
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 20 december 2011 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Reddingsbrigaden gemeente Bergen 

Portefeuillehouder : Burgemeester H. Hafkamp 

Inlichtingen bij  : Linda (de) Groot 

 

Aanleiding  
 De memo wordt opgesteld op initiatief van het college als onderdeel van de actieve 

informatieplicht 
 
Kernboodschap  
De gemeente Bergen beschikt over drie reddingsbrigaden: Schoorlse Reddingsbrigade 
(SRB), Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen (VRB) en de Egmondse Reddingsbrigade (ERB). 
De brigaden zijn aangesloten bij de landelijk overkoepelende bond Reddingsbrigade 
Nederland (RedNed) en verrichten al vele jaren diensten voor de gemeente.  
 
Het college van burgemeester en wethouders draagt de verantwoordelijkheid voor het 
redden van mens en dier op het land en in het water tot en met de eerste kilometer van de 
Noordzee en is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de strandbewaking. Deze 
verantwoordelijkheid wil de gemeente borgen door het vaststellen van beleid betreffende de 
reddingbrigaden. Tot op heden zijn er geen afspraken tussen de gemeente en de brigaden 
vastgelegd en is er bij de gemeente onduidelijkheid over afspraken, gebruik van budgetten 
en de invulling van de werkzaamheden van de brigaden.   
 
Als basis voor het te ontwikkelen beleid betreffende de brigaden is het document ‘De 
reddingsbrigaden van de gemeente Bergen’ opgesteld. Voor dit document is gebruik 
gemaakt van de kennis en input van de brigaden en van de pilot ‘Reddingswerk 2010’ 
waaraan de reddingsbrigaden van de gemeente Bergen, de KNRM, Reddingsbrigade 
Nederland, de Veiligheidsregio, de Kustwacht en de gemeente Bergen hebben 
deelgenomen. Tijdens deze  pilot zijn risicoprofielen voor de stranden in de gemeente 
opgesteld en hier zijn in samenspraak met de betrokken partijen bewakingsprofielen aan 
gekoppeld. 
 
Omdat het proces rond het opstellen van beleid met betrekking tot de brigaden al vele jaren 
loopt, is ervoor gekozen de bestaande situatie en reeds bestaande afspraken en activiteiten 
vast te leggen. In dit document wordt als uitgangspunt van de gemeente aangegeven dat zij 
er de voorkeur aan geeft de stranden die momenteel bewaakt zijn, ook in de toekomst 
bewaakt te houden. Wanneer er zou worden gekozen voor onbewaakte stranden en dit door 
middel van borden zou worden aangegeven, heeft dit gevolgen voor het keurmerk Blauwe 
Vlag op de Bergense stranden en ook voor het aantal toeristen, wat economische gevolgen 
heeft. Met het vaststellen van dit document wordt de basis gevormd waaruit verder gewerkt 
kan worden. Als kustgemeente en als toeristische gemeente zijn de reddingsbrigaden een 
onderdeel van de service die de gemeente aan haar bezoekers en inwoners biedt. 



Het strand van de gemeente Bergen is een toeristische trekpleister en toerisme geeft een 
grote economische impuls aan onze gemeente. De veiligheid voor de bezoekers van onze 
stranden (inwoners én toeristen) wordt zoveel mogelijk gewaarborgd door de 
reddingsbrigaden. Om onze stranden aantrekkelijk en veilig te houden en bovendien de 
toeristische keurmerken Blauwe Vlag en ECO XXI te mogen dragen, is de aanwezigheid van 
reddingsbrigaden belangrijk.  
 
Naast de strandbewakingstaak ondersteunen de brigaden tevens de hulpdiensten zoals 
brandweer, politie en ambulance, in geval van calamiteiten. In verband met de algehele 
veiligheid is het de wens van de gemeente dat de brigaden deze ondersteuning blijven 
bieden. Daarbij maken de brigaden uiteraard gebruik van de hen door de gemeente 
beschikbaar gestelde middelen. 
 
Het college stelt het document ‘De reddingsbrigaden van de gemeente Bergen’ in principe 
vast als basis voor verder te ontwikkelen beleid. Op de volgende onderwerpen moet er in de 
komende twee jaar beleid worden ontwikkeld:  
 
Jaar Activiteiten 
2012 
 

- opstellen en vaststellen dienstverleningsovereenkomst tussen brigaden en de 
gemeente 

- verbeteren interne processen/afstemming gemeente met betrekking tot de 
brigaden 

- onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een overkoepelend bestuur voor 
de reddingsbrigaden en besluit hierover nemen 

- onderzoek naar het al dan niet afstoten van de tractor van de ERB en het al dan 
niet aanschaffen van een tractor voor de VRB 

- overleg VRB en gemeente over het verplaatsen van de VRB post  
- evaluatie strandzonering  
- onderzoek naar het verbeteren van de strandbebording 
- overleg/ afstemming afdeling handhaving – reddingsbrigaden 
- overleg penningmeesters brigaden met budgethouder en afdeling financiën 

gemeente 
2013 Beleid ontwikkelen op de volgende onderwerpen: 

- huisvesting reddingsbrigaden  
- inzet vrijwilligers en/of betaalde krachten (en daaraan gekoppeld de hoogte van 

de  vrijwilligersvergoeding) 
Daarnaast wordt onderzocht: 
- mogelijkheden voor het delen van kosten of externe subsidiemogelijkheden  
- mogelijkheden voor gezamenlijke winteropslag  

 
 
Bovenstaande gebeurt uiteraard waar nodig in overleg met de brigaden en indien nodig en 
gewenst met andere partijen zoals de Veiligheidsregio NHN, de KNRM en Reddingsbrigade 
Nederland. Per beleidsonderwerp wordt een b&w advies aan het college en indien nodig, 
aan uw raad, voorgelegd. 
 
Het vaststellen van het document ‘De reddingsbrigaden van de gemeente Bergen’ heeft 
geen financiële consequenties. Het begrootte bedrag voor de brigaden in 2012 blijft als 
zodanig bestaan. Uit de onderzoeken met betrekking tot de activiteiten, hierboven genoemd 
in de planning, volgen b&w adviezen waarin per onderwerp de financiën verder worden 
uitgewerkt, waaruit wijzigingen in het budget kunnen volgen. 
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