Geen brandweerkazerne in Eemshaven
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UITHUIZEN - In de Eemshaven komt toch geen brandweerkazerne. Burgemeester Marijke
van Beek van Eemsmond is verbijsterd.
Met de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum werkte zij jarenlang aan een plan
voor de brandweer in het Eems-Dollardgebied, inclusie kazerne in de Eemshaven. Dat
gebeurde onder regie van de Veiligheidsregio, het samenwerkingsverband van de
hulpverleningsdiensten.
Nieuwjaarsreceptie
‘'Tot onze grote verbijstering liet de Veiligheidsregio ons in december weten dit masterplan
niet te willen uitvoeren'', verkondigde Van Beek woensdagavond op de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Eemsmond.
Veiligheid
Van Beek maakt zich zorgen over de veiligheid in het havengebied. ,,Ik wil van de
Veiligheidsregio de garantie dat de veiligheid is gewaarborgd'', zegt zij desgevraagd. ,,Dit
voelt heel ongemakkelijk. Er zijn veel verwachtingen gewekt.''
Brandveilig ondernemen
Nu de kazerne er niet komt, maakt de Veiligheidregio twee werknemers vrij om brandveilig
ondernemen in de Eemshaven te stimuleren. ,,Zij gaan de bedrijven controleren en
voorlichten'', aldus burgemeester André van de Nadort van Ten Boer, in het
samenwerkingsverband belast met de portefeuille brandweer.
Te duur
Een kazerne in de Eemshaven is volgens hem veel te duur en ook niet nodig. ,,Kijkend naar
de risico's en het type bedrijven is dat niet nodig en niet haalbaar.''

Compromis over brandweer Eemshaven
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EEMSHAVEN - In de Eemshaven komt waarschijnlijk toch een soort brandweerkazerne,
vooral bemand met vrijwilligers vanuit de bedrijven.
Met dit compromisvoorstel komt de Veiligheidsregio - het samenwerkingsverband van de
hulpdiensten in de 23 gemeenten in de provincie - tegemoet aan bedrijven in de Eemshaven.
,,We gaan met de bedrijven onderzoeken of we samen een soort van kazerne kunnen
exploiteren'', zegt burgemeester André van de Nadort (Ten Boer) namens de
Veiligheidsregio. Volgens het nieuwe plan komt er een locatie met een brandweerauto. De
veiligheidsregio stelt twee mensen in de dagdienst beschikbaar, die samen met
bedrijfshulpverleners werkzaam bij de ondernemingen in de Eemshaven uit kunnen rukken in
geval van brand.
Onlangs trok de Veiligheidsregio het plan voor een brandweerkazerne met beroepskrachten
voor de Eemshaven in. De exploitatie zou te duur zijn en ook niet nodig. De Veiligheidsregio
zet in op betere preventie.
Het bedrijfsleven en burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond reageerden verbolgen.
Zij maken zich zorgen over de brandveiligheid in de haven.
,,Dit is beter dan niets'', zegt vicevoorzitter Frans Musters van de Samenwerkende Bedrijven
Eemsdelta (SBE) in een eerste reactie. De SBE heeft nog niet gesproken met de
aangesloten bedrijven. ,,We moeten kijken of dit haalbaar is.''

