
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlopige locatiekeuze Meldkamer Midden-Nederland 

  

Onder leiding van de stuurgroep Meldkamer Midden Nederland (MK MNL) wordt sinds 2015 gewerkt 

aan de samenvoeging van de huidige meldkamers in Lelystad, Naarden en Utrecht. Op 15 november 

jl. heeft de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) aangegeven geen bezwaar te hebben om de 

businesscase Meldkamer Midden-Nederland (MK MNL) naast de locatie Kamp van Zeist uit te breiden 

met de alternatieve locatie in Hilversum. Verder gaf de minister aan dat hij zeer hecht aan bestuurlijk 

draagvlak bij een definitieve locatiekeuze. 

 

Op 15 december 2016 heeft de stuurgroep gesproken over de businesscases MK MNL waarin de 

twee potentiële locaties voor de Meldkamer Midden-Nederland gepresenteerd zijn.  

De projectgroep MK MNL heeft een businesscase locaties opgesteld, waaruit blijkt dat: 

- de verwachte exploitatielasten voor de locatie Hilversum lager zijn dan die voor de locatie 

Kamp van Zeist; 

- de locatie Hilversum een lagere investeringslast kent dan Kamp van Zeist; 

- de locatie Hilversum (gereed 2020) een kortere doorlooptijd heeft dan Kamp van Zeist (gereed 

2021); 

- de meldkamer op de locatie Hilversum gerealiseerd moet worden binnen de bestaande 

ruimtelijke en constructieve kaders en dat op Kamp van Zeist maatwerk geleverd kan worden 

en 

- onafhankelijk van de locatiekeuze, de samenvoeging van de huidige meldkamers leidt tot 

meer efficiency en effectiviteit. 

 

De stuurgroep heeft kennis genomen van de businesscases en haar voorlopige voorkeur uitgesproken 

voor de locatie de Groest in Hilversum als locatie voor de toekomstige Meldkamer Midden-Nederland. 

 

Vervolg 

De stuurgroep zal de voornoemde businesscases en haar voorlopige voorkeur voor de locatie 

Hilversum nu voorleggen aan de besturen van de betrokken disciplines. Deze besturen worden 

verzocht voor 1 maart 2017 aan te geven of zij steun kunnen geven aan de businesscases en de 

locatievoorkeur. Vervolgens zal de stuurgroep de businesscases MK MNL vaststellen en ten aanzien 

van de locatiekeuze de toets op bestuurlijke draagvlak kenbaar maken aan de minister van VenJ. Het 

is vervolgens aan de minister om de definitieve locatie voor de Meldkamer Midden-Nederland vast te 

stellen.  

Hoewel de komende jaren nog veel werk verzet zal moeten worden is met deze stap de realisatie van 

een nieuwe meldkamer opnieuw dichterbij gekomen. 

 

 

Wij wensen u fijne feestdagen toe en een goed begin van 2017. 

  

Namens de stuurgroep en de projectorganisatie Meldkamer Midden-Nederland, 

Renate Westerlaken, voorzitter stuurgroep 

Jan Biemolt, kwartiermaker  

                                                                                                                        


