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Protocollen / procedures / afspraken  

Onderwerp: Incidenten stranden / duingebied Noord-Holland Noord 

 
SAMENWERKING REDDINGSBRIGADE / BRANDWEER 
 
� Alle brandweerincidenten welke bij de meldkamer veiligheidsregio NHN binnenkomen en welke betrekking 

hebben op het Egmondse strand/kustgebied worden opgevolgd door een alarmering van de alarmontvangers via 

het alarmeringssysteem P2000 vanuit de meldkamer. Dit gebeurt door middel van een tekstbericht. 

 

� De ERB rukt met 2 leden uit. Inzet van meer ERB-leden wordt door de bevelvoerder van de brandweer bepaald, 

en gebeurt door middel van een tweede alarmering. De aanhanger wordt direct achter het terreinvoertuig 

gekoppeld. 

 

� Indien mogelijk blijft 1 ERB-er achter op de centraalpost ten behoeve van communicatie via het brigadekanaal. 

 

� Communicatie met de meldkamer veiligheidsregio NHN vindt vindt plaats via de C2000-mobilofoon in het 

terreinvoertuig in principe via de gespreksgroep SNH-RMG-05. Deze gespreksgroep (of een eventuele andere, 

door de meldkamer toegewezen gespreksgroep) wordt gekoppeld met de betreffende brandweer 

gespreksgroep. De brandweer Bergen unit Egmond werkt op de gespreksgroep BNH-INCI-42. Het verzoek kan 

komen hier naar over te schakelen. 

 

� Rendez-vouspunt brandweer/ ERB terreinvoertuig: 

  Egmond : hoofdstrandafgang ("de werf") Westeinde Egmond aan Zee. 

 

� Bij een brandweeroptreden heeft de brandweer de leiding. Leidinggevende is de bevelvoerder. Deze is 

herkenbaar aan een rode band om de arm. Opdrachten worden alleen door de bevelvoerder aan de 

leidinggevende van de ERB gegeven.  

 

� Leidinggevende ERB is te herkennen aan een groen/geel hesje met de tekst “OVD Reddingsbrigade”. 

 

� Als het eerste brandweervoertuig van de Brandweer Egmond uitrukt kan via C2000 contact worden gezocht 

met de bevelvoerder van dit voertuig. Indien dit nog niet het geval is kan verzocht worden om een koppeling 

van de gespreksgroepen. Hierbij kan bijvoorbeeld het rendez-vouspunt gewijzigd worden of kunnen andere 

opdrachten worden uitgevoerd. 

 

� Voor onderling radioverkeer met de bevelvoerder van de Brandweer Egmond kan, na overleg, de C2000 

portofoon overgeschakeld worden naar DMO gesprekgroep BBR-WERKNET-9 

 

� In de meeste gevallen zullen de bevelvoerder, manschappen en materiaal naar de brandplaats gebracht moeten 

worden. 

 

 
 
 
 
 


