
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: VVD 

Naam: D. Kloosterman 

Onderwerp: aanschaf brandweerauto’s 

Beantwoording  O Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

Bericht in de media dat de aangeschafte brandweerauto’s niet in de brandweerkazernes 

in Noordoostpolder passen 

 

Vragen: 

 

1. Klopt het dat bij aanschaf van de Volvo of een Mercedes de brandweerauto's wel in 

de kazernes had gepast. 

Antwoord. 

Dit is het college niet bekend. De brandweer heeft tijdens een overleg 

meegedeeld dat met de huidige doorrijhoogtes van de kazernes in de 

dorpen, de keuze bij aanbesteding zodanig beperkt was, dat aanbesteding 

niet veel zin had. 

 

2. Heeft de burgemeester, die als vertegenwoordiger in de veiligheidsregio zit dit 

destijds ook aangegeven? 

Antwoord. 

Nee, dit was niet bekend. 

  

3. Het was al vroegtijdig bekend dat de nieuwe auto's niet zouden passen in de 

kazernes. Heeft de burgemeester ook aangegeven dat deze keuze de gemeente 

NOP tonnen met geld zou kosten?  

Antwoord. 

Het was bij de brandweer in ieder geval begin 2011 bekend dat de 

doorrijhoogtes beperkt waren. De brandweer heeft daarover een brief 

gestuurd en vervolgens heeft daarover overleg plaatsgevonden. 

Afgesproken is dat de brandweer bouwkundige en andere aanpassingen 

mee zou nemen bij de aanbesteding van de nieuwe voertuigen. Dit is 

echter niet gebeurd.  

De kosten van bouwkundige en andere aanpassingen zijn nog niet bekend, 

dinsdag 15 januari is er een opname gedaan, waarna e.e.a. wordt 

doorgerekend. Naar verwachting zullen de kosten in week 4 in beeld zijn. 

Hierover zal nader overleg plaatsvinden met Brandweer Flevoland. 

  

4. Hoe is hier toen door de regio op gereageerd?  

Antwoord. 

Zie antwoord 3. 



 

5. Waarom zijn er toen niet 5 auto's van een ander merk gekocht?  

Antwoord. 

De aanbesteding van de nieuwe voertuigen is een aangelegenheid van 

Brandweer Flevoland. Zij gaan over de specificaties van de voertuigen. 

  

6. Waarom houdt de regio geen rekening met de Noordoostpolder? 

Antwoord. 

Zie antwoord 1. 

  

7. Klopt het dat de aanschaf ineens een ton opbrengen?  

Antwoord. 

Dit is het college niet bekend en zal worden nagevraagd bij Brandweer 

Flevoland. 

 

8. En wat zijn de kosten voor de verbouwing van brandweerkazernes? 

Antwoord. 

Zie antwoord 3; bij het ter perse gaan van de beantwoording van uw 

vragen, zijn de kosten nog niet bekend. 

  

 


