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Aan: Dagelijks Bestuur VRK
Van: Directie VRK
Datum: 28 september 2017
Betreft: Bestuurlijke update stand van zaken realisatie Meldkamer Noord-Holland

Korte inhoud: 
Op 13 februari 2017 hebben de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio’s Kennemerland, 
Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland ingestemd met de instelling van de 
Meldkamer Noord-Holland, waarbij alles erop gericht is dat de nieuwe meldkamer per 1 juli 
2018 operationeel is. Met dit memo wordt u geïnformeerd over de voortgang van de 
realisatie van de Meldkamer Noord-Holland en de daarbij relevante onderdelen.

Samenvoegingsplan
Bij de bestuurlijke besluitvorming over instelling van de Meldkamer Noord-Holland in februari 
2017 bestond de verwachting dat het samenvoegingsplan voor de zomer 2017 gereed zou 
zijn voor behandeling in de besturen van de veiligheidsregio’s Noord Holland Noord, 
Zaanstreek Waterland en Kennemerland. Het opleveren van een definitieve versie van het 
samenvoegingsplan voor de zomer is echter niet haalbaar gebleken. Belangrijkste oorzaak is 
gelegen in het feit dat nog niet alle benodigde informatie (w.o. governance en financiën) 
beschikbaar is en onzekerheid/onduidelijkheid bestaat over de landelijke inrichting van ICT-
beheer. De aangestelde kwartiermakers ambulancezorg en brandweer zijn inmiddels met 
hun werkzaamheden gestart, waarbij zij in het bijzonder aandacht zullen hebben voor het 
governancevraagstuk en de kosten. Het beeld over de stand van zaken met betrekking tot 
ICT wordt naar mate de tijd vordert concreter. Daarbij dient echter wel te worden opgemerkt 
dat de vernieuwing van C2000 op een aantal problemen stuit, die ook nog impact kan 
hebben op de planning (zie pag. 2). 
Het directieteam heeft geconcludeerd dat niet te verwachten is dat op korte termijn alle nog 
noodzakelijke cijfers beschikbaar zullen zijn. Pas in de loop van het 1e kwartaal 2018 kan 
een volledig samenvoegingsplan opgeleverd worden, dan zijn naar verwachting alle 
bouwstenen beschikbaar ervan.
In het 2e kwartaal 2018 kan dan bestuurlijke besluitvorming volgen over het 
samenvoegingsplan MK NH, waar ook de RAV besturen, de politie en de KMAR mee dienen 
in te stemmen. Bezien wordt nog of deze besluitvorming separaat dan wel in de vorm van 
een gezamenlijke bestuurlijke oploop van de besturen van de drie veiligheidsregio’s vorm 
moet krijgen. 

1

Memo



Verbouwing
Het ontwerp voor de nieuwe meldkamer is gereed en eind juni 2017 is de verbouw 
daadwerkelijk gestart. Om de realisatie van Meldkamer Noord-Holland mogelijk te maken in 
het gebouw waar de huidige meldkamer Kennemerland is gevestigd, moet de meldkamer 
Kennemerland tijdelijk intern verhuizen. Eind juli heeft deze interne verhuizing plaats 
gevonden en is de tijdelijke meldkamer sinds 26 juli jl. operationeel. Hiermee loopt het 
proces om te komen tot de nieuwe meldkamer, op schema.

Gefaseerde verhuizing
Rond 1 juli 2018 moet de meldkamer Noord-Holland operationeel zijn. Dat wil niet zeggen 
dat op dat moment in één keer alle huidige meldkamers verhuizen naar Haarlem, omdat een 
dergelijke operatie teveel risico’s met zich meebrengt. Daarom is het plan gefaseerd te 
verhuizen. Alles afwegende (personele en cultuuraspecten, voortgang van de bouw, 
techniek, uitwijkmogelijkheden, etc.) is ervoor gekozen om Kennemerland als eerste te laten 
verhuizen van de tijdelijke meldkamer naar de nieuwe Meldkamer Noord-Holland. Na 
Kennemerland verhuizen achtereenvolgens de meldkamer Brandweer en Politie Zaanstreek-
Waterland, gevolgd door de meldkamer Noord-Holland Noord. Aansluitend komt de 
meldkamer ambulancezorg Zaanstreek-Waterland over uit Amsterdam en sluit de komst van 
de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee de verhuizing af.

Vernieuwing C2000
C2000 is het systeem waarmee hulpverleners al jaren communiceren met de meldkamer en 
met elkaar. Parrallel aan de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) loopt 
het traject tot vernieuwing van C2000. De ICT op de nieuwe meldkamers wordt ingericht op 
basis van het vernieuwde C2000-systeem. In juli  bleek  dat de oplevering van het nieuwe 
C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen. Op dit moment is nog 
onduidelijk welke impact dit heeft. Wel is duidelijk dat de ICT op de nieuwe meldkamers niet 
compatibel is met het oude C2000-systeem. Dat brengt het risico met zich mee dat een 
vertraging in de oplevering van de meldkamer in Rotterdam ook gevolgen kan hebben voor 
de planning in Den Bosch en Haarlem. Daaruit kunnen eventueel extra frictiekosten 
voortvloeien. De verwachting is dat er begin oktober meer duidelijkheid is over de vertraging, 
de mogelijke consequenties voor de samenvoeging (planning en financiën) en over de vraag 
of een reactie richting het ministerie van V&J wenselijk is. 

Multi-intake
Het Transitieakkoord dat eind 2013 door alle bij de vorming van de LMO betrokken partijen is 
ondertekend kent als centrale doelstelling dat de burger zo snel en zoveel mogelijk in het 
eerste contact wordt geholpen door een incidentgerichte benadering van de noodhulpvraag 
door een multidisciplinaire-intake. De voorkeur voor een uitgebreide en gedegen Multi-intake 
wordt ingegeven door het feit dat deze een aantal kwaliteitsvoordelen kent ten opzichte van 
de huidige mono-intake. Deze voordelen zijn eind 2016 door een landelijk uitgevoerde pilot 
Multi-intake bevestigd. Ondanks de goede pilotresultaten stelt Ambulancezorg Nederland 
(AZN), daarin gesteund door het ministerie van VWS, zich echter op het standpunt dat een 
zorgvraag door een verpleegkundig centralist afgehandeld moet worden, en niet door een 
multidisciplinair centralist. Het ministerie lijkt op dit moment niet van plan het ministerie van 
VWS te wijzen op de afspraken die over de multi-intake in het Transitie-akkoord zijn 
gemaakt, met als argument dat het akkoord inmiddels gedateerd is. Daarmee komt de 
centrale doelstelling van het zo snel mogelijk helpen van de burger onder druk te staan.

Voor veiligheidsregio’s is de multi-intake altijd een randvoorwaarde geweest voor het tot 
stand komen van de LMO. Het Veiligheidsberaad beraadt zich op 6 oktober op de vraag in 
welke mate veiligheidsregio’s zich nog gebonden voelen aan het Transitieakkoord, gezien 
het recente standpunt van AZN, VWS en V&J. 
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Een aantal scenario’s ligt daarbij voor: 
A: Veiligheidsregio’s beperken zich tot het samenvoegen van de meldkamers en de 

implementatie van de landelijke ICT-infrastructuur 
B1: Veiligheidsregio’s verbinden zich niet langer aan het LMO-traject en de 

veiligheidsregio’s bepalen individueel hoe zij verder willen met de eigen meldkamer 
conform artikel 35 van de Wet Veiligheidsregio’s. De landelijke meldkamer wordt per 
wet afgedwongen. 

B2: Landelijke meldkamer wordt per wet afgedwongen, samenvoegen van meldkamers 
en implementeren van de landelijke ICT-infrastructuur vindt plaats onder regie van de 
veiligheidsregio’s. 
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