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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie VVD over strandveiligheid in Den Helder 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 28 februari 2021 heeft de VVD onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over strandveiligheid, het antwoord vindt u onder 
de vraag: 
  
Geachte college, 
 
We hebben op 26 februari 2021 een raadsinformatiebrief ontvangen over de stand van zaken met 
betrekking tot de organisatie van strandveiligheid.  
Het uitgangspunt van VVD Den Helder is dat prioriteit wordt gegeven aan een schoon, heel en veilige 
samenleving. In de genoemde brief wordt aangegeven dat de afspraken die gemaakt zijn in de 
subsidieovereenkomst tussen de gemeente en SSN over een schoon, heel en veilig strand 
nagekomen moeten worden door SSN. SSN wordt verantwoordelijk voor het op een andere manier 
opvangen van de taken van Reddingsbrigade Den Helder (RBDH) voor het borgen van de veiligheid 
op het strand. Naast het borgen van de veiligheid vinden wij het ook belangrijk dat we blauwe vlag 
voor ons strand behouden. Daar zijn we namelijk hartstikke trotst op als gemeente en is belangrijk 
voor de strandexploitanten en de toeristensector.  
 
Over het bovenstaande heeft VVD Den Helder de volgende vragen:  
 
1. De SSN is nu 10 jaar actief op het strand. Heeft de gemeente inzicht in hoe de kwaliteit is geweest 
van de uitvoering van hun taken die benoemt zijn in de BCF? Zo ja, kunt u dat voor ons inzichtelijk 
maken? Zo nee, waarom niet? En hoe gaat u er voor zorgen dat dit wel inzichtelijk wordt?  
Antwoord: 
De SSN heeft de afgelopen 10 jaar gezorgd dat ons strand veilig, heel en schoon was en dat heeft 
geresulteerd in benoeming tot het schoonste strand van Noord-Holland en een aantal benoemingen in de top 
4 voor het schoonste strand van Nederland. Wij hebben in de afgelopen jaren geen klachten gehad over de 
kwaliteit van de uitvoering van hun taken die benoemd zijn in de budgetovereenkomst tussen gemeente en 
de SSN. De rol van de gemeente t.a.v. de strandveiligheid verandert niet. 
 
2. In de criteria voor het verkrijgen van de blauwe vlag staat het volgende onder punt 26:  
26. -1 Op het kuststrand waar gemiddeld een flink aantal bezoekers komen (50 recreanten per dag 
gedurende 4 weken in het zomerseizoen) is een reddingsbrigade aanwezig. Het aantal strandwachten 
op de post is per locatie verschillend en gerelateerd aan de zwemlocatie(s). Aanbevelingen uit een 
eventueel uitgevoerde risk-assessment dienaangaande moeten zijn geïmplementeerd. Het wordt 
sterk aanbevolen dat de beheerder van de zwemlocatie een risk-assessment laat afnemen voor elke 
zwemlocatie. Het riskassessment moet worden afgenomen door een erkende instelling in Nederland 
en/of door de als full member bij de ILS (International Life Saving federaton) aangesloten nationale 
organisatie. Indien er geen riskassessment heeft plaatsgevonden, dan beveelt Blauwe Vlag minimaal 
twee reddingswachten per 200 meter aan  
- kunt u een onafhankelijk risk assesment overleggen waaruit blijkt dat het strand op dit moment 
veilig wordt beheerd?  
- zo nee, kunt u aangeven wanneer dit onafhankelijke risk assesment wordt uitgevoerd? 
Antwoord: 
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Een risk assesment is niet uitgevoerd, dit is ook geen vereiste. De SSN blijft verantwoordelijk voor het 
naleven van de afspraken die wij met hen gemaakt hebben aangaande de strandveiligheid en het aanvragen 
van de Blauwe Vlag. Tot nu toe zijn de afspraken voldoende geborgd. Wij zien vooralsnog geen aanleiding 
om daar nader op te sturen. 
 
3. De gemeente heeft in 2018 en 2019 de reddingsbrigade een aantal materialen geschonken om haar 
taken te kunnen uitvoeren. Kunt u uitleggen wat er gaat gebeuren met deze materialen nu de 
samenwerking is stopgezet?  
Antwoord: 
De materialen zijn geschonken zonder voorwaarde dat deze terug gegeven moeten worden aan de 
gemeente. De Reddingsbrigade Den Helder mag deze dus houden. 
 
4. Hoe gaat SSN het wegvallen van de strandambulance opvangen?  
Antwoord: 
Dit is een verantwoordelijkheid van de SSN. Wij hebben van de SSN vernomen dat zij hiervoor een voertuig 
geschikt maken. 
 
5. Voldoet een alternatief voor de strandambulance aan de eisen die gesteld worden aan 
arbeidsomstandigheden, zorg en hygiëne? Wordt ook voldaan aan de eisen die gesteld worden aan 
ambulancepersoneel? 
Antwoord: 
Dit is de verantwoordelijkheid van de SSN. Het is aan de SSN om te zorgen dat  het voegtuig aan de 
wettelijke eisen zal voldoen.  
 
6. RBDH beschikt over c2000 apparatuur waardoor er snel en de juiste hulp ingeschakeld kan 
worden. Hierdoor kon er ook nauw samengewerkt worden met andere hulpdiensten, zoals politie, 
brandweer, ambulance en kustwacht. Door het wegvallen van RBDH en haar omschreven protocollen 
vragen wij ons af hoe SSN er voor gaat zorgen dat de bij hen in dienst zijnde lifeguards kunnen 
samenwerken met andere hulpverleners. Kunt u toelichten hoe dit nu in de praktijk uitgevoerd gaat 
worden?  
Antwoord: 
De C2000-apparatuur is eigendom van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Wij hebben de 
ontwikkelingen gedeeld met de Veiligheidsregio NHN en zij zullen dit verder oppakken en inregelen zodat de 
SSN kan samenwerken met andere hulpverleners. 

 
7. RBDH leidt volgens de norm van de ILS de lifeguards op. Hoe wil SSN er voor zorgen dat de 
opleidingen ten behoeve van de lifeguards worden gecontinueerd?  
- Wat is de eis aan het kwaliteitsniveau?  
- Is deze gelijk aan de standaard die RBDH gebruikte? 
- Als SSN een eigen methodiek van opleiden gaat volgen, wie bewaakt dan de kwaliteit hiervan?  
Antwoord: 
De SSN heeft aangegeven dat ze in goed overleg zijn met een gecertificeerde partij voor het verzorgen van 
de opleidingen, waarbij de kwaliteit en professionaliteit van de ILS-standaarden wordt gewaarborgd. De SSN 
blijft hiermee voldoen aan de wettelijke eisen. De SSN is hiervoor niet afhankelijk van de Reddingsbrigade 
Den Helder.  
 
8. Welke financiële consequenties heeft het voor de gemeente nu de samenwerking tussen SSN en 
RBDH is stopgezet? 
Antwoord:  
De bestaande afspraken in de budgetovereenkomst met de SSN blijven van toepassing. Dit is ook zo 
besproken met de SSN. De SSN is zelf verantwoordelijk om dit financieel rond te krijgen.  
  
  
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 3 maart 2021 
   

  Met vriendelijke groet, 
  Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
 Jeroen Nobel 
 burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
 


