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Programma
Landelijke Meldkamerorganisatie

In de rol van voorzitter van de stuurgroep meldkamer Midden-Nederland informeer ik u middels
deze brief over de vertraging op de huisvesting van de meldkamer Midden-Nederland van meer
dan 24 maanden, welke door de politie in de stuurgroep MK MNL vergadering van 20 juni 2019
is toegelicht en op 16 september nader is besproken.
Na de stuurgroep vergadering van 20 juni 2019 is zowel door de Politie als het projectteam
meldkamer Midden Nederland nader onderzoek gedaan. Tijdens de stuurgroep vergadering van
16 september 2019 heeft de Politie haar onderzoek naar alternatieven gepresenteerd. Hieruit is
gebleken dat elk van de onderzochte alternatieven in meer of mindere mate ten koste gaan van
de aspecten doorlooptijd, programma van eisen en/of financiën. Op grond hiervan is de politie
tot de conclusie gekomen dat nieuwbouw op de locatie Groest in Hilversum nog steeds de beste
optie voor het realiseren van Meldkamer Midden-Nederland is. Er wordt vanuit gegaan dat de
meldkamer daarmee begin 2025 operationeel kan worden opgeleverd. ,
De stuurgroep heeft de kwartiermaker Meldkamer Midden-Nederland opdracht gegeven om dit
scenario uit te werken in een bijgestelde businesscase Meldkamer Midden-Nederland, welke
nog voor het einde van dit jaar aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Daarnaast heeft de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland kennis genomen van het
onderzoek door de projectgroep naar mogelijke maatregelen voor de tussenliggende periode tot
het operationeel gaan van de meldkamer Midden-Nederland, waarmee de robuustheid van de
bestaande meldkamers op niveau kan blijven. Op grond hiervan wordt voorgesteld de
meldkamer in Naarden op termijn te sluiten en het meldkamerproces van deze meldkamer
onder te brengen bij de meldkamer Lelystad. De stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland
adviseert het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek om in lijn met dit voorstel een
voorgenomen besluit te nemen tot het sluiten van de gemeenschappelijke meldkamer Gooi en
Vechtstreek in Naarden. Met dit voorgenomen besluit kunnen de betreffende directies een
traject in van medezeggenschap, waarna met de uitkomsten van dit traject door het bestuur van
de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een definitief besluit tot sluiting van de meldkamer in
Naarden kan worden genomen. In het verlengde hiervan wordt het bestuur van de
veiligheidsregio Flevoland geadviseerd om het meldkamerproces van de brandweer,
ambulancezorg en Politie van het Gooi en Vechtstreek onder te brengen binnen de
gemeenschappelijke meldkamer in Lelystad. Naar verwachting kan deze samenvoeging in het
3de/4de kwartaal van 2020 zijn beslag krijgen. De uitvoering van de hiervoor noodzakelijke
werkzaamheden wordt onder aansturing van de stuurgroep meldkamer Midden-Nederland
gebracht. Daarmee wordt de samenhang van deze werkzaamheden en de uitvoering van het
project Meldkamer Midden-Nederland gewaarborgd.
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Met vriendelijke groet,
L.M.M. Bolsius
Voorzitter regionale stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland

