekkingsplan van de VRZ.
Met name het artikel van de PZC geeft aanleiding tot het geven van het volgende commentaar:
het gaat niet om geruchten maar om een concreet plan van het college van B&W dat ook al met
de VRZ is besproken. Geheel ten onrechte wordt nu de suggestie gewekt dat de ploegleiders
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van ruis op de lijn, zij informatie hebben aangedikt en dit
voor meer onrust heeft gezorgd. Dat beeld is onjuist en moet worden hersteld. De plannen komen
immers uit de koker van het college van B&W en niet van de ploegleiders.
Tijdens de bijeenkomst werd een doorrekening van de meest gunstige samenstelling van een
samengestelde eenheid (vrijwilligers van Kapelle en Wemeldinge) gepresenteerd. Het lijkt ons
gewenst om ook de berekening van de meest ongunstige bezetting in beeld te brengen.
We hebben niets tegen slimme plannen voor de huisvesting van de gemeentewerkplaats, maar de
huisvesting van de brandweer kent andere eisen dan de buitendienst. De keuze voor renovatie
en/of nieuwbouw en de locatie hangt af van verschillende factoren (waaronder wettelijke
normenkaders) en een grondige analyse. Niet alleen door de gemeente, maar ook door de
veiligheidsregio.

Deze overwegingen brengen ons tot het stellen van de aanvullende vragen:
8.) Welke invloed heeft uw plan op het dekkingsplan van de VRZ, de door de Inspectie Justitie en
Veiligheid gewenste verbeteringen en is dat afgestemd met de overige gemeenten, dan wel het
algemeen bestuur?
9.) De ploegleiders wisten (net als de gemeenteraad) helemaal van niets, maar werden in de
raadsvergadering en het artikel in de PZC neergezet als de boosdoeners. Hoe gaat het college
dat ontstane beeld herstellen en waarom heeft het college de plannen niet eerder gedeeld met de
betrokken partijen om te komen tot maximaal draagvlak?
10.) De uitruktijd van de meest gunstige samenstelling van de eerste eenheid bedroeg volgens de VRZ
5.15 minuten. Wat is dan de uitruktijd van de meest ongunstige samenstelling en wat betekent dit
voor de opkomsttijden?
11.) Op basis van welke analyses komt u tot het oordeel dat het samenvoegen van de buitendienst
met een brandweerkazerne een goed plan is?
Wij gaan ervan uit dat het college en/of de VRZ op korte termijn met duidelijke, schriftelijke
antwoorden gaat komen.
Met vriendelijke groeten,
Vrijwillige brandweer Wemeldinge

