
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Schriftelijke vragen, 1 juni 2022 

Geacht college, 

Eind mei werd bekend dat de veiligheidsregio NH-N het voornemen heeft om, botweg gezegd, te 
bezuinigen op veel taken in hun werkgebied. Zo ook op de taken van de brandweer. Dit heeft 
inmiddels geresulteerd in veel protesten onder de vrijwillige brandweerkorpsen in heel Noord-
Holland – Noord. Een plan van bovenaf bedacht, zonder duidelijk en goed overleg met de korpsen 
of met deelnemers in de GR Veiligheidsregio NHN. 

Op social media delen leden van de betreffende brandweerkorpsen hun zorgen en ook de regionale 
media pakt dit op. De “prullenbakbrandweer” citeerde het NHD, korpsen die nog wel bestaan maar 
feitelijk niets tot bijna niets meer mogen. De korpsen van Limmen en Akersloot worden als de 
plannen doorgang vinden, afgeschaald tot First-Responders, binnen enkele minuten ter plaatse, het 
klinkt voor slachtoffers en omstanders als muziek in de oren, ze zijn er bijna. Maar hopelijk zit u of 
onze inwoners aldaar niet beklemd in hun voertuig, of staan ze nog in een brandende woning, want 
de korpsen mogen toekijken, of alleen van buiten af blussen, wachten op collega’s uit de regio met 
langere aanrij tijden.  

De VVD heeft grote zorgen over deze ontwikkeling, een ontwikkeling die overigens alleen plaats 
vind in onze veiligheidsregio. Hoewel ze in 2015 als laatste klaar waren om te regionaliseren, zijn ze 
de eerste die beginnen om het brandweerkorps uit te kleden. In de brief van oktober jl. lazen we 
overigens niets van dergelijke plannen, 9 punten om te besparen, geen woord over afschalen of 
verzwakking van de lokale korpsen. Korpsen die vaak het beste weten hoe hun dorp of omgeving er 
uit ziet. Goed bemande posten ook nog eens, met goed geschoolde, gemotiveerde en 
gediplomeerde brandweerlieden. 

Er is een veranderende vraag, ook de VVD snapt dat er keuzes moeten worden gemaakt, geld is 
niet oneindig. Schaal voordelen in inkoop, minder leidinggevende functies, minder vergaderen, 
minder meldkamers enz. Bezuinigen op veiligheid of het veiligheidsgevoel van mensen is niet juiste 
weg. Eerst ophalen in het veld, praten met vertegenwoordigers van het lokaal bestuur, had een 
betere weg geweest dan het “brandbommetje” wat nu is geplant.  

Over dit alles hebben wij voldoende vragen, niet alleen wij, de leden van vrijwillige 
brandweerkorpsen en ook onze inwoners. In dit kader willen wij voorstellen om z.s.m. een avond te 
beleggen met onze brandweerkorpsen uit Limmen,Akersloot en Castricum, inwoners van de 
gemeente, vertegenwoordigers van VR-NHN en de raad. 

Over de voorgenoemde plannen nu al de volgende vragen: 

1. Wanneer worden de voorgenomen plannen definitief?
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?
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?
4. Hoe kijkt  het college aan tegen de voorgenomen plannen?
5. Bent u bereid, zoals in de laatste alinea beschreven een avond te organiseren met

bovengenoemde deelnemers?
6. Welke andere middelen ziet het college nog, om deze wat de VVD betreft, onheilspellende weg

te doen kantelen?

Namens de VVD fractie, Rob Dekker 


