
   

 

 
Nieuwsbrief Integrale Brandweerzorg Oosterhorn   nr. 2 
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van Chemie Park Delfzijl (CPD), Falck Fire Services en Veiligheidsregio 
Groningen (VRG). Samen met de gemeente Delfzijl hebben zij in 2015 een intentieverklaring ondertekend om een nauwere 
samenwerking tussen overheids- en bedrijfsbrandweer te verkennen.In deze nieuwsbrief staan de laatste actualiteiten. 
 

 
 

Alternatief vanuit wet- en regelgeving  
Vanuit wet- en regelgeving blijkt er vooralsnog onvoldoende ruimte voor een eventueel 
optreden van de bedrijfsbrandweer buiten het CPD. Daar komt bij dat voor het bestrijden van 
incidenten op het CPD tenminste vijf brandweermensen aanwezig moeten zijn. Deze 
vereiste is in de brandweeraanwijzing van een aantal chemiebedrijven vastgelegd.  
 
De Stuurgroep heeft om die redenen besloten de focus te verleggen naar een 5 + 2 model, 
waarin vijf mensen van de CPD-brandweer en twee van de overheidsbrandweer intensief 
samenwerken. Gezamenlijk gaan zij de nieuw te bouwen kazerne bemensen. Alle partijen 
zien hierin een win-win, omdat op deze wijze de goede samenwerking van de afgelopen 
jaren kan worden voortgezet en verdiept.  
Komende tijd zal worden gekeken naar de financiering van dit model.  
 
 

Opzet van 5 + 2 
In deze 5 + 2-opzet, vijf man van de bedrijfsbrandweer en twee mensen van de 
overheidsbrandweer, richt de bedrijfsbrandweer zich op het CPD. De twee mensen van de 
overheid bieden brandweerzorg aan de Oosterhorn en de directe omgeving. Daartoe krijgen 
zij de beschikking over een nog aan te schaffen Snel Interventie Voertuig (SIV) dat zo wordt 
ingericht dat het voldoende slagkracht biedt om adequaat te kunnen optreden. Dit wordt 
verder uitgewerkt in een voorstel. 
 
In geval van incidenten op het CPD waarbij ondersteuning van de overheidsbrandweer nodig 
is, kunnen deze twee mensen worden ingezet als eerste, snelle uitruk van de 
overheidsbrandweer. Zo kan de bedrijfsbrandweer van Falck sneller worden ondersteund.  
 
De bemensing van de 5 + 2-variant leidt niet tot verandering van de personele inzet aan de 
kant van Falck. De invulling van de tweemansbezetting aan overheidszijde is nog volledig 
open. 
 
 

Huisvesting 
Ten aanzien van huisvesting zijn de voorbereidingen al eerder in gang gezet. Inzet is in de 
loop van dit jaar een nieuwe kazerne annex toegangspoort op het CPD, langs de 
Oosterhorn, te realiseren. Op deze wijze worden (brandweer)veiligheid en toegangsbeleid op 
efficiëntere wijze ingevuld.   
 
 

Programma veiligheid Oosterhorn 
Deze samenwerking tussen bedrijfs- en overheidsbrandweer past in het 
meerjarenprogramma ‘Oosterhorn, samen werken, samen veilig’, waarin bedrijven, instanties 
en overheden streven naar het behoud en de verbetering van het huidige veiligheidsniveau. 
Het programma is een gezamenlijk initiatief van het CPD, Gemeente Delfzijl, Groningen 
Seaports, Provincie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en de VRG.


