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Aan de raadsfractie van de VVD 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

Domein : Ruimtelijke ontwikkeling Ons kenmerk :  
Team : VTH Zaaknummer :  
Contactpersoon : Geertjaap Buth Uw brief van : 1 juni 2022 
   Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :  Verzenddatum : 27 juni 2022 
      
   

Onderwerp : 

 

Schriftelijke vragen inzake ontwikkelingen Brandweer NHN 

 
 
 
 
Geachte leden van raadsfractie van VVD,  
 
De fractie van VVD heeft op 1 juni vragen gesteld naar aanleiding van de Ontwikkelingen 
Brandweer NHN. Hieronder herhalen wij de vragen en geven wij een antwoord. 

  
1. Wanneer worden de voorgenomen plannen definitief?  

De plannen zijn op dit moment in ontwikkeling en vragen op elementen nader en uitgebreider 
gesprek met de medewerkers van de brandweer. Via het Dagelijks Bestuur, zienswijze van de 
gemeenteraden en besluitvorming in het Algemeen Bestuur worden de plannen definitief. De 
planning hiervoor is nu dat dit proces in het eerste kwartaal van 2023 gaat lopen.  

 

2. Is het noodzakelijk dat wij bij de zienswijze voor 2023 voor de GR van de VR-NHN al bezwaar 
maken of kan dit op een later moment?  

Het college van B&W vindt het niet noodzakelijk om in dit stadium een zienswijze in te 
dienen en verwijst naar het amendement van 23 juni met als onderwerp:  
Zienswijze op begroting 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
 

3. Heeft de burgemeester al contact met de korpsen van Limmen en Akersloot of hun 
postcommandant en wat is zijn bevinding over de ontstane onrust?  

De burgemeester heeft recent contact gehad met de postcommandanten van de posten in Limmen 
en Akersloot en snapt dat zij zich zorgen maken over de ontwikkelingen.  
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4. Hoe kijkt het college aan tegen de voorgenomen plannen?  

Over genoemde plannen is nog geen besluit genomen (en de plannen zijn nog niet definitief) maar 
het college vindt het verstandig dat er in het kader van Brandweer 360 nagedacht wordt over de 
inrichting van de brandweerposten. 

 

5. Bent u bereid, zoals in de laatste alinea beschreven een avond te organiseren met 
bovengenoemde deelnemers?  

Jazeker, vanuit de Veiligheidsregio is al contact met de griffie gelegd voor het maken van een 
afspraak hierover. Op 7 juli is er een openbare informatieavond voor de gemeenteraad Castricum 
en op 8 juli is er een regionale raadsavond. U bent voor beide van harte uitgenodigd.  
 
6. Welke andere middelen ziet het college nog, om deze wat de VVD betreft, onheilspellende weg 
te doen kantelen?  
Zie het antwoord op vraag 2. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer W. van Twuijver De heer drs. A. Mans 
a.i. secretaris burgemeester 
  
 


