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Betreft:  Voortbestaan Nationale Reddingsvloot 

 
 
Geachte burgemeester, / Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Het afgelopen jaar is het voorbestaan van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland 
veelvuldig in het nieuws gekomen. Tot op de dag van vandaag is er nog geen sluitende oplossing en 
over enkele maanden moet de toekomst veiliggesteld zijn, anders zullen de 85 eenheden van de vloot 
en hun 1000 vrijwilligers bedankt worden voor de bewezen diensten in de afgelopen decennia.  
 
Onze reddingsbrigade bemant zo’n eenheid van de Nationale Reddingsvloot. Als de financiering niet 
voor elkaar komt, raakt Nederland de enige grootschalige voorziening om slachtoffers uit ondergelopen 
gebieden te evacueren kwijt.  
 
De Nationale Reddingsvloot bestaat al zo’n 50 jaar en is gestart na de watersnoodramp van 1953. Later 
kreeg de vloot gedurende meer dan 20 jaar jaarlijks een exploitatiebijdrage om operationeel te blijven. 
Veel geld werd door de reddingsbrigades en haar vrijwillige lifeguards zelf in deze vloot geïnvesteerd. 
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt dat de financiering nu overgenomen moet worden door de 
Veiligheidsregio’s. Veel van deze regio’s steunen ons werk en dragen ons een warm hart toe, toch lijkt 
de oplossing nauwelijks dichterbij te komen.  
 
Er is nu een onderzoek gedaan door de Raad Directeuren Veiligheidsregio’s. Nut en noodzaak zijn 
aangetoond en ook heeft een werkgroep geconcludeerd dat er in Nederland geen alternatief bestaat 
voor de Nationale Reddingsvloot. Dan zou je zeggen dat het voor elkaar moet komen en toch zijn wij 
daar niet gerust op. 
 
Wij hopen van harte dat u binnen uw gemeenteraad en veiligheidsregio de stem van de gemeenschap 
laat horen. Wat is Nederland zonder een adequate waterhulpverlening bij overstromingen? Wij rekenen 
op u en wij denken met ons zeer velen uit onze gemeente die op onze belangeloze steun rekenen. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met Christian Langeweg. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Christian Langeweg 
Voorzitter Reddingsbrigade Het Rooie Paerd Moerdijk 


