
Barendrecht, 10 augustus 2021.

Betreft: Schriftelijke vragen storingen bij calamiteitenzender

Geacht college,

Voor belangrijke communicatie vanuit de overheid tijdens rampen en crises zijn er in Nederland 
diverse calamiteitenzenders. RTV Rijnmond is de calamiteitenzender van Barendrecht, waar wij als 
gemeente via de VRR ook een financiële bijdrage aan leveren. Bij deze zender heeft op 9 juli 2021 
(wederom) een stroomstoring plaatsgevonden. Dit is een slechte zaak. Een calamiteitenzender moet 
onvoorwaardelijk en te allen tijde beschikbaar zijn voor crisiscommunicatie. Omtrent deze situatie 
heeft onze fractie de volgende schriftelijke vragen:

1. Bent u ervan op de hoogte dat er onlangs een storing heeft plaatsgevonden bij de 
calamiteitenzender RTV Rijnmond?

2. Hoe vaak heeft er de laatste 10 jaar een storing in de dienstverlening van de 
calamiteitenzender plaatsgevonden? Wat was hiervan de oorzaak? 

3. Worden deze storingen geëvalueerd? Zo ja, wat is de uitkomst van de evaluatie van de laatste 
storing? En hoe worden deze verbeterpunten opgevolgd? Zo nee, waarom niet?

4. Beschikt de calamiteitenzender over een noodstroomvoorziening? Zo ja, hoe werkt deze? Zo 
nee, waarom niet? 

5. Zijn er bij de calamiteitenzender alternatieve platforms waarop kan worden overgeschakeld bij
een storing of bijvoorbeeld een cyberaanval?

6. Bent u het met ons eens dat dit soort uitvallen zeer onwenselijk zijn en een risico voor 
Barendrecht met zich meebrengen? 

7. Wat is het worstcasescenario indien er een ernstige calamiteit plaatsvindt waarbij 
Barendrechters gevaar lopen en de calamiteitenzender niet functioneert door een storing?

8. Wij hebben signalen opgevangen dat er gewerkt wordt aan een oplossing om dit soort 
situaties in de toekomst te voorkomen. Klopt dit? Zo ja, hoe ziet deze oplossing er dan uit? Zo 
nee, bent u bereid om in gesprek te gaan met de Veiligheidsregio en/of RTV Rijnmond om 
storingen in de toekomst te voorkomen?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris. 

Woordvoerder op dit onderwerp is Jonathan Vrijman
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