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Onderwerp Brandweerpost Wolfheze 

Geachte heer Bloemen, 

De gemeente Renkum en Brandweer Gelderland-Midden zijn inmiddels geruime tijd in gesprek over 
de nieuwbouw van de brandweerpost Wolfheze. Deze post is sterk verouderd en voldoet niet meer 
aan de eisen die de huidige tijd stelt aan een volwaardige brandweerpost. Hoewel de gemeente 
Renkum dit onderkent, is vanuit uw ambtelijke organisatie de vraag gesteld of de post Wolfheze in de 
komende 10 jaar haar bestaansrecht zal behouden. Daarbij werd verzocht om een schriftelijke reactie. 

Gebied  
Gelet op de risico's in het betreffende gebied, is de brandweerpost Wolfheze van strategisch belang. 
Het gebied rond Wolfheze kenmerkt zich door de ligging tussen de snelwegen Al2 en A50, een 
spoorverbinding, een natuurgebied en enkele kwetsbare objecten (waaronder de geestelijke 
gezondheidszorginstelling Pro Persona). 

Incidenten  
De brandweerpost Wolfheze wordt jaarlijks gealarmeerd voor een aanzienlijk aantal incidenten. In 
2015 betrof dit 103 incidenten, waarvan 50 zogenaamde prio 1-uitrukken (spoed). Dit aantal is 
representatief voor de afgelopen jaren. 

In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie (DRO) is het deelproject Uitruk 
op maat verder uitgewerkt. Dit deelproject voorziet in de mogelijkheid om bij bepaalde incidenten uit te 
rukken met een kleinere bezetting (4 personen). Deze verandering in uitrukmethode zal op korte 
termijn regionaal worden ingevoerd en de verwachting is dat dit met name voor de posten met een 
kleinere personele sterkte uitkomst zal bieden. 

Vrijwilligers  
Bij post Wolfheze is er ondanks de vele en verschillende wervingsacties sprake van een tekort aan 
vrijwilligers. Momenteel kent de post 7 volledig opgeleide en inzetbare vrijwilligers. Daarnaast zijn 
recent 6 nieuwe aspirant vrijwilligers aangetrokken, waarvan op dit moment 2 aspirant vrijwilligers in 
opleiding zijn. De andere 4 aspirant vrijwilligers starten op korte termijn. 

Om inzichtelijk te maken waarom het aantal nieuwe aanmeldingen achterblijft en om hier een 
oplossing voor te vinden heeft Brandweer Gelderland-Midden medio 2016 een onderzoek uitgevoerd 
onder inwoners van Wolfheze in de leeftijd 18-55 jaar. Het onderzoek had vooraf geen 
wervingsdoelstelling, maar zorgt voor inzicht in het potentieel aan vrijwilligers in Wolfheze op korte, 
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middellange en langere termijn. Hoewel de onderzoeksresultaten in de volle breedte nog met u 
besproken zullen worden, kan ik u melden dat het onderzoek in ieder geval heeft geleid tot 3 nieuwe 
aanmeldingen. Verder wijst het onderzoek uit dat, wanneer er de komende 5 jaar geen grote 
veranderingen zijn, het aantal vrijwilligers op de post minimaal uit 13 personen zal bestaan. Dit aantal 
zal de komende 10 jaar op dit niveau blijven als we kijken naar de toezeggingen uit de enquêtes en 
daarbij rekening houdend met de (pensioen) leeftijd van de huidige vrijwilligers. Hiermee blijft de 
personele bezetting van post Wolfheze op korte en middellange termijn stabiel, maar zal zeker met het 
lage potentieel de nodige aandacht blijven vragen. Wij beraden ons momenteel op de maatregelen die 
we kunnen nemen om de stabiliteit van het vrijwilligersaantal te waarborgen. Wij zullen in de komende 
periode in ieder geval in contact treden met twee werkgevers in Wolfheze om te bespreken of binnen 
die organisaties potentieel aanwezig is. 

Conclusie  
Gelet op bovenstaande ligt het in de lijn der verwachting dat de brandweerpost Wolfheze de komende 
10 jaar haar bestaansrecht zal behouden. 

lk vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriOndelijke groet, 

Paul Joosten  

Directeur Brandweer 
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