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Kernboodschap  Snelle en ongestoorde communicatie is essentieel voor het veilig en effectief 

functioneren van hulpverleners en daarmee voor de veiligheid van burgers. C2000 

is het landelijk communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten in 

Nederland. Er zijn objecten waar het vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk wordt 

geacht dat hulpverleners er met elkaar en met de meldkamers kunnen 

communiceren (binnenhuisdekking). Het Spaarne Gasthuis Haarlem- Zuid is één 

van deze objecten. Door het Spaarne Gasthuis Haarlem- Zuid aan te wijzen als een 

zogenaamd SCL-locatie krijgt het object een radio technische installatie en 

daardoor is communicatie met C2000 mogelijk. Op dit moment is er wel sprake 

van C2000-dekking maar is het bereik onvoldoende.  
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. In te stemmen met het verzoek van het Spaarne Gasthuis om de locatie 

Haarlem- Zuid aan te wijzen als SCL (Special Coverage Location).  
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1. Inleiding  

Op 2 december 2020 is het verzoek, via de Veiligheidsregio Kennemerland, binnen gekomen om de 

locatie Haarlem Zuid van het Spaarne Gasthuis in te richten als een SCL (Special Coverage Location).  

De aanleiding voor dit verzoek is tot stand gekomen na overleg met de hulpverleningsdiensten 

waarbij in de afgelopen periode is geconstateerd, door functionele metingen en na meldingen vanuit 

de ambulancedienst, dat het C2000-signaal onvoldoende is.  

 
Er zijn objecten waar het vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk wordt geacht dat hulpverleners met 
elkaar en met de meldkamer kan communiceren (binnenhuisdekking). Binnenhuisdekking wordt voor 
spraak- en datacommunicatie met C2000 niet gegarandeerd. In sommige gevallen wordt een 
gebouw/object door bevoegd gezag aangewezen als SCL óf kan een objecteigenaar (onder 
voorwaarden) zelf een verzoek voor een C2000-koppeling doen. Een SCL is een object, die van een 
radio technische installatie is voorzien, om binnen dat object communicatie met C2000 mogelijk te 
maken.  
 
Als wettelijke grondslag voor dit verzoek wordt het Bouwbesluit 2012, artikel 6.40 lid 1 (Mobiele 

radiocommunicatie hulpverleningsdiensten) aangehaald. Het Spaarne Gasthuis locatie Haarlem Zuid 

valt binnen de reikwijdte van dit artikel, vanwege: 

 De grote aantallen bezoekers in publiekstoegankelijke ruimten; 

 Het object complex van aard is; 

 Het Gasthuis een vitale functie heeft voor het functioneren van de gemeenschap. 

 

2. Besluitpunten college 

1. In te stemmen met het verzoek van het Spaarne Gasthuis om de locatie Haarlem- Zuid 

van het Spaarne Gasthuis aan te wijzen als SCL (Special Coverage Location).  

 

3. Beoogd resultaat 

Een veilige(re) werkomgeving creëren voor de hulpverleningsdiensten in het Spaarne Gasthuis 

Haarlem- Zuid.  

 

4. Argumenten 

1. Uit recente metingen van de ambulancedienst is naar voren gekomen dat de C2000-dekking 

tot het minimum is gedaald. Dit leidt tot ongewenste en gevaarlijke situaties voor de C2000-

gebruikers (ambulancedienst, politie en brandweer) op de SEH (Spoedeisende Hulp).                         

De oorzaak hiervan is een eerdere verbouwing van de SEH waardoor de C2000-dekking sterk 

is afgenomen. 
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2. De kosten om de locatie Haarlem-Zuid in te richten als SCL-object zijn voor rekening van het 

Spaarne Gasthuis en vragen geen bijdrage vanuit de gemeente Haarlem. Dit besluit is 

afgestemd met de Veiligheidsregio Kennemerland.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Dit besluit kent geen (financiële) risico’s.  

 

6. Uitvoering 

Bij instemming wordt het Spaarne Gasthuis per brief geïnformeerd. Het vervolgtraject is 

gemandateerd aan de Veiligheidsregio Kennemerland. De gemeente wordt geïnformeerd over de 

voortgang.   

 

7. Bijlagen 

N.v.t. 

 


