
   
 

 
Nieuwsbrief Integrale Brandweerzorg Oosterhorn   nr. 3 
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. 
 

 

Draagvlak voor integrale brandweerzorg verbreden  
Stuur- en projectgroep oriënteren zich verder op mogelijke oplossingen en concrete invulling van de 
Integrale Brandweerzorg Oosterhorn. De stuurgroep verlegde de focus van volledige integratie naar 
samenwerking in een 5+1+1-model, waarin vijf mensen van de CPD-brandweer en twee extra 
brandweermensen intensief samenwerken. Dit nadat bleek dat van een eventueel optreden van de 
bedrijfsbrandweer buiten het Chemie Park Delfzijl (CPD) vooralsnog geen sprake kan zijn. 
 
Veiligheidsregio Groningen plaatst de integrale brandweerzorg Oosterhorn in een breder perspectief 
en vraagt om een doorkijk van de brandweerzorg in een groter gebied, namelijk gemeentes Delfzijl, 
Eemsmond, Appingedam en Loppersum. Er liggen kansen in de combinatie van kennis en 
speerpunten betreffende industriële incidentbestrijding en de samenwerking met omliggende 
kazernes. 
 
Van de zijde van het bedrijfsleven is er interesse en welwillendheid en zien we tegelijk 
terughoudendheid in het licht van de vereiste structurele financiële bijdrage. De projectgroep werkt 
aan een model dat deelnemers de gelegenheid biedt te profiteren van integrale brandweerzorg tegen 
een aanvaardbare investering en positief veiligheidseffect. 
 

Opzet van 5 + 1 + 1 
In de 5+1+1-opzet wordt gesproken over vijf man van de bedrijfsbrandweer en een tweetal, in 
gezamenlijkheid te financieren, brandweermensen van overheid en bedrijfsleven. Uitgangspunt is dat 
CPD, overheid en bedrijfsleven samen invulling geven aan de brandweerzorg en veiligheid van de 
Oosterhorn. In de bekostiging van de twee extra mensen nemen bedrijfsleven en overheid elk de helft 
voor hun rekening.  
De vijf functies blijft het CPD financieren. 
Het creëren van draagvlak voor dit initiatief staat hoog op de agenda. Hiervoor en om de financiering 
rond te krijgen, vinden diverse gesprekken plaats. Voor potentiële partners wordt gekeken naar het 
bedrijfsleven, maar ook naar overkoepelende organisaties. 
 

Uitgangspunten van dit samenwerkingsmodel 
 Samenwerking bedrijfsbrandweer en overheidsbrandweer in een geïntegreerde 

uitvoeringsorganisatie; 

 Gezamenlijke invulling van de bezetting vanuit de bedrijfsbrandweer CPD (5), de veiligheidsregio 
en de bedrijven in de Oosterhorn; 

 Veiligheid voor een tweemanseenheid tijdens een inzet buiten het CPD; deze eenheid staat onder 
leiding van een gekwalificeerde bevelvoerder; 

 Balans tussen inzet en betrokkenheid van vrijwilligers en een verantwoorde opbouw van ervaring 

 Adequate opleiding en oefening voor alle betrokken brandweermensen; 

 Draagvlak voor de verdeling en financiering van de kosten. 
 

 
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 VRG.


