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Baarn, 1 juli 2022 

Betreft: Toekomstbestendige brandweerzorg in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Geachte leden van het algemeen bestuur, 

Half mei werden wij als postcommandanten geïnformeerd over het voornemen van de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord (VRNHN) om in de nabije toekomst twee posten definitief te sluiten, twee posten waarschijnlijk te 

sluiten zodra de beroepsposten dit over kunnen nemen. Daarnaast worden twaalf posten omgevormd tot 
zogenaamde FR/SK posten. Hier wordt het aantal taken zodanig beperkt dat van een volwaardige brandweer 
volgens ons geen sprake meer is. 

Het plan van de veiligheidsregio en de manier waarop wij hierover werden geïnformeerd heeft tot grote onrust 

geleid aan de basis van de VRNHN. Na diverse publicaties in de media en een brief van de Vakvereniging 
Brandweer Vrijwilligers heeft de korpsleiding met de leiding van de kazernes gesprekken gevoerd. Deze 

gesprekken hebben onze gevoelens van onrust echter niet weggenomen. Vooral omdat de korpsleiding lijkt vast te 
houden aan het plan en de ingeslagen koers wil blijven volgen. Hierdoor wordt ons vertrouwen in de VRNHN nog 
verder op de proef gesteld. Daarom hebben wij de VBV gevraagd om namens ons uw bestuur te benaderen. 

Wij verzoeken u met klem om af te zien van de planvorming voor de organisatieontwikkeling zoals die aan u is 
voorgelegd. 

Wij vragen u om de bestaande situatie en kazernes in stand te houden en te blijven werken volgens de 
bestaande, in Nederland geldende normen en kaders voor de inrichting van de basisbrandweerzorg. Verder willen 

wij u vragen om het MT van de VRNHN in de komende periode actief te laten werken aan herstel van vertrouwen. 

Omdat het vertrouwen op dit moment ontbreekt. Daarnaast doen wij het aanbod om in overleg te gaan met het 
MT om samen de noodzakelijke veranderingen vorm te geven, rekening houdend met de hierboven genoemde 

normen en kaders voor de inrichting van de brandweerzorg, zoals die in de loop van dit jaar landelijk zullen 
worden vastgesteld. 

Wij voeren geen actie en zullen nooit staken. De komende periode kunnen de inwoners van onze regio rekenen op 
onze niet aflatende inzet wanneer zij om onze hulp vragen. Kunnen wij nu rekenen op uw steun?  

Namens de postcommandanten van de brandweer in Abbekerk, Akersloot, Andijk, Bergen, Berkhout, Blokker, 

Breezand, Callantsoog, Castricum, Den Oever, Egmond, Heerhugowaard-De Noord, Heiloo, Hippolytushoef, 
Julianadorp, Koedijk, Limmen, Medemblik, Middenmeer, Nibbixwoud, Schagerbrug, Slootdorp, Stompetoren, 
Ursem, Hem/Venhuizen, Warmenhuizen, Wervershoof, Westwoud, Wieringerwaard en Winkel. 
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