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Onderwerp vraag:

Branden boerderijen aan het Naardermeer (7 juli)

Op vrijdagnacht 7 juli rond 3 uur ’s nachts zijn er door blikseminslag twee boerderijen aan het Naardermeer getroffen en in
brand gegaan.
Dit is waarschijnlijk gelijktijdig gebeurd. De brandweer was vrij snel ter plaatse bij de eerste boerderij. Daar kwam men
erachter dat er nog personen zich in het brandende pand bevonden en is de inzet volledig gericht op het redden van die
personen. Het CDA begrijpt volkomen dat redding van personen prioriteit heeft boven blussen.
Bij de tweede boerderij die ca. 250 a 300 meter verder ligt is echter pas na ca. 45min begonnen met het blussen. De kleine
brand na de blikseminslag was inmiddels een zeer grote brand en niet meer te blussen. Het pand is gecontroleerd
uitgebrand, net zoals de eerste boerderij.
Het CDA leeft mee met de getroffen bewoners en is blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen.
Daarvoor complimenteert zij de brandweer.
De brandweer heeft naar verluidt 19 eenheden ingezet bij het blussen van deze branden.
Het CDA heeft een aantal concrete vragen:
1.
2.
3.

Zijn beide branden apart gemeld? En op welke tijden?
Hoe snel is er opgeschaald naar ‘grote brand’ en welke posten zijn er gealarmeerd en op welke tijden?
Waarom is er pas na ca. 45 min begonnen met blussen bij de tweede boerderij?

Bij een grote brand wordt de burgermeester ook gealarmeerd. Dat is nu ook gebeurd.
Dit is echter verre van vlekkeloos gegaan.
Het CDA heeft een aantal concrete vragen:
1.
2.

Naar verluidt zijn er door de meldkamer minimaal twee verkeerde personen (niet zijnde de (loco)burgermeester)
eerst gebeld, hoe heeft het kunnen gebeuren dat verkeerde personen zijn gebeld?
Hoe wordt voorkomen dat in de toekomst bij een calamiteit dit wederom verkeerd gaat en kostbare tijd verloren
gaat?

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
A. Mastenbroek / CDA

