GEMEE

Stuknummer: 20.002729

Petten, 15 januari 2020

Aan:
Burgemeester en Wethouders
En de Raadsleden van de gemeente Schagen
Onderwerp: Brandweer ECN/NRG

Geacht College, geachte Raadsleden,
Aanleiding voor mijn schrijven is de brand bij de firma Vink en Zonen op 8 januari
jongstleden. Het duurde een kwartier voordat regionale brandweerkorpsen ter plekke waren.
En dat terwijl er op drie steenworpen afstand een beroepsbrandweerkorps aanwezig was: het
korps van ECN/NRG. Maar dit beroepsbrandweerkorps mag de poort niet uit! Te gek voor
woorden.
Ik roep u in herinnering het volgende:
Op 24 juli 2008 werd een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van brandweerzorg
getekend tussen de gemeente Zijpe en ECN. Burgemeester Anja van Apeldoom-Pruijt
ondertekende de overeenkomst namens de gemeente, directeur Ton Hoff tekende voor ECN.
De reden voor de overeenkomst:
Het gebied in de zuidwesthoek van Zijpe (nu Schagen), waar o.a. Petten en Sint Maartenszee
liggen, is voor de korpsen uit Callantsoog en Schagerbrug te ver om binnen de gestelde
aanrijtijden bij een calimiteit te zijn. Dit probleem wordt door de samenwerking met de
brandweer van ECN opgelost. Brandweer ECN wordt in voorkomende gevallen voor dit
gebied ingezet voor brandbestrijding en hulpverlening. Dit gedurende 24 uur per dag en 365
dagen per j aar.
De overeenkomst was eigenlijk een bekrachtiging van de situatie die al decennialang bestond.
Denk maar aan de brand bij de firma Beukers in de járen 80 toen de ECN-brandweer door de
snelle aanwezigheid erger wist te voorkomen.
Maar driejaar later belandde de overeenkomst in de prullenbak. De ECN-brandweer mocht
niet meer buiten de poort hulp verlenen. De toezichthouder nucleaire veiligheid vond het niet
verantwoord.
De inwoners van Petten werden getroost met een brandmelder. Een doekje voor het bloeden,
want de te lange aanrijtijden werden er natuurlijk niet mee verkort.
Buiten uw gemeenteraad om is er op 19 december 2019 een nieuwe overeenkomst getekend
die op 1 januari 2020 is ingegaan. Daarin is opnieuw bepaald dat de ECN/NRG-brandweer
niet te hulp mag schieten bij calamiteiten in de ZW-hoek van uw gemeente.
Een slechte zaak, niet alleen omdat dit in de gemeenteraad besproken had moeten worden.
Maar ook omdat ECN/NRG een sociale verantwoordelijkheid heeft naar haar omgeving. Het
kan niet zo zijn dat een toezichthouder een soort vetorecht opeist.

Ik roep u daarom op om met de verantwoordelijken van de vermaledijde overeenkomst om de
tafel te gaan. En daarbij de focus niet alleen te leggen op de nucleaire installaties in de duinen,
maar ook op de belangen van bewoners en de gasten in de zomer op campings en
bungalowparken in de directe omgeving.

Hoogachtend, mijd bezorgde groet,
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