
 
 
 
 
 
 
 

Schriftelijke vragen van de D66-fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het 
Reglement van Orde betreffende het afschaffen van grijpreddingspakken bij de vrijwillige 
brandweer. 
 
Apeldoorn, 14 februari 2018 
 
Geacht college, 
 
In de Stentor van 14 februari jl. valt te lezen dat de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 
(VNOG) het besluit heeft genomen de grijpreddingspakken weg te halen bij de voertuigen van de 
vrijwillige brandweer. De korpsen hebben hier met verbazing op gereageerd. Grijpreddingspakken 
worden namelijk gebruikt om tot 15 meter uit de kant het water in te lopen en bieden de 
brandweerlieden bescherming tegen de kou, vuil water en voorwerpen in het water bij het redden 
van mensen en/of dieren in nood.  
Door de VNOG wordt gesteld dat het landelijke beleid wordt gevolgd, dat mensen in de praktijk door 
omstanders al uit het water worden gehaald, en dat er zo nodig duikteams uit Heerde, Harderwijk of 
Deventer kunnen worden opgeroepen. 
Voor D66 zijn de vrijwilligers van de brandweer van onschatbare waarde. Zij moeten hun belangrijke 
werk dan ook goed kunnen uitvoeren. Daarbij moet hun veiligheid én die van onze inwoners voorop 
staan. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college: 
 

1. Is het college het met D66 eens dat de (vrijwillige) brandweer een volwaardige uitrusting 
moet hebben om haar taak goed uit te voeren? 

2. Wat is het standpunt van het college over het besluit van de VNOG? 
3. De VNOG stelt dat het landelijke beleid wordt gevolgd. Door Brandweer Nederland wordt 

echter gezegd dat er slechts een advies is voor de uitrusting bij waterongevallen, maar dat dit 
niet van bovenaf is opgelegd en dat het aan de veiligheidsregio’s is om daar invulling aan te 
geven. Wat is de reden van de VNOG dat zij kiest voor het weghalen van de 
grijpreddingspakken, anders dan het enkel volgen van een advies? 

4. Wat zijn de kosten voor het behouden van de grijpreddingspakken bij de vrijwillige 
brandweer?  

5. Hoe vaak zijn de grijpreddingspakken in de afgelopen jaren ingezet? 
6. Heeft er overleg plaatsgevonden met de korpsen over het besluit? Zo nee, kan het college er 

bij de VNOG op aandringen dit alsnog te laten plaatsvinden?  
7. Zijn er plannen de grijpreddingspakken ook bij de beroepsbrandweer weg te halen?  
8. De VNOG stelt dat de pakken lek raken door het opvouwen en door het weinige gebruik. Zijn 

er andere mogelijkheden onderzocht om deze problemen weg te nemen, anders dan het 
afschaffen? Zo ja, welke zijn dat?  



9. Ondanks dat de tankauto’s zijn uitgerust met onder andere een zwemvest en een werpzak, 
blijven er gevallen bestaan dat het gebruik van de grijpreddingspakken noodzakelijk is. De 
VNOG stelt dat er zo nodig teams uit Heerde, Harderwijk of Deventer kunnen worden 
opgeroepen. Moeten lokale brandweerlieden in die gevallen langs de kant blijven wachten 
en toekijken totdat die teams uit andere gemeenten arriveren? Zo nee, hoe wordt de 
veiligheid van de lokale brandweerlieden dan gewaarborgd? 

 
D66 Apeldoorn 
Haris Skalonjic 












