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Vragen van het statenlid Ralph van Hertum en Bayram Erbisim (PvdA) ingevolge artikel 44 reglement van 
orde

 
AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2018 nummer 282. 
 
 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-
ment van orde inzake Bereikbaarheid voor 
hulpdiensten  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 20 november 2018)  

1. Hoe is het in Zeeland gesteld met de 
bereikbaarheid voor hulpdiensten en 
vluchtroutes in geval van calamiteiten 
in of bij druk bezochte recreatiecon-
centraties (druk bezochte stranden, 
strandpaviljoens, campings en derge-
lijke)? 
 

1. Wij hebben navraag gedaan bij de Veilig-
heidsregio Zeeland (VRZ), omdat de VRZ 
en de betrokken gemeenten formeel ver-
antwoordelijk zijn. VRZ laat weten dat de 
bereikbaarheid van druk bezochte recrea-
tieconcentraties zoals stranden, strandpa-
viljoens en campings over het algemeen 
goed is geregeld. 
In geval van grootschalige calamiteiten is 
het zo dat de infrastructuur in Zeeland, af-
hankelijk van de omstandigheden, beperkt 
is. 
 
Voor het toetsen van de bereikbaarheid 
van objecten zoals campings en strandpa-
viljoens wordt door VRZ de Handreiking 
Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 
gebruikt.  
 
Van de toegangswegen tot het duingebied 
hebben brandweervoertuigen en ambulan-
ces, waar dat van toepassing is door een 
afscheiding, een sleutel welke zijn uitgege-
ven door het Waterschap. 
 

2.  Bent u het ermee eens dat in de nabij-
heid van grote recreatieconcentraties 
een deugdelijke watervoorziening aan-
wezig dient te zijn, zodat de brandweer 
bij calamiteiten snel over voldoende 
bluswater kan beschikken. Zo ja, hoe 
wilt u hiervoor gaan zorgen? 
 

2. Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk 
voor de beschikbaarheid van bluswater-
voorzieningen.  
In de dienstverleningsovereenkomsten tus-
sen gemeenten en VRZ is opgenomen dat 
de bereikbare en bruikbare bluswatervoor-
zieningen door de gemeente, om niet, ter 
beschikking worden gesteld aan de VRZ.  
Om de aanwezigheid van voldoende blus-
water vast te stellen, adviseert de VRZ  
gemeenten op basis van het toetsingska-
der, zoals opgenomen is in de landelijke 
Handreiking Bluswatervoorziening en Be-
reikbaarheid. Bij de vergunningverlening 
van bouwwerken/inrichtingen wordt de 
handreiking toegepast om te bepalen waar 
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en hoeveel primaire (en secundaire) blus-
watervoorzieningen aanwezig dienen te 
zijn. Het toetsingskader geldt ook voor  
bestaande objecten. 
 
Momenteel brengen gemeenten, in samen-
werking met VRZ, de bluswatervoorziening 
in heel Zeeland in kaart en worden voor-
stellen gedaan om deze waar nodig te ver-
beteren. 
 

3. Bent u het met de PvdA eens dat er, 
zeker tijdens de zomerperiode wan-
neer Zeeland veel extra recreanten 
herbergt, calamiteitenroutes moeten 
zijn voor moeilijk bereikbare en druk 
bezochte recreatieconcentraties? Is 
hierin voorzien en zijn er rampenplan-
nen in geval van grote calamiteiten? 
 

3. Hulpdiensten gaan voor de bereikbaarheid 
van druk bezochte recreatieconcentraties 
uit van de bestaande infrastructuur. In 
hoofdzaak zijn er calamiteitenroutes naar 
druk bezochte recreatieconcentraties. In 
een aantal gevallen zijn deze routes toe-
gangsroutes voor zowel de hulpverlening 
als vluchtroutes voor recreanten. 
 
In het kader van natuurbrandbestrijding is 
dit een onderdeel in het incidentbestrij-
dingsplan. Naar aanleiding van afgelopen 
zomer wordt dit onderwerp nader onder-
zocht door de VRZ. Ook zal er worden ge-
reflecteerd op de inzet van hulpdien-
sten/crisisorganisatie tijdens de zomer van 
2018.  
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