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Beste collega, 

Eind 2007 vonden een viertal Thema-avonden 'Risico-objecten Kennemerland' plaats. Deze 
avonden werden speciaal voor bevelvoerders uit Haarlemmermeer georganiseerd om kennis te 
maken met enkele van de bijzondere objecten in de Veiligheidsregio Kennemerland. De 
bevelvoerders die al deel uitmaakten van de regio Kennemerland waren ook bij deze thema
avonden aanwezig. Bij uitstek een goede gelegenheid de aanstaande collega's uit 
Haarlemmermeer alvast wat beter te leren kennen. 

Inmiddels kunnen we terugkijken op succesvolle avonden. Zo bezochten de bevelvoerders de 
Beverwijkse Bazaar en Corus, alwaar een rondleiding over de bedrijfsterreinen een helder 
beeld gaf van deze twee bijzondere (risicovolle) objecten in de regio. Ook een bezoek aan de 
Wijde Blik en het MICK stonden op het programma. In Velsen zijn de bevelvoerders een buis 
van de Wijkertunnel ingegaan. De buis werd vol rook gezet om te laten zien hoe efficiënt de 
afzuiging werkt. Tijdens de bijeenkomst in het MICK is het hele reilen en zeilen van de 
meldkamer aan bod gekomen. Stuk voor stuk interessante en leerzame bijeenkomsten, die een 
bij drage leverden aan de vorming van de Veiligheidsregio. 

In deze map tref je de presentaties aan die tijdens de bijeenkomsten zijn getoond. Je kunt ze 
nog eens op je gemak doornemen. Heb je vragen over de inhoud omdat je zelf niet niet 
aanwezig kon zijn op één van de avonden of mocht je na het lezen van de inhoud interesse 
hebben in een herhaling van deze avonden, neem dan contact op met Robbert Boswinkel van 
het Veiligheidsbureau Kennemerland: rboswinkel@hdk.nl. Bij voldoende aanmeldingen gaan 
we meer van dit soort avonden organiseren. Tips voor de inhoud zijn dan ook welkom. 

Veel plezier in Kennemerland! 

t vriendelijke groet, 

Frans Schippers, 
Commandant brandweer Kennemerland 

Brandweer Kennemerland en GGD Kennemerland maken deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland en werken nauw samen met 

Politie Kennemerland en de Koninklijke Marechaussee. De Veil igheidsregio Kennemerland omvat de gemeenten Bennebroek, 
" L ... . 
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Bezoek bevelvoerders 

Welkom in Kennemerland! 

Presentatie-inhoud 

1. Wat is Kennemerland? 

2. Regionalisering 

3. Territoriale Congruentie 



Wat is Kennemerland (nu)? 

• Tien gemeenten 
• 370.000 inwoners 
• Negen korpsen, van klein tot groot 

• Grote risico-objecten: Corus IJmuiden, 
Beverwijkse Bazaar, drie tunnels, 
Noordzeekanaal, havens, Circuit 
Zandvoort, duingebieden, DSM Agro. 

Regionalisering brandweer 

• Naar één korps per 31 maart 2008 

• Alle brandweerpersoneel (beroeps en 
vrijwillig, warm en koud) in dienst van de 
Veiligheidsregio Kennemerland VRK 



Welke korpsen? 

• Uitgeest • Haarlemmerliede en 

• Heemskerk Spaarnwoude 

• Beverwijk • Haarlem/Bloemendaal 

• Velsen • Zandvoort 

• Bennebroek • En nieuw in de regio: 

• Heemstede Haarlemmermeer! 

Waarom regionaliseren? 

• Grote kwaliteitsverschillen 

• Schaalproblemen (sommige korpsen te klein) 

• Nieuwe uitdagingen/gevaren 

• Nieuwe wettelijke kwaliteitseisen 

• Samen meer efficiency en een beter product 

-7 Grotere veiligheid voor de burger! 



Uitgangspunten 

• Hetzelfde werk op dezelfde post! 
• Behoud eigen karakter en identiteit! 
• Behoud eigen tankautospuiten en 

redvoertu igen! 

• Geen bezuiniging! 
• Geen banenverlies! 
• Vrijwilligers blijven onmisbaar! 

Territoriale Congruentie 

• Territoriale Congruentie = de 
gebiedsgrenzen voor alle nood- en 
hulpdiensten gelijktrekken 

• Dus: brandweer, GGD, politie . 
• In de praktijk van de regionalisering: 

brandweer Haarlemmermeer (incl. 
Schiphol) komt bij brandweer K'land 



Territoriale Congruentie 

• Operationele in plaats van 
gemeentelijke grenzen 

• Verzorgingsgebied kan veranderen én 
brandweerzorg verbetert. 

• Specialistische taken verdeeld over 
posten in regio, op basis van nieuw 
materieelspreidingsplan 

Brandweer Kennemerland straks 

• Elf gemeenten (incl. Haarlemmermeer!) 

• Ruim 500.000 inwoners 

• Eén korps (onderdeel van de VRK) 

• Drie districten 

• 21 posten (excl. bedrijfsbrandweren) 

• 750 brandweermedewerkers 

• Eén werkwijze 


