
Bestuursupdate verbouwing meldkamer Noord-Holland (versie DB 12 juni 2017)

Aanleiding
In 2013 is landelijk gestart met een traject om te komen tot één Landelijke Meldkamerorganisatie 
(LMO) met maximaal tien locaties. Haarlem is één van deze locaties; hier wordt de nieuwe 
meldkamer Noord-Holland gevestigd. De peildatum waarop de nieuwe meldkamer operationeel moet 
zijn is 1 juli 2018. Vervolgens zal de Nationale Politie na 2020 het beheer van alle meldkamers in 
Nederland op zich nemen.
De vorming van de meldkamer Noord-Holland vindt plaats binnen de wettelijke kaders en landelijke 
afspraken die hierover in het zogenoemde Transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’ en de 
notitie ‘Heroriëntatie LMO’ gemaakt zijn. Op basis van het Transitieakkoord hebben de 
Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland in juli 2016 alle drie 
afzonderlijk het besluit genomen om, onder een aantal voorwaarden, een krediet beschikbaar te 
stellen voor het doen van een investering voor de verbouwing van het MICK-gebouw in Haarlem. 
Deze verbouwing moet er toe leiden dat de nieuwe meldkamer Noord-Holland medio 2018 in gebruik 
kan worden genomen. 

Opdracht verstrekking
Op basis van de in juli 2016 genomen besluiten is de VRK gestart met een aanbestedingsprocedure.
In februari 2017 zijn er door de Veiligheidsregio’s instellingsbesluiten genomen waarmee aan de VRK
de opdracht is gegeven om de verbouwing voor de meldkamer Noord-Holland ter hand te nemen. De 
opdracht wordt door de VRK uitgevoerd omdat zij eigenaar is van het bestaande pand waarin de 
nieuwe meldkamer zich gaat vestigen. 

Aanbesteding & Gunning
Nadat juli 2016 de Algemeen Besturen van de betrokken veiligheidsregio’s onder voorwaarden 
hadden ingestemd met het traject tot realisatie van de nieuwe meldkamer, is de Veiligheidsregio 
Kennemerland gestart met de aanbesteding van de verbouwing. De opdracht is gegund aan Vaessen 
BV uit Raamsdonkveer. Zij hebben Breijer Bouw & Installatie ingehuurd als onderaannemer voor de 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.
De definitieve gunningsbrief is verzonden op 22 februari 2017, waarna op 1 maart 2017 conform planning met de 
werkzaamheden is gestart.
De opdracht is verstrekt op basis van UAV-GC 2005. Het contract betreft een Design & Build (D&B) overeenkomst. Met 
Design & Build (D&B) wordt zowel (een deel van) het ontwerp als de realisatie van het object aan één opdrachtnemer 
gegund. D&B is een geëigende contractwijze bij projecten met een krappe planning, bij projecten met grote risico's ten 
aanzien van omgeving en/of uitvoeringsrisico’s en bij projecten waar prijszekerheid op een vroeg moment wenselijk is. Deze 
werkwijze sluit uitstekend aan bij het meldkamerproject.

De VRK heeft de opdracht in de markt gezet op basis van een vraagspecificatie. Deze vraagspecificatie 
omvat de functionele, ruimtelijke en technische eisen. Deze zijn een uitwerking van het Programma 
van Eisen dat onder regie van de LMO was opgesteld. 

Uitvoering
Vanaf 1 maart 2017 is gestart met de ontwerpwerkzaamheden. Onderstaande mijlpalen zijn 
inmiddels succesvol gepasseerd. 

Datum van aanvang 01-03-17

Detailplanning volgens paragraaf 7, lid 2 UAV-gc 16-03-17

Acceptatie Faseringsplan 16-03-17

Acceptatie Voorlopig Ontwerp, incl. tijdelijke meldkamer BG 05-04-171

Acceptatie Definitief Ontwerp, incl. tijdelijke meldkamer BG 07-05-17

Op 4 juni 2017 staat de volgende mijlpaal op de kalender, de acceptatie van het Uitvoeringsontwerp. 
Na de acceptatie starten de daadwerkelijke verbouwingswerkzaamheden.

1 De acceptatie van het voorlopig ontwerp stond gepland op 03-04-2017. Op die datum kon de acceptatie geen doorgang 
vinden omdat de aannemer zijn stukken nog niet volledig had ingediend. De aannemer is hierop conform afspraak € 1600,- 
aan boete opgelegd.



Bij de uitvoering en op het gebied van contractmanagement wordt de VRK bijgestaan door 
Huisvesting en vastgoed adviesbureau KWK.

Financiën
De verbouwing is aanbesteed met een plafondbedrag. Hiervoor moet de aannemer het werk 
uitvoeren. Wijzigingen zijn alleen mogelijk als deze middels een verzoek tot wijziging worden 
ingebracht. Deze verzoeken moeten voorzien zijn van een dekkingsvoorstel. Er zijn nog geen 
verzoeken tot wijziging ingediend. Ook zijn er nog geen mee- of tegenvallers te melden. 

Participatie gebruikers
Er is een klankbordgroep opgericht waarin de toekomstige gebruikers, van de verschillende 
kolommen en regio’s, zijn vertegenwoordigd. Deze klankbordgroep trekt samen met het projectteam 
op in het verder uitwerken en invulling geven aan het plan van eisen van de nieuwe meldkamer.

Landelijke meldkamer organisatie (LMO) 
Medio 2018 worden de meldkamers van de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord, 
Zaanstreek-Waterland en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee (KMar) op Schiphol in 
Haarlem gezamenlijk gehuisvest.

Op 13 februari hebben de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-
Holland Noord en Zaanstreek-Waterland tijdens een gezamenlijke bijeenkomst besloten tot instelling 
van de Meldkamer Noord-Holland. De Meldkamer Noord-Holland wordt onderdeel van de Landelijke 
Meldkamerorganisatie (LMO). Veiligheidsregio Kennemerland heeft een aannemer  opdracht gegeven 
de meldkamer in Haarlem te verbouwen tot de nieuwe locatie voor onze Meldkamer. Het doel is dat 
de nieuwe meldkamer per augustus 2018 operationeel is en dan onder beheer van de drie 
veiligheidsregio’s komt. In 2020 zal vervolgens de Nationale Politie het beheer van alle meldkamers in 
Nederland op zich nemen.

In maart heeft een gateway review plaatsgevonden op de realisatie van de landelijke ICT 
infrastructuur voor de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Op deze landelijk infrastructuur 
worden de samengevoegde meldkamers in Nederland één voor één aangesloten. Volgens de planning 
zal Rotterdam medio november 2017 de eerste zijn.

Kort voor ingebruikname van de nieuwe meldkamer Rotterdam komen drie ontwikkelingen met veel 
onderlinge afhankelijkheden (de landelijke ICT-infrastructuur, de samenvoeging meldkamer 
Rotterdam en vernieuwing C2000 en) bij elkaar. De realisatie van de meldkamer Rotterdam moet af 
zijn voor dat wordt begonnen aan de ICT van de meldkamer Noord Holland. Rotterdam verloopt tot 
op heden nog steeds volgens planning. Het directieteam van onze meldkamer volgt deze 
ontwikkelingen op de voet. Wel bekijkt de kwartiermaker wat de gevolgen zijn van mogelijk uitstel in 
Rotterdam voor de planning van de meldkamer Noord-Holland kunnen zijn.

Voor het geschikt maken van de huidige locatie voor de nieuwe meldkamer, dienden de ruimten van 
het Beleidsteam (BT) en het Operationeel Team (OT) te worden verplaatst. De hiermee tot op heden 
gemoeide kosten ad € 50.000 zullen als frictiekosten bij de belanghebbende partners in rekening 
worden gebracht. 

Voorts is voor de realisatie van de nieuwe meldkamer en het op één lijn brengen van de 
gebruikersbelangen van alle betrokken partijen een projectleider op detacheringsbasis aangetrokken. 
De kosten ad € 120.000 zullen deels worden bestreden uit de geraamde advieskosten die in het 
krediet meldkamer zijn inbegrepen en deels worden gedeeld met belanghebbende partners in het 
project. De voornoemde  dekking van kosten moet nog met de LMO-partners worden geformaliseerd. 
Een en ander zal in de  2e bestuursrapportage worden afgemeld. 


