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Geachte leden van de Raad,
Je blijft hopen dat er geen branden meer in ons mooie duingebied ontstaan maar dit is
wederom een utopie gebleken. Het mag duidelijk zijn dat dit wederom een enorme impact
heeft voor onze inwoners en wij doen er alles aan om de schade zoveel mogelijk te
beperken. Het is vreselijk wat er is gebeurd. Opgelucht zijn we dat er geen evacuatie van
inwoners en toeristen heeft plaatsgevonden.
Algemeen
Na een relatief kleine brandmelding op zaterdag 30 april, werden wij op zondag 1 mei 2011
geconfronteerd met een brandmelding van enorme omvang. In eerste instantie was er een
melding van een duinbrand in de duinen nabij Sint Maartenszee (gemeente Zijpe). Vrij snel
daarna kwam de melding dat er duinbrand was in de duinen van Schoorl. Tevens was er een
melding van een duinbrand in Egmond. Deze laatste was klein en snel geblust.
Al snel is er opgeschaald naar GRIP 4 (regionale aansturing), aangezien het
gemeenteoverstijgend was. Vooral de brand in ons duingebied was en is van een omvang
dat op het genoemde niveau is opgeschaald. Dat houdt in, dat de Veiligheidsregio NHN de
calamiteit coördineert. Op 1 mei (rond 23.00 uur) is afgeschaald naar GRIP 3 (gemeentelijke
aansturing), omdat rond 21.00 uur het sein brandmeester werd gegeven voor de brand in
Sint Maartenszee. Blusgroepen uit Schoorl zijn in eerste instantie ingezet voor de melding in
Zijpe. Wrang is het om te constateren dat zij daardoor niet direct konden worden ingezet
voor de brand in ons gebied. Dat heeft op de brandweerlieden een flinke impact.
Deze zeer grote brand vraagt een enorme inzet van onze mensen. Niet alleen van alle
mensen in het veld maar ook van de mensen die taken in het gemeentehuis moeten
verrichten in het kader van deze ramp. De ondersteuning van de vele collega’s van andere
gemeenten, de Veiligheidsregio NHN en collega’s uit het land doet ons zeer goed. Zeer
velen zijn begaan met de problemen waar we voor staan.
Vanaf 1 mei 23.00 uur heeft het Gemeentelijk Beleids Team (GBT) van Bergen de algemene
leiding over de gehele operatie. Tevens zijn diverse crisisteams operationeel.

De situatie om 13.00 uur 2 mei 2011.
Op grond van een Noodverordening is het voor een ieder, die niets te zoeken heeft in het
gebied, verboden om het gebied te betreden. We praten over een gebied van een 300 ha dat
in brand staat. De brand is wel onder controle, maar zeker nog niet brandmeester. De
noodverordening geldt voor het gebied Hargen, Duinweg, Slangenlaan, Zeeweg. Verder is
een deel van het strand afgesloten.
Informatie over het verloop van de brand wordt via de website bekend gemaakt. Ook vragen
en antwoorden zijn te vinden op de website. Alle informatie wordt gecoördineerd via het
actiecentrum Communicatie. Op diverse momenten wordt de pers geïnformeerd door de
burgemeester. Via ons publieksinformatienummer worden vragen beantwoord voor het
publiek. Er is direct contact met diverse strandpaviljoenhouders.
De eigen bluseenheden worden ondersteund door bluseenheden uit de provincie Utrecht en
Gelderland. Tevens zijn blushelikopters ingezet.

