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1. Kennisnemen van 

De stand van zaken met betrekking tot blusvoorzieningen en brandbronnen. 

 

2. Inleiding 

In 2018 heeft een ernstige brand in Amstelveen plaatsgevonden. De Inspectie Justitie en Veiligheid 

heeft onderzoek gedaan naar de brandbestrijding, specifiek gericht op de bluswatervoorziening, 

mede omdat de Amstelveense problematiek mogelijk ook aan de orde is in andere gemeenten en 

veiligheidsregio’s. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek is de Brandweer Gooi en 

Vechtstreek de bereikbaarheid van de blusvoorzieningen en brandbronnen aan het inventariseren 

en controleren. 

 

3. Kernboodschap 

Gooise Meren is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de blusvoorzieningen en 

brandbronnen gelegen in haar beheerareaal. De toevoer van de hoeveelheid bluswater is in Gooise 

Meren de verantwoordelijkheid van PWN. Aan de hand van de nog lopende inventarisatie en 

controle door de Brandweer is de gemeente Gooise Meren dit jaar met diverse urgente 

aanpassingen gestart om de bereikbaarheid te verbeteren. U moet dan denken aan aanpassingen 

aan de bestrating, het verplaatsen van watertaplocaties, het aanbrengen van markeringen en 

paaltjes, etc. Tot nu toe zijn er 146 locaties aangepast. 

 

4. Consequenties 

De uit te voeren werkzaamheden per locatie zijn maatwerk en niet opgenomen in begroting. De 

financiële gevolgen worden verwerkt in de voortgangsverslagen. Na afloop van deze inhaalslag in 

combinatie met aanpassing van de werkprocessen zijn de beschikbare middelen toereikend. 

 

5. Communicatie en participatie 

Daar waar inwoners mogelijk hinder ondervinden van de uitvoering van de werkzaamheden in de 

openbare ruimte, worden zij geïnformeerd. 

 

6. Vervolg 

De Brandweer heeft de inventarisatie en controle nog niet afgerond. Hun inschatting is dat er nog 

eens circa 150 locaties aangepast dienen te worden. Hierdoor zullen de werkzaamheden in 2022 

een vervolg hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 
 
 
 
drs. E.M. Voorhorst, 

 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde, 
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