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1. Inleiding
De samenwerking tussen de zeven reddingsbrigades in Kennemerland en de Veiligheidsregio 
Kennemerland is vastgelegd in een convenant en daarbij onderliggende werkafspraken 
(2011). Opgedane ervaringen en nieuwe ontwikkelingen, zoals afspraken rondom de 
Nationale Reddingsvloot (NRV), vormen de aanleiding tot een evaluatie en herziening van het 
convenant en de werkafspraken.

Financiering van de reddingsbrigades is een lokale aangelegenheid, tenzij de kosten een 
relatie hebben met de Nationale Reddingsvloot. De BCOV heeft op 9 april 2018, bij een eerste 
bespreking van de bestuurlijke uitgangspunten voor een herziening van het convenant, 
aangegeven dat er enige ruimte zou moeten zijn binnen de VRK-begroting om bij te dragen 
aan een adequaat optreden van de reddingsbrigades, vanuit de kennis en ervaring die 
binnen de VRK aanwezig is. Daarbij is gevraagd inzicht te bieden in financiële consequenties. 

De regionale voorziening reddingsbrigades (RVR), die de zeven1 reddingsbrigades in de regio 
vertegenwoordigt, heeft de VRK aangegeven welke wensen er leven voor additionele 
ondersteuning vanuit de VRK. De directie heeft deze wensen gewogen aan de hand van een 
afwegingskader, deze weging is terug te vinden in pagina 4.

2. Huidige bijdrage VRK aan reddingsbrigades
De VRK heeft in de huidige situatie al een financiële relatie met de reddingsbrigades, op 
basis van landelijke afspraken of op basis van lokale afspraken uit het verleden. 

2.1 Nationale Reddingsvloot
Veiligheidsregio’s hebben een rol bij verkenning, redding en evacuatie bij overstromingen. 
Samenwerking tussen de regio’s is daarbij noodzakelijk, die krijgt vorm in het concept van de 
Nationale Reddingsvloot. De BCOV besloot op 16 oktober 2017 het Kennemerlandse aandeel 
in de Nationale Reddingsvloot onder te brengen bij Reddingsbrigade Nederland. 

De VRK betaalt voor de Nationale Reddingsvloot jaarlijks een bedrag aan Reddingsbrigade 
Nederland. Dit bedrag is € 32.559 (prijspeil 2018).

2.2      Veiligheidsregio algemeen  
De reddingsbrigade van Zandvoort verblijft in de brandweerpost Zandvoort en betaalt 
hiervoor geen huur. De exploitatiekosten van het pand maken onderdeel van de begroting 
van de VRK. Daarnaast maakt de reddingsbrigade Zandvoort gebruik van de faciliteiten in de 
brandweerpost waar geen kosten voor in rekening worden gebracht. De precieze hoogte van 
deze bijdrage van de VRK in de kosten van de brigade Zandvoort is niet precies te bepalen. 

2.3 Brandweer 
Op grond van in het verleden gemaakte afspraken heeft de reddingsbrigade IJmuiden om niet 
drie portofoons ter beschikking, voor de begidsing van brandweervoertuigen in het 
duingebied en op het strand.
2.4 Meldkamer

1 Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, IJmuiden, Wijk aan Zee en Zandvoort
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De meldkamer levert conform de werkafspraken beperkte diensten, om niet, aan de 
reddingsbrigade in de vorm van het geven van instructie of programmeren van apparatuur.

3. Bijdrage door RAV-bestuur
Naast bijdragen van de VRK zijn er door de RAV Kennemerland 70 pagers en 9 mobilofoons 
om niet ter beschikking gesteld. Daarnaast ondersteunt de RAV de C2000-instructie, in 
samenwerking met de meldkamer. De reddingsbrigades Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden 
en Wijk aan Zee hebben de beschikking over pagers, die verstrekt zijn vanuit de RAV. Deze 
pagers zijn ook geprogrammeerd om gealarmeerd te worden door en assistentie te verlenen 
aan de brandweer.

De kustreddingsbrigades Zandvoort en Bloemendaal beschikken verder over zuurstof om toe 
te dienen aan drenkelingen. De RAV verzorgt trainingen voor de leden van de 
reddingsbrigade om zuurstof toe te dienen.

4. Additionele wensen en kosten.
De additionele wensen van de reddingsbrigades zijn te clusteren in vier thema’s:

 Alarmering & communicatie
 Opleiden, trainen en oefenen
 Overige ondersteuning
 Nationale reddingsvloot

In de bijlage worden deze wensen benoemd, waar dit relevant en ook mogelijk is met een 
duiding van de kosten. 

Daarnaast is er een wens, die betrekking heeft op het bestuur. De reddingsbrigades zien 
graag dat een bestuurder van de veiligheidsregio als portefeuillehouder de belangen van de 
reddingbrigade behartigt in het kader van de samenwerking met de veiligheidsregio.

Afwegingskader
De directie heeft de wensen afgewogen op basis van het hoofdcriterium dat eventueel 
beschikbaar te stellen middelen aan dienen te sluiten op de doelstelling van de VRK en op 
bestaande activiteiten van brandweer, GGD/GHOR, meldkamer en crisisorganisatie, zodat 
bekostiging ervan ook meerwaarde heeft voor de veiligheidsregio. Daarbij moet het gaan om 
wensen die leiden tot meerkosten, niet om geheel nieuwe kosten. De gedachte daarbij is dan 
dat zulke meerkosten bij de VRK veelal toch veel lager zijn dan de kosten, die de 
reddingsbrigades zouden hebben als ze zelfstandig een activiteit zouden dienen te 
bekostigen. Hieruit volgt dat een louter financiële bijdrage in (exploitatie)kosten van 
reddingsbrigades niet in overweging is genomen. 
Het vorenstaande leidt ertoe dat een klein aantal activiteiten in beeld zijn, waar een 
mogelijkheid wordt gezien de reddingsbrigades te ondersteunen. Hieronder worden de 
keuzes nog kort toegelicht (zie verder ook de bijlage). 

1 Alarmering en communicatie
Er  zijn een aantal wensen, die betrekking hebben op alarmering en communicatie. De 
meeste daarvan zijn niet tegen geringe meerkosten binnen de begroting mee te nemen. 
Soms omdat hier eenvoudig geen bevoegdheid van de VRK ligt, bijv. als het gaat om de wens 
van de brigades om input te leveren op alarmeringsteksten vanuit de meldkamer. Deze 
teksten worden landelijk vastgesteld. De wens om een bijdrage in de kosten van beveiliging 
van C2000-apparatuur is feitelijk een verzoek om een financiële bijdrage in exploitatiekosten 
van de reddingsbrigades. Dit past niet binnen de uitgangspunten. Ook het verzoek om 
voertuigen van de reddingsbrigades te voorzien van transponders, zodat de locatie van de 
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voertuigen zichtbaar is op de meldkamer, sluit niet aan op bestaande activiteiten binnen de 
VRK.

Er vindt wel een nader onderzoek plaats naar de wens van reddingbrigades om de 
mobilofoons op de voertuigen te vervangen door een carkit met portofoon. Wanneer een lid 
van de reddingsbrigade uit het voertuig stapt, kan dan via de portofoon contact worden 
onderhouden met de meldkamer en de aanrijdende voertuigen. Met het uniformeren van 
werkwijzen tussen de verschillende regio’s in Noord-Holland in het kader van de nieuwe 
meldkamer, worden de verbindingsmiddelen van de reddingsbrigades ondergebracht als 
gelieerd gebruiker bij de brandweer. In dat kader wordt bezien op welke wijze en in welke 
mate honorering van dat verzoek mogelijk is.

Verder wordt meegewerkt aan het verzoek om de reddingsbrigades te voorzien van 
rapportages van de meldkamer over alarmeringen. 

2 Opleiden, trainen en oefenen
Er is een aantal wensen op het gebied van opleiden, trainen en oefenen. Dit sluit in hoge 
mate aan op activiteiten die de VRK reeds uitvoert. Deze wensen kunnen vrijwel in zijn 
geheel worden gehonoreerd. Het gaat er mede om dat de reddingsbrigades graag ook zelf 
input willen geven aan opleidingen bij de VRK. 

Dit geldt niet voor het ondersteunen van de trainingen en bijscholingen van de chauffeurs bij 
reddingsbrigades m.b.t. het rijden met optische licht- en geluidssignalen. Dit behoort tot een 
taak van Reddingsbrigade Nederland, zeker vanuit het oogpunt van de verplaatsing van de 
Nationale Reddingsvloot. Daarbij kennen reddingsbrigades eigen brancherichtlijnen. 

3 Overige ondersteuning
Er is een aantal specifieke kosten die de reddingsbrigades graag door de VRK vergoed willen 
zien. De meeste verzoeken passen niet in de hierboven genoemde uitgangspunten. Het 
gevraagde vaccineren van leden van alarmploegen tegen Hepatitis B en DTP zou beduidende 
kosten met zich meebrengen. Tegen zeer geringe meerkosten is het wel mogelijk de 
reddingsbrigades mee te laten lopen in het contract voor de afhandeling van prik- bijt, snij- 
en krabincidenten. Bij een daadwerkelijk incident zijn de kosten wel voor rekening van de 
reddingsbrigades. 
De wens om de alarmploegen een onkostenvergoeding te geven past niet in het criterium dat 
een bijdrage van de VRK moet voortvloeien uit bestaande activiteiten binnen de VRK, het 
betreft puur een financiële bijdrage, hetgeen niet past in de criteria. Wat wel goed is in te 
passen is de wens om te komen tot hernieuwde afspraken over een beleidsoverleg tussen de 
brigades en met ambulance, brandweer en politie (de partijen waarmee werkafspraken zijn 
gemaakt). 

4 Nationale Reddingsvloot
Dit betreft wensen die ingevuld dienen te worden binnen het kader van de uitvoering van het 
convenant Nationale Reddingsvloot, dat is gesloten met Reddingsbrigade Nederland. Een 
aantal zaken wordt door de VRK ingevuld, dit leidt niet tot specifieke extra kosten. Andere 
zaken zijn voor verantwoording van Reddingsbrigade Nederland.

4. Kosten
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In de bijlage zijn de kosten ten aanzien van de uitgesproken wensen door de 
reddingsbrigades inzichtelijk gemaakt. 

Er worden mogelijkheden gezien een aantal wensen van de reddingsbrigades te honoreren, 
passend binnen de criteria. 

Een aantal van deze wensen zullen een personele inspanning van de VRK vergen, die 
financieel niet nader is uitgewerkt. Het gaat om relatief geringe inspanningen.

Het inwilligen van enkele andere wensen heeft direct financiële consequenties, die binnen de 
begroting kunnen worden opgevangen. Het gaat vooralsnog om eenmalig een bedrag van 
€ 1.050 en jaarlijks bedrag van € 1.946. Voor de dekking hiervan zijn afspraken gemaakt, 
met de betrokken budgethouders.

Nader overleg vindt nog plaats over de voorziening in portofoons. Ook daar zullen nog 
financiële consequenties binnen de begroting uit voort kunnen vloeien. 
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Bijlage 1. Overzicht wensen, kosten, en reactie
In onderstaand overzicht worden de wensen op basis van de thema’s en de daaraan verbonden kosten weergegeven. 

Nr. Omschrijving wens Financiële 
consequentie 

NB: vet gedrukt als 
de VRK deze voor 
rekening wil nemen

Inhoudelijke reactie

1 Alarmering en Communicatie

1.1
Advisering door reddingsbrigade voor verbetering 
alarmeringen (teksten, aangewezen gespreksgroepen en 
afpiepen).

- De reddingsbrigades worden conform landelijke vastgestelde 
alarmteksten gealarmeerd, hierin is geen maatwerk mogelijk.

1.2
Verstrekken van jaarrapportages inzet reddingsbrigade en 
specificeren in categorieën hulpverlening. - Te honoreren, geringe personele inspanning vanuit de VRK

1.3 Inbouwen van carkit t.b.v. portofoon i.p.v. mobilofoon in 
voertuigen

p.m. 

Met het uniformeren van werkwijzen tussen de verschillende 
regio’s in Noord-Holland, in het kader van de nieuwe 
meldkamer, worden de verbindingsmiddelen van de 
reddingsbrigades ondergebracht als gelieerd gebruiker bij de 
brandweer. In dat kader wordt bezien in welke mate honorering 
van het verzoek mogelijk is 

1.4 Voorzien van de reddingsbrigade-voertuigen van 
transponders.

Inbouwen transponder sluit niet aan op uitvoering van 
bestaande activiteiten die verband houden met 
brandweer/GHOR/ crisisbeheersing.

1.5

Bijdrage in de vaste kosten voor de volgens het C2000 
beleid vereiste beveiliging voor de reddingsposten van het 
doormelden plus periodieke hercertificering voor rekening 
van de VRK voor brigades HMK, WAZ, YMD, BLD, HLM en 
HMS. 

Dit past onvoldoende bij het criterium dat uitvoering ‘meeloopt’  
met bestaande taakuitoefening door de VRK. In Zandvoort is dit  
anders, omdat de reddingsbrigade daar is gevestigd in 
hetzelfde pand als de brandweer.

2 Opleiden, trainen, oefenen

2.1 Kosteloos deelnemen aan TCO (nazorg, BOT) trainingen en 
mogelijkheden brandweer Kennemerland.

Eenmalig € 75 x 14 
personen =
€ 1.050
Jaarlijks € 75 x 4 
personen= € 300

De bijscholingen rondom TCO worden bij een externe partij 
ingekocht en deze verzorgen de training o.a. voor de 
brandweer. Hierin meenemen van TCO is zonder grote 
meerkosten mogelijk. 

2.2 7 Sessies inleiding in de multidisciplinaire grootschalige Verkorte introductie OCR, 7x2 uur per lokale reddingsbrigade, 
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samenwerking voor de reddingsbrigade lifeguards door het 
veiligheidsbureau met inbreng van de kolommen (totaal 94 
personen).

kan tegen geringe meerkosten door de VRK worden uitgevoerd,  
sluit aan op taakuitoefening VRK. 

2.3
Bijscholing door reddingsbrigade aan de VRK om 
verwachtingen over bijdrage van de reddingsbrigades aan 
de diensten af te stemmen.

-

Hierover zullen concrete afspraken worden gemaakt, de wens 
vraagt verder personele capaciteit vanuit de regionale 
voorziening reddingsbrigade, heeft geen financiële 
consequenties voor de VRK.

2.4
Structurele scholing voor brandweer, ambulance en politie 
centralisten over strand en water en de mogelijkheden (en 
onmogelijkheden) van de reddingsbrigades.

-

De wens vraagt personele capaciteit vanuit de regionale 
voorziening reddingsbrigade om deel te nemen aan overleggen 
binnen de meldkamer, heeft geen financiële consequenties 
voor de VRK.

2.5
Ondersteuning door de VRK bij het vakbekwaam houden 
van de Optische licht- en Geluidssignalen chauffeurs van de 
reddingsbrigades.

Eenmalig € 750 x 90 
deelnemers= € 67.500

De reddingsbrigades beschikken over een eigen 
brancherichtlijn m.b.t. het rijden met optische licht en 
geluidssignalen. Hier ligt een taak voor Reddingsbrigade 
Nederland. Daarbij gaat het hierbij ook niet om geringe 
meerkosten 

2.6 Training C2000 apparatuur. p.m.

Met het uniformeren van werkwijzen tussen de verschillende 
regio’s in Noord-Holland, in het kader van de nieuwe 
meldkamer, worden de verbindingsmiddelen van de 
reddingsbrigades ondergebracht als gelieerd gebruiker bij de 
brandweer. In dat kader wordt bezien in welke mate honorering 
van het verzoek mogelijk is 

2.7
Mogelijk maken en ondersteunen van kleine praktische 
oefeningen met de brandweer. -

Regionaal oefenen met de reddingsgroep wordt nader 
afgestemd tussen de VRK en de lokale reddingsbrigades.
Voor een bijdrage van de VRK aan de gezamenlijke
regionale oefeningen is in de planning van het team 
vakbekwaamheid van de brandweer Kennemerland ruimte 
gemaakt om hier, in aanvang op beperkte schaal, invulling aan 
te geven.

3 Overige ondersteuning
3.2 Vaccinatie Hepatitis B en DTP van RB lifeguards door de 

GGD ten laste VRK (bij BLD al geregeld ten laste van de 
gemeente).

Eenmalig € 300 x 120 
personeel: 
€ 36.000

Past niet binnen criterium ‘geringe meerkosten’, vloeit ook niet 
logisch voort uit activiteiten in het kader van taken brandweer/
GHOR/crisisbeheerinsing
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Jaarlijks 40 x nieuw 
personeel x € 300 = 
€ 12.000

3.3
Kosten prikincident afhandeling voor de VRK (bij BLD al 
geregeld ten laste van de gemeente).

Abonnementskosten 
ad € 100 jaarlijks

De reddingsbrigades kunnen meelopen binnen het 
‘abonnement’ dat de VRK inzake prikincidenten heeft 
georganiseerd. Kosten voor behandeling zijn voor rekening voor  
de reddingsbrigades.

3.4
Kosten zuurstof (bij BLD en ZVT al geregeld ten laste van 
de gemeente). Geen relatie met taken VRK (overleg met RAV loopt)

3.5 Jaarlijks bedrag voor elk alarmploeglid voor diverse 
onkosten.

Jaarlijks € 200  x 80 
leden alarmploeg= 
€ 16.000 Vloeit niet voort uit activiteiten van de VRK, gaat ook niet om 

‘meerkosten’. .

3.6
Elk najaar beleidsoverleg reddingsbrigade met wit, blauw 
en rood, plus een vertegenwoordiging van de gemeenten -

Wordt ingevuld, dit betreft nadere uitwerking van bestaand 
beleid.

4 Nationale Reddingsvloot

4.1

Realisering door de VRK van reddingseenheden, waarbij 
een reddingseenheid bestaat uit een NRV vaartuig met van 
de lokale brigade het trekkend voertuig en natuurlijk de 
bemensing.

-

De VRK treedt in overleg met de reddingsbrigades Haarlem en 
Heemstede, die niet over een herkenbaar en met OGS uitgerust  
trekkend voertuig beschikken, om op zoek te gaan naar een 
oplossing, met name voor wanneer het een uitruk voor een 
NRV-inzet of de oefening voor een inzet betreft.

4.2

Als reddingsbrigades Zandvoort en IJmuiden hun eenheid 
inleveren om van 6 naar 4 eenheden te komen dienen 
desalniettemin voluit deel te blijven uitmaken van de NRV 
redding groep Kennemerland.

-

Opgenomen in het convenant inzake de Nationale 
Reddingsvloot. De reddingsgroep wordt bemenst vanuit de 
lokale reddingsbrigades uit Kennemerland.

4.3

Uitgaande van het convenant VRK reddingsbrigades in 
Kennemerland nieuwe afspraken toevoegen aan de 
werkafspraken brandweer (wijzigen dat het materieel van 
de 7 reddingsbrigades niet alleen in de regio, maar ook 
daarbuiten ten dienste staat van de brandweer)

- Opgenomen in het convenant inzake de Nationale 
Reddingsvloot.

4.4
Een beknopte overeenkomst VRK-KNBRD over de inkoop 
van de NRV vaartuigen met bijbehorende pakken. -

Opgenomen in het convenant inzake de Nationale 
Reddingsvloot.

4.5 Inkoop extra pakken bij de 4 eenheden omdat de huidige 3 
pakken per eenheid te krap is. Uitgaande van 18 NRV 
bemanningsleden voor RB YMD en RB ZVT, 14 voor RB 
WAZ, RB BLD en RB HLM, en 8 voor RB’s HMK en HMS 

- De NRV wordt als betaalde dienst afgenomen bij 
Reddingsbrigade Nederland door de VRK. Voor deze wens 
dienen de lokale reddingsbrigades in contact te treden met 
Reddingsbrigade Nederland. 
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(totaal 94x).

4.6

Organiseren dat bij een zeer grootschalige inzet van de RVR 
Kennemerland een VRK HOVD wordt toegevoegd als 
leidinggevende en liaison voor afstemming met rood, wit en 
blauw.

-

De coördinatie van de NVR bij een inzet is belegd bij 
Reddingsbrigade Nederland en vloeit voort uit het convenant 
NRV. Bij een lokale inzet valt de reddingsbrigade onder het 
commando van bijstandspartner. 

4.7
Portofoons voor NRV inzet die ook voor de stranddienst en 
evenementen bruikbaar zijn: totaal 8 portofoons. (2 voor 
ZVT, BLD, IJM en 1 voor WAZ, HMK).

- De beschikking van de portofoons t.b.v. de NRV is opgenomen 
in het convenant inzake de nationale reddingsvloot. 

4.8

Vergoeding voor diverse onkosten voor NRV 
bemanningsleden: 200 Euro per jaar, uitgaande van 18 NRV 
bemanningsleden voor RB YMD en RB ZVT, 14 voor RB 
WAZ, RB BLD en RB HLM, en 8 voor RB’s HMK en HMS.

-

De NRV wordt als betaalde dienst afgenomen bij 
Reddingsbrigade Nederland door de VRK. Voor deze wens 
dienen de lokale reddingsbrigades in contact te treden met 
Reddingsbrigade Nederland. 

4.9
Alarmering NRV bemanningen via VRK/RAV piepers regelen, 
aansluitend op de huidige MKB alarmeringen. -

De wijze alarmering van de NRV is opgenomen in het 
convenant inzake de nationale reddingsvloot.

Pagina: 8 van 8


	

