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Onderwerp 

 

Ontwikkeling Visie Brandweerzorg Groningen 2030 

 

Geacht college, 

Met deze brief wil ik u informeren over de ontwikkeling van een visie op de brandweerzorg in Groningen in 
2030. Deze visie wordt ontwikkeld in opdracht van het bestuur van Veiligheidsregio Groningen (VRG). Het 
doel hiervan is het in kaart brengen van de meest relevante ontwikkelingen voor de brandweerzorg in 
Groningen en het opzetten van strategieën om hierop te kunnen anticiperen. Op deze manier borgen we 
verantwoorde en toekomstgerichte brandweerzorg in deze regio in 2030 en daarna. 
 
Op dit moment worden de hoofdlijnen van de visie zichtbaar. In de ontwikkeling van de visie worden de 
brandweervrijwilligers, de beroepsbrandweermensen, de dagdienstmedewerkers en het bestuur van VRG 
betrokken. In de bijlage vindt u in vogelvlucht een huidige stand van zaken. Zowel de door VRG voorziene, 
meest relevante ontwikkelingen voor de brandweerzorg als de drie hoofdlijnen die hier een reactie op 
vormen, zijn hierin samengevat.  
 
De ontwikkelingen en hoofdlijnen zullen worden uitgeschreven in de uiteindelijke ‘Visie brandweerzorg 
Groningen 2030’. De visie zal naar verwachting in de zomer van 2022 voor een zienswijze aan de 
gemeenteraden worden voorgelegd en aan het eind van dat jaar worden vastgesteld. In hetzelfde 
zienswijzetraject wordt het door de visie gekaderde Organisatieplan Brandweerzorg 2022-2025 voorgelegd 
waarvan ook het regionaal dekkingsplan met de operationele prestaties van de brandweer onderdeel 
uitmaakt. Tot dat moment blijven we werken met het nu vigerende dekkingsplan. 
 
Ik verzoek u vriendelijk deze brief met bijlage te delen met uw raad. Om de ontwikkeling van de visie op de 
brandweerzorg zowel inhoudelijk als procesmatig toe te lichten, zal VRG eind januari 2022 een (waarschijnlijk 
digitale) bijeenkomst organiseren voor college- en raadsleden. Een uitnodiging hiervoor volgt. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Koen Schuiling 
Voorzitter Veiligheidsregio Groningen 
 


