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Intentieverklaring 
Eerder dit jaar ondertekenden Joris van den Enden (directeur Falck Fire Services), Emme 
Groot (burgemeester Delfzijl), André van de Nadort (portefeuillehouder brandweerzorg 
Veiligheidsregio Groningen) en Johan Visser (site director Chemie Park Delfzijl) een 
intentieverklaring om de veiligheid en brandweerzorg op industriegebied Oosterhorn te 
versterken. De ambitie is het realiseren van vergaande samenwerking tussen de bedrijfs- en 
overheidsbrandweer.  
Inmiddels is een stuurgroep gevormd door Joris van den Enden, Johan Visser, Edward 
Groen (CPD / Teijin Aramid) en Roelf Knoop (VRG). De stuurgroep is eindverantwoordelijk 
voor dit traject en heeft in een goede startbijeenkomst gesproken over de kaders. Streven is 
om in de loop van 2016 een besluit te nemen over de invulling van de samenwerking. 
 
Instellen van werkgroepen  
Met integrale brandweerzorg Oosterhorn in een 24/7 bezetting, afgestemd op de risico’s in 
het gebied, is het einddoel duidelijk. Vraag is hoe we dat kunnen realiseren. 
Diverse werkgroepen zich over de concrete uitwerking en kijken bijvoorbeeld naar het 
verzorgingsgebied, personeel, financiën, juridische aspecten (besluitvorming, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden), huisvesting en middelen. Inzake ‘Alarmering & 
Paraatheid’ werken Jan van den Berg (Falck), Nol Muller (CPD) en Arnold Nicolaas (VRG) 
aan een voorstel met betrekking tot de uniformiteit in alarmering, de vereiste 
beschikbaarheid en gewenste responstijden. 
Elke werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van het CPD, Falck en de VRG. 
 
Huisvesting 
Ten aanzien van huisvesting zijn de voorbereidingen al eerder in gang gezet. Inzet is om al 
vóór medio 2016 een nieuwe kazerne annex toegangspoort op het CPD, langs de 
Oosterhorn, te realiseren. Reden is dat CPD en Falck hiermee een bestaand issue omtrent 
de verouderde huisvesting van de huidige bedrijfsbrandweer oplossen. Tegelijkertijd zorgt de 
combinatie van een brandweerkazerne en toegangspoort dat de veiligheid en het 
toegangsbeleid op efficiëntere wijze kan worden ingevuld.   
 
Discussiepunten 
Er zijn tal van discussiepunten en vraagtekens in dit traject. Hoe zit het met de verdeling van 
de kosten? Komt de paraatheid niet teveel onder druk? Weten we het veiligheidsniveau te 
handhaven? Hoe zit het met het draagvlak bij bestuurders, toezichthouders, vrijwilligers en 
bedrijven? Wat betekenen aanwijsbeschikkingen buiten het CPD voor de invulling van de 
bedrijfsbrandweer daar? En wat betekent dat voor de financiering?  
Kortom, we hebben alleen nog maar een begin gemaakt. 
 
Programma veiligheid Oosterhorn 
De intentieverklaring en uitwerking 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.


