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Geachte raadsleden, 

 

In oktober 2018 informeerden wij de gemeenten dat de geplande samenvoeging van 

Meldkamer Noord-Holland in Haarlem in het eerste kwartaal van 2019 niet haalbaar 

was. Oorzaak was het besluit van de minister van Justitie en Veiligheid om de 

geplande vernieuwing van het spraaknetwerk van C2000 te verschuiven van eind 

2018 naar 2019. C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren 

met de meldkamer en met elkaar. Het besluit van de minister had direct gevolgen voor 

de start van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem. De nieuwe meldkamerlocatie in 

Haarlem is al ingericht op het nieuwe C2000-systeem. 

 

Sinds oktober 2018 is door het directieteam een aantal scenario’s uitgewerkt. Voorop 

stond daarbij het belang van de verschillende betrokken meldkamerorganisaties in ons 

gebied om toch zo spoedig mogelijk te gaan samenvoegen met het oog op de 

continuïteit en de bedrijfsvoering en ook omdat (verdere) vertraging demotiverend is 

voor het personeel. Eind 2018 is gekozen voor een scenario waarbij de meldkamers 

wel al gaan samenvoegen op de nieuwe meldkamerlocatie, maar daarbij nog gebruik 

gaan maken van de oude C2000 infrastructuur. Hiertoe moet de nieuwe 

meldkamerlocatie in Haarlem aangepast worden; de kosten hiervoor worden in 

beginsel gedragen door het ministerie van J&V. 

 

Over dit scenario heeft afgelopen weken nauw overleg plaatsgevonden met betrokken 

partijen, om te komen tot een integrale planning. Hierbij zijn we afhankelijk van 

schaarse landelijke ICT-capaciteit die ook voor de samenvoeging van de meldkamer in 

Den Bosch moet worden ingezet – die samenvoeging vindt namelijk in dezelfde 

periode plaats. Op basis van alle informatie die nu beschikbaar is, gaan we ervan uit 

dat de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem medio mei 2019 

plaats gaat vinden. 

 

De samenvoegende en ondersteunende partijen stellen alles in het werk om deze 

samenvoeging in mei te realiseren. Een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen 

is het opleiden en trainen van de meldkamermedewerkers voor de nieuwe meldkamer. 

Daarnaast is sinds 1 januari het nieuwe managementteam Meldkamer Noord-Holland 

operationeel onder leiding van het nieuwe hoofd meldkamer Anke Kortenray. 

 

Parallel aan de samenvoeging wordt landelijk gewerkt aan een wetswijziging waarmee 

het beheer van de meldkamers – wat nu nog een verantwoordelijkheid is van de 

Veiligheidsregio’s – overgaat naar de politie. De verwachting is dat deze wetswijziging 

met ingang van 1 januari 2020 van kracht wordt. 

 

U wordt periodiek door middel van raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de gang 

van zaken, en via uw burgemeester – als lid van het Algemeen Bestuur van de 

veiligheidsregio – over de belangrijkste mijlpalen. 

 

Namens Bestuurlijk Overleg Meldkamer Noord-Holland, 

T.J. Romeyn, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

F.C. Dales, Veiligheidsregio Kennemerland 

J. Hamming, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 


