Voorzitter bestuurlijk overleg
Meldkamer Noord-Holland

Bevestiging afspraken

Geachte heer Weterings,
Naar aanleiding van de voorgenomen besluitvorming over de huisvesting van de meldkamer NoordHolland in Haarlem heeft er op 21 december jl., met u en vertegenwoordigers van de samenvoeging
van de meldkamer in Noord-Holland een bespreking plaatsgevonden over de stand van zaken.
In deze bespreking heeft u aangegeven dat het noodzakelijk is om begin 2017, vooruitlopend op het
integrale samenvoegingsplan een besluit te nemen over de huisvesting van de nieuwe meldkamer
om deze conform planning medio 2018 te realiseren. U heeft aangegeven dat er bij deze
besluitvorming zorgen zijn over een aantal risico’s die met bovengenoemde besluitvorming
samenhangen.
Gelet hierop bevestig ik daarom graag in deze brief de afspraken die ik met u hierover heb gemaakt.
Frictiekosten
In de eerste plaats wil ik nogmaals benadrukken, dat ik uw voorstel steun dat vooruitlopend op het
samenvoegingsplan een stap wordt gezet ten aanzien van de huisvesting. Dit is, zoals ook
aangegeven in mijn brief van 29 juni 2016, conform de afspraak rond de heroriëntatie LMO om met
de lopende trajecten door te gaan. De afspraken ten aanzien van de heroriëntatie LMO zoals
opgenomen in de “beslisnotitie heroriëntatie” zullen na bestuurlijke vaststelling samen met de
afspraken uit het Transitieakkoord de basis vormen voor de samenvoegingen van de meldkamers. In
dat verband kan ik u zoals met u besproken bevestigen dat de gemaakte afspraken uit het
Transitieakkoord met betrekking tot de frictiekosten ongewijzigd blijven. VenJ zal de gemaakte
afspraken uit het Transitieakkoord nakomen om de achterblijvende kosten van de veiligheidsregio
voor haar rekening te nemen indien deze kosten blijken uit het samenvoegingsplan Noord-Holland.
Van belang is hierbij tevens dat dit een transparant proces is waarin in de breedte van de
samenvoeging transparantie wordt gegeven in besparingen, eventuele meerkosten en frictiekosten.
Tevens is van belang dat VenJ meegenomen wordt bij de totstandkoming van het
samenvoegingsplan van de regio in het bijzonder bij keuzes die gevolg kunnen hebben op de hoogte
van de frictiekosten.
Aansluiting op landelijke ICT-omgeving
De planning van de aansluiting van de meldkamer Noord-Holland op de landelijke ICT-omgeving is
cruciaal voor het operationeel kunnen gaan van de meldkamer. Indien mocht blijken dat door keuzes
die op landelijk niveau door de bestuurlijke regiegroep gemaakt worden, de meldkamer NoordHolland niet tijdig aan kan sluiten op de landelijke ICT-omgeving en dus niet tijdig operationeel kan
zijn, dan zal indien dit leidt tot onoverkomelijke problemen in overleg met VenJ gezocht worden

naar een oplossing voor de financiële gevolgen die hier mogelijk uit voortkomen. Hogere kosten tot
de aansluiting op de landelijke ICT omgeving worden dan gezien als transitiekosten.
Duidelijkheid over bijdragen RAV-en
Hiernaast heb ik u toegezegd dat ik bereid ben om met de vertegenwoordigers van de samenvoeging
van de meldkamer in Noord- Holland en het ministerie van VWS gezamenlijk te spreken over de
bijdrage van alle partijen in de kosten van de samenvoeging in Noord Holland indien hier regionaal
onverhoopt geen overeenstemming over kan worden bereikt.
Tot slotte heeft u gevraagd naar de mogelijke gevolgen indien het landelijk beleid zich toch
onverhoopt wijzigt waardoor bijvoorbeeld de locatie Haarlem niet meer nodig is. Ik heb u
aangegeven dat hier thans geen aanwijzingen voor zijn en dat ik dit ook niet verwacht. Mocht zich
dit toch voordoen dan ontstaat er een nieuwe situatie. De eventuele gevolgen zullen dan in
samenspraak worden beoordeeld en indien noodzakelijk ook financieel gecompenseerd worden in
beginsel conform de afspraak over de transitiekosten.
Met de bevestiging van de bovenstaande afspraken hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.
Ik ga ervan uit hiermee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming over de
huisvesting en wens u succes bij de verdere realisatie van de nieuwe meldkamer Noord Holland.
Hoogachtend,
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