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Geachte mevrouw Van Kampen, 

 

De brandweer Dirkshorn is gevestigd op het adres Dorpsstraat 55a. Het betreft hier een gedeelte 

van een bedrijfspand in eigendom van de heer J. de Goede en opgericht in 1950. Het gedeelte 

alwaar de brandweer gevestigd is wordt gehuurd door de gemeente Schagen en op basis van

bruikleen beschikbaar gesteld aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In meerdere gesprekken 

met vertegenwoordigers van de gemeente Schagen is aangegeven dat het pand niet langer 

geschikt is om dienst te doen als brandweerkazerne. Het gedeelte garage is te beperkt 

(veiligheidsrisico’s) voor het plaatsen van een tankautospuit, de kleedruimten sterk verouderd en 

voldoet het pand niet aan de eisen die gesteld worden aan arbeidshygiëne. Op ambtelijk niveau is 

deze dis-functionaliteit bevestigt en een projectgroep ingericht die alternatieven voor de huisvesting 

van de brandweer Dirkshorn onderzocht heeft. Inmiddels is een geschikte locatie in beeld welke 

past binnen het regionaal dekkingsplan brandweer waarvan de post Dirkshorn blijvend onderdeel 

van vormt. 

 

Ten tijde van de regionalisering zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van de brandweer, 

samengevat: 

 Brandweerkazernes blijven in eigendom van de gemeenten en worden ‘om niet’ ter 

beschikking gesteld aan VR NHN; 

 Exploitatielasten blijven voor rekening van de gemeente; 

 Verantwoordelijkheden beheer en onderhoud tussen eigenaar en gebruiker vaststellen 

(DVO’s en MJOP’s)  

 Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting VR NHN 

 Geen taken beheer en onderhoud gebouwen belegd bij VR NHN. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Concreet betekent dit dat gemeenten in Noord-Holland Noord een “leveringsverplichting” hebben 

ten aanzien van de kazernes gevestigd op hun grondgebied. Hierbij doe ik u dan ook het formele 

verzoek tot herhuisvesting van de brandweer Dirkshorn. Namens Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord zal ik vertegenwoordiging afvaardigen voor deelname aan de projectgroep onder leiding van 

de heer R. (Rob) Schouten. Tenminste zal de postcommandant Dirkshorn en de expert Huisvesting 

namen de Veiligheidsregio bij aansluiten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ike Kortleven 

Teamcommandant Noordkop 

 
 


