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Het zal je niet verbazen dat de coronacrisis als een 
rode draad door dit Jaar in Beeld 2020 loopt. VrZW 
heeft vanaf maart, net als de andere veiligheids-
regio’s, doorlopend in de frontlinie meegewerkt 
aan het beperken van de gevolgen van COVID-19. 
De ene na de andere noodverordening moest 
verspreiding van het virus indammen om besmet-
tingen in Zaanstreek-Waterland te voorkomen. 

In maart schaalden we op naar een GRIP 4 situatie 
waar we nu nog steeds in zitten. Nooit eerder 
werkten hulpdiensten, gemeenten en veiligheids-
regio’s zo nauw samen. Het Regionaal Operatio- 
neel Team (ROT) waar GHOR, bevolkingszorg, 
brandweer en politie deel van uit maken, kwam 
in 2020 meer dan wekelijks bij elkaar om de 
crisissituatie te bespreken en maatregelen voor 
te bereiden. Het Regionaal Beleidsteam (RBT) 
waarin onder meer de burgemeesters zitting 
hebben, kwam veelvuldig bijeen om regionale 
maatregelen te bepalen.

Dat was niet altijd even makkelijk. Verschillende 
zienswijzen over de soms vergaande rijksmaatre-
gelen en de onzekerheid over de gevolgen ervan, 
maakten het meer dan eens lastig. VrZW moest 
vaak moeilijke boodschappen naar buiten brengen 
die niet altijd gewaardeerd werden. 

Hilda Raasing
Directeur VrZW /  
commandant brandweer

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s, waaronder 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). 
In een veiligheidsregio werken brandweer, 
GHOR, politie en gemeenten intensief samen 
om professionele hulp en bescherming tegen 
mogelijke risico’s en bedreigingen te bieden. Wij 
voeren taken uit op het gebied van brandweerzorg, 
geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing 
en rampenbestrijding. Wij streven naar een 
veilige omgeving voor de mensen die in onze 
regio wonen, werken en recreëren. Hiervoor 
werken wij met tal van partijen samen. Onder 
meer met zorginstellingen, energie-, water- en 
telecombedrijven, Hoogheemraadschap, Defensie, 
Rijkswaterstaat en het ministerie van Justitie en 

Veiligheid. Om je een beeld te geven van onze 
werkzaamheden in 2020 zetten wij een aantal 

van onze belangrijkste activiteiten en 
gebeurtenissen op een rij

Michel Groenendaal
Sectorhoofd / districtchef  
Politie Noord-Holland

Ferdinand Strijthagen
Directeur publieke 
gezondheid / directeur 
GGD Zaanstreek-Waterland

Gerda Blom
Coördinerend gemeente- 
secretaris en gemeentesecretaris 
Purmerend
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Voorwoord Maar het maatschappelijk belang –onze algemene 
veiligheid en volksgezondheid in Zaanstreek-Waterland – 
staat altijd voorop. Met trots laten wij in dit Jaar in Beeld 
de inzet van onze professionals zien. En wat zij in dit 
moeilijke coronajaar samen met alle veiligheidspartners  
voor elkaar hebben gekregen. Dit is waarvoor de 
veiligheidsregio’s zijn opgericht: samen in goed overleg 
en met kennis van zaken crises beperken en bestrijden.

Dat deed VrZW in 2020 ook op andere gebieden dan 
COVID-19 alleen. Er moesten bijvoorbeeld ook branden 
geblust worden. Hoewel het er minder waren dan 
voorgaande jaren. Waarschijnlijk doordat meer mensen 
thuis waren. Een tragisch incident was de brand in een 
woning in Assendelft begin november waarbij minder-
jarige slachtoffers vielen te betreuren. Dit voorval heeft 
veel impact op zowel hulpverleners als de buurt. 

2021 zijn we gestart in een lockdown. Want helaas 
duurt de coronacrisis nog voort. De beschikbaarheid van 
werkzame vaccins biedt goede hoop. Maar vaccineren 
kost tijd. Het vergt van iedereen nog meer geduld, 
discipline en veerkracht. Als VrZW blijven we samen met 
onze netwerkpartners onze schouders eronder zetten: 
voor een veilig Zaanstreek-Waterland waarin iedereen 
weer vrij, prettig en gezond kan bewegen en leven. 

Veel kijk- en leesplezier!

Heb je vragen over wat je zelf kunt doen 
of wat de veiligheidsregio voor je kan 
betekenen? Stel ze bij de gemeente, aan 
de hulpverleners in je buurt of bel ons. 
Natuurlijk kun je ook digitaal bij ons terecht. 
Via info@vrzw.nl, ons Twitteraccount  
@VrZW of onze website www.vrzw.nl



Jaarwisseling 2019-2020
De jaarwisseling is dit jaar drukker dan 
het voorgaande jaar. Er zijn veel kleine 

incidenten. De ambulancedienst maakt 
melding van een drukke maar beheers-

bare jaarwisseling. Er zijn 107 ambulance-
ritten (2019: 91). Er is 78 keer een beroep 
gedaan op de brandweer (2019: 51). Het 

zwaartepunt ligt hierbij ook dit jaar op 
container-, afval- en buitenbranden. Dit is 

63 keer het geval.

JANUARI
Young Fire  
& Rescue Team  
1 jaar onderweg
Het Young Fire & Rescue 
Team (YFRT) is een jaar 
verder. Het team van 
jongens en meiden in de 
leeftijd van 13 tot 15 jaar 
maakt op een leuke en 
praktische wijze kennis 
met de wereld van de 
hulpverleningsdiensten. 
Ze volgen een multidisciplinair oefenprogramma dat is samengesteld door brandweer, 
gemeenten, politie, Reddingsstation Warder, Reddingsbrigade Zaanstad, KNRM, 
Defensie en het Rode Kruis. Het is het eerste multidisciplinaire jeugdteam in heel 
Nederland. Op dit moment kijken we samen met de twee jeugdbrandweerteams (Zaan-
stad en Purmerend) naar versterking van de samenwerking tussen jeugdbrandweer en 
YFRT. Verder bekijken we of het programma van de twee brandweer jeugdteams op 
termijn verbreed kan worden met andere hulpdiensten. Daarnaast is er vanuit andere 
regio’s ook interesse getoond voor het oprichten van een YFRT.
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Explosie bij Tate & Lyle 
Zaterdag 25 januari vindt een explosie 

plaats op het terrein van Tate & Lyle. 
Hierbij ontstaat schade in het gebouw. 

De explosie veroorzaakt geen brand en er 
vallen geen gewonden. Voor de omgeving 

is er geen gevaar. De behoefte aan 
coördinatie tussen hulpverleners leidt tot 

een opschaling naar GRIP 1. 

Wat is GRIP? 
Bij een grootschalig incident of crisis moeten hulpver-
leners en hulpverleningsdiensten vanuit de dagelijkse 
werkzaamheden snel kunnen omschakelen. Ze vormen 
zich om naar één organisatie die het incident of de crisis 
bestrijdt. Dit noemen we opschalen. Om dit snel te 
kunnen doen, is de Gecoördineerde Regionale Inciden-
tenbestrijdings Procedure (GRIP) ontwikkeld.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
Jaar in beeld 3



4

Rookmelders in alle  
woningen verplicht
Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelalaties wil vanaf 
1 juli 2022 verplichte rookmelders in alle woningen en dit vastleggen in 
bouwregelgeving. Deze verplichting geldt al voor nieuwbouw vanaf 2003. De 
minister volgt hiermee het advies van brandweer en gemeenten. Zij zijn blij met 
deze stap want rookmelders zijn van levensbelang. “Niet voor niets pleiten wij 
al vanaf 2015 voor verplichting van rookmelders in bestaande bouw”, zegt VrZW-
directeur Hilda Raasing namens Brandweer Nederland in het NOS-Journaal. 

FEBRUARI Stop CO-vergiftiging! 
Met de boodschap ‘ventileer – controleer – alar-
meer’ is de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ van 
start gegaan. Niet weten waar je een CO-melder 
in huis moet plaatsen en misverstanden over 
koolmonoxide zijn redenen om elk jaar op de 
gevaren van koolmonoxidevergiftiging te wijzen. 
Slechts een kwart van de huishoudens heeft 
een CO-melder. Zorgwekkend vindt Brandweer 
Nederland. Het is van levensbelang dat bij het 
vrijkomen van dit geurloos en onzichtbaar gas je 
snel gewaarschuwd wordt. Lees meer op: 
www.brandweer.nl/brandveiligheid/koolmonoxide.

28

3

27

Communicatienetwerk  
C2000 vernieuwd  
Na jarenlange voorbereiding vindt in de 
nacht van 27 op 28 januari de landelijke 
overgang naar het nieuwe C2000 plaats. 
C2000 is het communicatienetwerk 
waarmee hulpverleners in het veld contact 
met elkaar hebben. Een landelijk team stuurt 
deze migratie aan. Voor monitoring van het 
proces voor het werkgebied van Meldkamer 
Noord-Holland (Noord-Holland Noord, 
Kennemerland en Zaanstreek-Waterland) 
is een interregionaal migratieteam actief 
waaraan VrZW deelneemt. De overgang is 
met succes en zonder noemenswaardige 
incidenten verlopen.



Start GRIP 4 COVID-19 
 
Het coronavirus houdt Nederland al enige tijd in z’n 
greep. De eerste besmettingen duiken ook in ons 
land op. Voorbereidend op de eerste meldingen 
in onze regio vindt binnen onze regio overleg 
plaats tussen de verschillende hulpdiensten. Op 
donderdag 12 maart kondigt het kabinet landelijke 
maatregelen aan die het coronavirus in moeten 
dammen. De maatregelen hebben grote impact op onze samenleving. Kort na 
de bekendmaking gaan alle pagers van onze crisisfunctionarissen af voor GRIP 4. 

De burgemeesters van de regio overleggen in een Regionaal Beleidsteam. Het 
Regionaal Operationeel Team (ROT) adviseert de burgemeesters, met daarin diverse 
functionarissen van de hulpdiensten en juridische- en communicatie-ondersteuning. 
De komende tijd komt het ROT dagelijks, soms zelfs meerdere keren per dag, samen 
om acties uit te zetten. Met als doel de landelijke maatregelen zo goed mogelijk te 
kunnen naleven. Want het is belangrijk dat we met z’n allen ervoor zorgen dat het 
virus zich niet verder kan verspreiden. En de druk op de zorg niet te hoog wordt. Een 
uitdaging voor iedereen. En daarom vragen de burgemeesters in een gezamenlijk 
statement aan alle inwoners van onze regio om zich te houden aan de maatregelen 
die gelden, op elkaar te letten en flexibel te zijn. De situatie is voor iedereen nieuw. 
En we weten niet hoe lang het gaat duren. Maar alleen samen krijgen we corona 
onder controle. 

MAART

12

Poederbrief gemeentehuis  
Purmerend  
 
Op maandag 9 maart komt op de 
postkamer van het gemeentehuis van 
Purmerend een envelop binnen met een 
bruin poeder en een brief. Eén mede-
werker krijgt het poeder op zijn hand en 
heeft jeuk. Zes andere medewerkers zijn 
in dezelfde ruimte als deze medewerker 
tijdens het openmaken van de envelop. 
Op het moment van de melding is het 
niet duidelijk of het poeder een explosief 
betreft of een giftige stof. De meldkamer 
besluit op te schalen naar GRIP 1.

Uitleg GRIP 4 
 
Om in alle gemeenten de maatregelen efficiënt uit te kunnen voeren, en de afstemming 
tussen de burgemeesters in de regio optimaal te laten verlopen, is voor de crisisbeheersing 
opgeschaald volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingprocedure (GRIP).  
In het zogenaamde GRIP-4 niveau is een aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing over- 
gedragen aan de voorzitter van VrZW. Maatregelen die nodig zijn om de verspreiding  
van het coronavirus tegen te gaan, worden vastgelegd in noodverordeningen. Of in regionale 
aanwijzingsbesluiten. Op 16 maart publiceren we de eerste noodverordening op www.vrzw.nl.

Rol Veiligheidsberaad 
 
Het Veiligheidsberaad komt vanaf nu 
wekelijks bijeen. Het Veiligheidsberaad 
bestaat uit de voorzitters van de 25 
veiligheidsregio’s. Deze voorzitters 
vertegenwoordigen in het Veiligheids-
beraad hun eigen veiligheidsregio. 
Tijdens deze overleggen wisselen de 
voorzitters, samen met de minister van 
Justitie en Veiligheid, van gedachten 
over de in te stellen maatregelen voor 
de bestrijding van COVID-19. Afhan-
kelijk van het onderwerp schuiven de 
verantwoordelijke ministers aan.

9
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De intelligente lockdown 
Zondag 15 maart komt het kabinet met aanvullende coronamaatregelen. 
Scholen en kinderdagverblijven moeten hun deuren sluiten. Datzelfde 
geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Nederland 
gaat in een intelligente lockdown. Alle horeca moet om 18.00 uur die 
avond haar deuren sluiten. Politie en BOA’s op straat zien er op toe  
dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Gemeenten en VrZW werken nauw 
samen om de inwoners te informeren over de maatregelen. 
Via verschillende communicatiekanalen delen we de infographic en 
veelgestelde vragen. De noodverordening publiceren we op  
www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/. 

Inzamelactie persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Door het toenemend aantal patiënten 
met coronaverschijnselen ontstaat bij 

hulpverleners een tekort aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen. De levering van 

extra middelen komt traag op gang. In 
onze regio start de GHOR (Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio) 
daarom samen met de brandweer 

een inzamelactie. De veiligheidsregio 
roept iedereen die nog ongebruikte 

beschermingsmiddelen heeft liggen op 
om die te doneren. De middelen worden 

afgegeven bij brandweerkazernes in de 
regio. De GHOR zorgt voor de herverdeling 

onder zorginstellingen.

Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

27 mei 2020

Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

ze�en we samen een stap vooruit.

Ben je ook benauwd en/of 

heb je koorts? Dan moeten 

alle huisgenoten thuisblijven.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
 vanaf 1 juni

 .

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.
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Mooi staaltje samenwerking 
bij tijdelijke uitbreiding 

huisartsenpost  
In maart schalen de huisartsen op. 

Op verzoek van Huisartsenpost/zorg 
Zaanstreek-Waterland worden twee 

tijdelijke locaties ingericht in sporthallen. 
Hier kan algemene huisartsenzorg worden 

geleverd aan patiënten die mogelijk met 
het coronavirus besmet zijn. Onder regie 

van bevolkingszorg worden in korte tijd 
Topsportcentrum De Koog in Koog aan 

de Zaan en Sportcomplex de Beuk in 
Purmerend ingericht. Het is een mooi 
staaltje samenwerking tussen VrZW, 

GHOR, gemeenten, Nederlandse Rode 
Kruis, Defensie, Salt, ziekenhuizen en 

uiteraard de huisartsen uit de regio. 

GGD richt corona testlocatie in  
bij brandweerpost 
Op verzoek van de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport starten 
in april alle GGD’en met het testen 
van zorgmedewerkers op corona. In 
Zaanstreek-Waterland richt de GGD een 
‘coronatest drive in’ in op de parkeerplaats 
van brandweerpost Purmerend. Onder 
andere huisartsen en mensen die in de 
gehandicapten- en ouderenzorg werken, 
kunnen zich hier laten testen. In juli opent 
de GGD een teststraat in Zaandam. Later 
in het jaar volgen een tijdelijke testlocatie 
in Volendam en een testlocatie in Zaanstad 
Noord.

GHOR vraagt Defensie om onder-
steuning voor zorginstellingen
Het Zaans Medisch Centrum 
(ZMC) krijgt ondersteuning van 
zes militaire verpleegkundigen van 
Defensie. De zorg voor patiënten 
die besmet zijn met het coronavirus is intensief en 
vraagt veel van zorgverleners. De ondersteuning van 
Defensie is dan ook zeer welkom. De extra bedden 
op de intensive care kunnen hierdoor open blijven. 
Militair adviseur van de veiligheidsregio Majoor Peter 
Aelmans: “Het is goed om de krachten te bundelen 
en zo samen zorg te bieden aan COVID-19 patiënten. 
Alleen ben je sterk. Samen ben je sterker. De militairen 
zijn blij dat ze een steentje kunnen bijdragen aan de 
zorg voor de patienten. Daarmee ondersteunen ze het 
zorgpersoneel van het ZMC.”

APRIL

Filmpje zien? 
SCAN QR
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Zeer grote brand industrie - 
gebouw Purmerend 

Donderdagmiddag 16 april ontstaat brand 
in een loods op een industriegebied in 

Purmerend. Bij de meldkamer komen veel 
112 meldingen binnen. Mensen geven 

aan dat er diverse explosies te horen zijn. 
Mogelijk betreft het een vuurwerkopslag. 

Daarnaast zorgt de brand voor grote 
rookontwikkeling. De meldkamer besluit 
op te schalen naar GRIP 1. Eén persoon 

loopt brandwonden op terwijl hij probeert 
de brand te blussen tot de komst van  

de brandweer. 

Werkbezoek commissaris  
van de Koning aan VrZW 
De Noord-Hollandse commissaris van 
de Koning Arthur van Dijk bezoekt 
VrZW. Hij neemt een kijkje bij de 
ontsmettingsstraat voor ambulances in 
Zaandam. En bij de GGD-coronateststraat in Purmerend. Hij spreekt hier met medewerkers 
van de veiligheidsregio en GGD over hun werk tijdens de coronacrisis. Later op de dag sluit 
hij aan bij het overleg van de burgemeesters in het Regionaal Beleidsteam.

Koningsdag vieren we dit jaar thuis 
Al een aantal maanden wordt er hard gewerkt aan het 
bestrijden van de coronacrisis. Evenementen worden 
geannuleerd. En ook tijdens landelijke feestdagen zoals 
Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren 
gaan de jaarlijkse activiteiten niet door. We blijven 
massaal thuis. Wat mag je nu wel en niet doen? En hoe 
kunnen we er samen toch een mooie dag van maken? 
Dat is de communicatieboodschap die burgemeesters, 
gemeenten en de veiligheidsregio delen met al onze 
inwoners. Het is mooi om te zien dat veel mensen hier 
naar luisteren. Met creatieve ideeën maken ze er toch 
iets feestelijks van.

Filmpje zien? 
SCAN QR
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Opstart PPMO in coronatijd
Vanwege de landelijke coronamaatregelen 
stopt Brandweer Zaanstreek-Waterland in 

maart tijdelijk met het Periodiek Preventief 
Medisch Onderzoek (PPMO). PPMO is 

een test om onder andere de fitheid van 
brandweermensen te beoordelen. In mei 

hervatten we het PPMO coronaproof. Met 
de nodige veiligheidsmaatregelen om het 

risico op besmetting te voorkomen. Zo zijn 
er looppaden uitgezet. En elke deelnemer 

heeft  zijn eigen coronaproof hokje om 
zich voor te bereiden op 
het onderzoek. Hierdoor 

beperken we het onderling 
contact zoveel mogelijk.

Zeer grote brand in  
wijkcentrum Purmerend
Vrijdagnacht 16 mei ontstaat brand in een oud 
wijkcentrum in Purmerend. Gezien de grote 
rookontwikkeling en de mogelijke aanwezigheid 
van asbest wordt opgeschaald naar GRIP 1.  
Het gebouw wordt antikraak bewoond.  
Deze bewoners zijn veilig het gebouw uit 
gekomen. Ook wordt vanwege de rook en 
klachten uit de buurt een NL - Alert verstuurd. 

Nieuwe uitrukkleding  
voor de brandweer
In mei neemt de brandweer de nieuwe  
uitrukkleding in gebruik. Het ontwerp 
is gemaakt in opdracht van de Raad 
van Brandweercommandanten. Bij het 
ontwikkelen van de nieuwe kleding 
is gekeken naar de behoeften van 
dragers van de kleding en nieuwe 
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als het 
gaat om flexibiliteit en vochtregulering. 
Het resultaat is een ontwerp voor een 
veilig en goed zichtbaar pak met een 
uniforme uitstraling.

Filmpje zien? 
SCAN QR
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Coronaproof voorlichten in pop-up store 
Ondanks de coronamaatregelen is de 3-minute pop-up store van de brandweer toch 
enkele weken open. Eerst in het winkelcentrum Makado in Purmerend. Later in het 
jaar in winkelcentrum Rozenhof in Zaandam. In de pop-up store ontdekken bezoekers 
wat de meest voorkomende brandoorzaken zijn. En horen ze hoe je brandgevaarlijke 
situaties opspoort. Waarom 3-minute store? Bij brand heb je slechts drie minuten om 
te vluchten.  

Nieuwe Mobiele 
Commando Unit
VrZW heeft een nieuwe, groene mobiele 
commando unit (MCU). De MCU zetten we 
in bij grootschalige incidenten of crises. Voor 
overleg tussen officieren van dienst van de 
brandweer, geneeskundige dienst, politie en 
bevolkingszorg, de voorlichters van dienst 
en de informatiemanagers. De wagen heeft 
ruime coranaproof werkplekken, internet, 
een stroomaggregaat en een rechtstreekse 
verbinding met Meldkamer Noord-Holland.  
De MCU is een voorrangsvoertuig en heeft 
daarom striping en zwaailicht en sirene.

Tijdelijke uitbreiding huisartsen-
posten coronazorg stopt 

Per 2 juni sluiten de huisartsenlocaties in de 
sporthallen die speciaal voor de coronacrisis 
zijn ingericht. Van half maart tot en met eind 
mei zijn circa 2.000 van COVID-19 verdachte 

patiënten behandeld. Circa 8% van deze 
patiënten krijgt een doorverwijzing naar het 

ziekenhuis. Daarnaast zijn er nog circa 2.500 
reguliere patiënten geweest. De geïsoleerde 
COVID-19 spreekuren worden echter steeds 

minder bezocht. De huisartsenzorg in onze 
regio keert daarom terug naar de reguliere 

huisartspraktijken.

JUNI
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De buurt in na brand 
Een korte, felle brand in schuren aan de 
Zaanse Reigerstraat zorgt voor schrik bij 

buurtbewoners. Reden voor de brandweer 
om de bewoners daags na de brand nazorg 
te bieden. Vanwege de coronamaatregelen 

zit de gebruikelijke informatiebijeenkomst 
er niet in. Besloten wordt om met de 

uitrukploeg de buurt in te gaan. Dat wordt 
zeer gewaardeerd. Het uitleggen van de 

werkwijze van de brandweer en het luisteren 
naar de zorgen van bewoners neemt een 

deel van de ongerustheid weg. 

Samen paraat bij overstromingen
Op maandag 6 juli ondertekenen de directeuren 
van VrZW en Reddingsbrigade Nederland een 
overeenkomst in het kader van de Nationale 
Reddingsvloot. Kern van de overeenkomst is dat 
VrZW een regionale reddingsgroep bestaande uit 
vier vaartuigen met bemanning beschikbaar stelt 
bij overstromingen en andere watercalamiteiten in 
heel Nederland. In Zaanstreek-Waterland bestaat de regionale reddings-
groep uit drie brandweerrode reddingsvaartuigen en één in de oranje 
kleur van Reddingsbrigade Nederland met bemensing van Reddingsbri-
gade Zaanstad. Hiermee heeft onze regio een hybride samengestelde 
reddingsgroep. 

Brandweerschool bestaat 1 jaar 
Op 11 juli bestaat Brandweerschool Noord-Holland 
één jaar. Door COVID-19 en de daarmee gepaard 
gaande lockdown liggen de opleidingen in het 
voorjaar tijdelijk stil. Maar dit betekent niet dat er 
niets gebeurt. De brandweerschool ontwikkelt met 
haar partners online lessen en treft samen met 
de regio’s maatregelen om in kleinere groepen 
fysiek les te geven. In de zomer kan daardoor een 
inhaalslag gemaakt worden en ronden cursisten, 
die we broodnodig hebben in de repressie, alsnog 
hun opleiding af. 

Uitslaande woningbrand Zuidoostbeemster 
Dinsdagmiddag 28 juli ontstaat brand in een woning aan de Oostdijk in Zuidoost-
beemster. Het betreft een vrijstaande houten woning onder aan de dijk. Vanwege 
de grote rookontwikkeling schaalt Meldkamer Noord-Holland op naar GRIP 1. Ook 
wordt vanwege de rook een NL - Alert verstuurd omdat veel bewoners op hun 
balkons staan te kijken naar de zeer grote brand. 

6
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Vrolijk handhaven
Gemeenten en politie hebben de soms 

lastige taak om toe te zien op de naleving 
van de coronamaatregelen. Met het mooie 

voorjaar wordt het al snel te druk in de 
winkelgebieden. Gemeente Purmerend 

zet daarom twee acteurs, gewapend met 
stelten en een meetlat, in. Zij herinneren 

het winkelend publiek op ludieke wijze aan 
het belang van afstand houden. Samen met 

de BOA’s wijzen zij mensen vriendelijk  
op de 1,5 meter.    

Afscheid OR 
Tijdens de laatste Overlegvergadering 
Ondernemingsraad neemt directeur VrZW 
Hilda Raasing afscheid van de OR-leden.  
Zij bedankt hen voor de fijne samenwerking 
en mooie resultaten. Hoewel het voor de 
meeste OR-leden geen echt afscheid is, want 
het merendeel is tijdens de OR-verkiezingen 
begin september herkozen. Vanaf 14 
september gaat de nieuwe OR, met zowel 
oude als nieuwe leden, fris van start. 

Goede samenwerking algemeen commandanten  
Vanaf de start van de coronacrisis vervullen o.a. de algemeen commandanten van politie, 
geneeskundige zorg, Defensie, brandweer en gemeenten een belangrijke rol in het Regionaal 
Operationeel Team. Zij werken samen om de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk te managen. 
En  de burgemeesters en voorzitter van de veiligheidsregio hierin te adviseren. Een intensieve 
klus die een band schept. Wanneer de Algemeen Commandant Bevolkingszorg afscheid neemt, 
betekent dit een moment van ontspanning met iets lekkers. 

31
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Ambtseed in Bullekerk  
coronaproof

Dinsdag 15 september neemt waarnemend 
burgemeester Dennis Straat bij 22 nieuwe 
collega’s de ambtseed af. Dit wordt in een 
bijzondere omgeving gedaan, de Bullekerk 

in Zaandam. Door de 1,5 meter regel is het 
namelijk niet mogelijk om dit op het kantoor 

aan het Prins Bernhardplein te doen. 
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Dam tot Damloop dit jaar afgelast 
Veel evenementen worden als gevolg van de coronacrisis afge-
last. Ook de Dam tot Damloop sneuvelt. Bestuurders en veilig-
heidsdiensten besluiten na uitvoerig overleg dat de wedstrijd 
niet doorgaat. Dit vanwege de gezondheidsrisico’s van deelne-
mers en toeschouwers door COVID-19. En de maatregelen van 
het kabinet voor grote evenementen. Maar ook zeker vanwege 
de druk op de medische hulpdiensten die het evenement met 
zich meebrengt. Het coronavirus en de landelijke maatregelen zorgen ervoor dat de GHOR meer 
dan 130 genees- en gezondheidskundige adviezen uitbrengt voor de vergunningverlening van 
evenementen. Ondanks dat het merendeel van alle evenementen en feestelijkheden is afgelast.

De gedeeltelijke lockdown 
Na de 1e lockdown kunnen we deze zomer meer 
genieten door de soepelere maatregelen. Helaas 
neemt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames 
in september weer snel toe. Onze regio is één van de 
regio’s waar de aantallen hoog zijn. Reden voor het 
kabinet om nieuwe landelijke maatregelen in te stellen. 
De gedeeltelijke lockdown. De burgemeesters van 
Zaanstreek-Waterland roepen iedereen op om samen 
de schouders te zetten onder de bestrijding van het 
coronavirus. Dit doen zij in een gezamenlijk statement 
dat we delen op de websites en social media van 
gemeenten en veiligheidsregio. 

Rookmelders redden levens 
De Brandpreventieweken staan dit jaar 
in het teken van rookmelders, als voor-

bereiding op de aanstaande rookmelder-
verplichting in 2022. Op social media zijn 

ervaringsverhalen geplaatst over het belang 
van rookmelders. Daarnaast zijn veel  

tips over brandveiligheid gedeeld zoals  
de beste plek voor rookmelders en  

zorgen voor een veilige vluchtroute.  
Kijk op www.brandpreventieweek.nl/ 

SEPTEMBER
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Geen spoed, wel brandweer
Niet alle situaties waar de brandweer voor nodig 
is, zijn (direct) gevaarlijk of levensbedreigend. 
Denk aan een gevallen boom over een weg. Of 
een straat die blank staat door waterlekkage. Voor 
deze niet-spoedeisende meldingen is er sinds 
deze maand een nieuw nummer: 0900-0904. 
Deze is net als 112 24/7 bereikbaar en komt bij de 
regionale meldkamer terecht. Zo blijft de 112-lijn 
vrij voor levensbedreigende en spoedeisende 
situaties. Maar bij twijfel, bel altijd 112. 

Zorginstellingen en GHOR delen kennis en ervaring
De GHOR is een geneeskundige netwerkorganisatie voor advisering, coördinatie en ondersteuning 
bij risico’s, crises en rampen. Sinds de start heeft GHOR Zaanstreek-Waterland contacten binnen 
het zorgnetwerk aangeboord, onderhouden en verstevigd. Zowel regionaal, bovenregionaal als 
landelijk. Die contacten blijken cruciaal om een crisis als de coronapandemie het hoofd te kunnen 
bieden. In november organiseert GHOR 
Zaanstreek-Waterland, samen met de 
GHOR-organisaties van haar vijf buurregio’s 
online kennissessies voor verpleeg- en 
verzorgingstehuizen. Rode draad van de 
gesprekken: continuïteit van de zorg in 
tijden van COVID-19.  

Op weg naar een divers VrZW
In dit coronajaar vol beperkingen is het 
stimuleren van diversiteit in het perso-

neelsbeleid bij VrZW gewoon doorgegaan. 
Misschien niet in het tempo dat we begin 
2020 voor ogen hadden. Maar we hebben 

afgelopen jaar zeker stappen gezet naar 
meer diverse medewerkers. Zo heeft VrZW 

meer vrouwen aangenomen. Bijvoorbeeld 
bij de brandweer. Bij de repressie zijn vijf 

vrouwen extra als beroepsmedewerker 
gestart. Ook bij de brandweervrijwilligers 

hebben zich meer vrouwen aangemeld.

NL-Alert steeds vaker ingezet  
NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij 
noodsituaties. Veel Nederlanders waar-

deren deze vorm van waarschuwen. Het 
merendeel leest het sms-bericht direct na 

ontvangst. Het voordeel van NL-Alert is dat 
inwoners snel en duidelijk geïnformeerd 

kunnen worden over hoe ze moeten 
handelen. Of wat ze juist niet moeten 

doen. Sinds 2012 wordt NL-Alert ingezet bij 
uiteenlopende noodsituaties. Van brand  

tot gevaarlijke muien in zee. 
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Jeugdbrandweer niet klein te krijgen 
Zaanstreek-Waterland heeft twee jeugdbrandweer-
teams: Purmerend en Zaanstad. De coronacrisis heeft 
z’n weerslag op de oefenavonden van onze jeugd. Ze 
kunnen regelmatig niet bij elkaar komen. Maar ze laten 
het hier niet bij zitten. Enthousiast als ze zijn, volgen 
ze tijdens de lockdowns online lessen. Het jeugdteam 
van Purmerend verwelkomt 5 nieuwe leden. Het 
jeugdteam van Zaanstad heeft op 18 november digitale 
theorietoetsen en een aangepast praktijkexamen voor 
de nieuwe lichting.

“Waar doe jij het voor?”  
Samen doen we er alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
We houden afstand en wassen onze handen stuk. Jongeren willen we graag bewuster 
maken van het belang van het naleven van de coronaregels. Speciaal hiervoor start de 
regionale jongerencampagne “Waar doe jij het voor?” Jongeren uit onze regio komen  
aan het woord en geven aan waarom zij de maatregelen naleven. De gemeenten en 
VrZW delen de campagne via Facebook, Instagram en YouTube. Want zeg nou zelf  
“Weer lekker op stap”, daar doen wij het toch allemaal voor?

Samenwerking opnieuw  
bekrachtigd

Door organisatorische veranderingen 
worden samenwerkingsafspraken tussen 
de GHOR en Ambulance Amsterdam ge-
actualiseerd. Deze gaan onder meer over 
crisisbestrijding, werkgeverschap van de 

Officier van Dienst Geneeskundig en over 
preparatie en vakbekwaamheid. Ferdinand 
Strijthagen, directeur Publieke Gezondheid 
zegt hierover: “De geactualiseerde afspra-
ken vormen een mooi fundament voor de 

voorzetting van de uitstekende samenwer-
king die GHOR en Ambulance Amsterdam 

tot nu toe met elkaar hebben”.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
Jaar in beeld 15

Filmpje zien? 
SCAN QR



16

1

16

15

Tijdelijke wet maatregelen en invoering mondkapjesplicht 
Op 1 december wordt de “Tijdelijke wet maatregelen COVID-19” ingevoerd. Deze wet vervangt 
de noodverordeningen en aanwijzingsbesluiten die de veiligheidsregio’s uitgeven. Een noodver-
ordening is normaal gesproken bedoeld voor een acute crisis met een beperkte duur. Daar is bij 
de coronacrisis geen sprake meer van. De invoering van deze tijdelijke wet vergroot de rol van de 
gemeenten. De burgemeesters in onze regio zijn zelf weer verantwoordelijk voor de handhaving van 
de maatregelen, het verlenen van ontheffingen en het aanwijzen van gebieden. De burgemeesters 
blijven met elkaar in gesprek zodat ze zoveel mogelijk een regionale aanpak kunnen hanteren. Met 
de invoering van de tijdelijke noodwet is het vanaf 1 december ook verplicht om een mondkapje te 
dragen in publieke binnenruimtes. 

Kerstactie Voedselbank
Ook dit jaar organiseert de brandweer een kerstactie voor de Voedselbank in onze 
regio. Bij diverse brandweerposten kun je houdbare producten inleveren. De actie 
is een groot succes. Het is hartverwarmend hoeveel inwoners en bedrijven in actie 
komen! Daarnaast kunnen medewerkers van VrZW de waarde van hun kerstpakket 
doneren. Dit levert de Voedselbank een donatie op van € 2.200,-. 

Blijf zoveel mogelijk thuis.  
Ook tijdens de feestdagen
Op 15 december gebeurt dan toch wat we allemaal 
liever niet willen. Nederland gaat in de strengste lock-
down tot nu toe. Het coronavirus grijpt opnieuw razend-
snel om zich heen. Het aantal besmettingen neemt toe. 
En ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen 
er elke dag patiënten bij. Dat heeft z’n weerslag op de 
zorg. “Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de feest-
dagen.” We weten dat dat een effectieve manier is om 
het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Ook geldt er 
tijdens oud & nieuw een landelijk vuurwerkverbod om 
de druk op de zorg zo laag mogelijk te houden. 

DECEMBER
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Speld voor een held
Op 28 december ontvangt Tessa Brouwers (16) de 
‘Speld voor een held’ van de gemeente Amsterdam. 
Tessa, jeugdlid bij het Young Fire & Rescue Team, 
ontvangt de speld voor de reanimatie van een 
62-jarige buurtgenoot. Net uit school krijgt Tessa via 
de app Harslag.nu een melding van een reanimatie. 
Tessa is als eerste ter plaatse en start direct met 
reanimeren. Dankzij het optreden van Tessa en de 
hulpdiensten overleeft de man het. Tessa blijft er vrij 
rustig onder. “Ik heb gedaan wat ik kon en wat ik 
geleerd heb. Ik heb er eigenlijk niet zo bij stilgestaan 
op dat moment. Ik ben vooral blij dat de man het 
kan navertellen.”

Gaslek Krommenie met  
coronaproof opvanglocatie

Dinsdag 15 december raakt in Krommenie 
tijdens boorwerkzaamheden een hoofdlei-
ding beschadigd. Dit zorgt voor een groot 
gaslek: 167 huishoudens in de buurt van 

het lek worden tijdelijk afgesloten van het 
gas. Er ontstaat een telefonie- en inter-

netstoring doordat kabels zijn beschadigd. 
Meldkamer Noord-Holland schaalt op naar 
GRIP 1. Diverse bewoners worden tijdelijk 
opgevangen in buurthuis De Pelikaan. Op 
verzoek van team Opvang en Verplaatsen 

wordt een ruimte ingericht waar de 
mensen ‘coronaproof’ kunnen verblijven. 

De tafeltjes en stoeltjes staan op 
voldoende afstand en er zijn mondkapjes 
voor iedereen. Door de hulpdiensten ter 

plaatse is voorafgaand al een gezond-
heidscheck gedaan. Gelukkig kunnen 

de mensen daarna weer terug naar hun 
huis. De medewerkers en vrijwilligers van 
buurthuis De Pelikaan krijgen als bedankje 

een bloemetje voor hun goede zorgen.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
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Nieuw materieel 2020 
Ook in 2020 geven wij uitvoering aan het meerjarig investerings-
plan voor materieel. Er zijn een aantal bijzondere voertuigen 
afgeleverd. Voor de brandkranencontrole hebben wij een geheel 
elektrisch voertuig in gebruik genomen. Een duurzame oplossing 
die ervoor zorgt dat we dit werk zonder uitstoot van uitlaatgassen 
kunnen doen. Ook is een nieuw hulpverleningsvoertuig afgele-
verd. In samenwerking met omliggende regio’s zijn 7 identieke 
voertuigen besteld. In onze regio is het eerste voertuig in dienst 
gesteld op brandweerpost Zaandijk. Post Edam neemt het tweede 
voertuig medio 2021 in gebruik.

Brandweer bedankt  
werkgevers vrijwilligers

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
werken goed opgeleide en trotse vrijwilli-

gers aan een professionele brandweerzorg 
en rampenbestrijding. Dat kunnen zij doen 

omdat werkgevers bereid zijn hun mede-
werkers hiervoor vrij te maken. Zij leggen 
hun dagelijkse taak neer om uit te rukken 

voor incidenten en bieden (brand)veiligheid 
aan de inwoners en bezoekers van  

onze regio. VrZW bedankt de  
werkgevers met een advertentie in  

diverse regionale kranten.
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Kerncijfers COVID-19

De GHOR heeft 

4 keer ondersteuning 
voor zorginstellingen aangevraagd 

bij Defensie, waaronder voor 
het Zaans Medisch Centrum en 
verzorgingscentra.

De GHOR onderhoudt wekelijks 

met 15 zorgpartners   
contact over de situatie rondom 
COVID-19.

De veiligheidsregio heeft   

20 noodverordeningen en  
11 aanwijzingsbesluiten   
voor gebieden en locaties in de regio  

uitgevaardigd voor de coronacrisis.

Het Regionaal Beleidsteam  
corona is 42x bij elkaar gekomen.  

Het Regionaal Operationeel Team 

corona 88x.

Op VrZW Facebook,  
Instagram en Twitter  
zijn 375 berichten    
over COVID-19 geplaatst.

Via 45 bestuurlijke  
nieuwsbrieven  
informeren GGD en VrZW  
hun bestuurders over  

COVID-19.

Het aantal bezoekers van de 

VrZW website is in 2020 

93.882 (2019: 23.797).

De GHOR heeft  

de aanbevelingen over haar 

functioneren in de eerste COVID golf 

100% doorgevoerd  

tijdens de tweede golf.



Kerncijfers 2020

 

Incidentmeldingen brandweer 2020

Soorten melding  Prio 1 Prio 2 Totaal Toelichting 
 
Alarm 186 262 448 Opvolging van automatische brandmeldingen 

Brand* 397 317 714 Bestrijding van brand 

Gebouwbrand 176 2 178 Bestrijding van brand in een gebouw
 
Hulpverlening 550 1.028 1.578 Voorbeelden: dier in nood, afhijsen  
    patiënten en liftopsluiting

Extreem weer 6 288 294 Hulpverlening bij water- en windoverlast
 
Meting 93 155 248 Hulpverlening bij gevaarlijke stoffen 
 
Ongeval 89 1 90 Hulpverlening bij verkeers- en waterongevallen

  

Totaal 1133 1607 2740  Alle incidenten waarbij de brandweer  
is gealarmeerd

* deze hoofdcategorieën bevatten naast de uitgelichte subcategorieën ook nog andere incidenten.

De Officier van Dienst Geneeskundige Zorg is  

100 keer gealarmeerd.
37 nieuwe brandweercollega’s  
slagen voor de aanstellingskeuring.

Het aantal 
meldingen  
dat bij de brandweer- 
meldkamer binnen kwam:  

2740 (in 2019: 3239). 
1607 prio 2 
meldingen.

1133 prio 1 
meldingen en

Het ging om:

VrZW heeft 
225 beroepsmedewerkers,
473 brandweervrijwilligers  
en 22 niet repressieve  
vrijwilligers:  
118 vrouwen en 602 mannen.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
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Kerncijfers 2020
Vervolg

Onze regio heeft 

23 brandweerposten.

De Algemeen Commandant  
Geneeskundige Zorg is  

48 keer benaderd dan  
wel in actie gekomen voor een  
reguliere inzet.

7 x zijn de teamleiders  
Opvang en Verplaatsen  
opgeroepen om opvang voor inwoners 

te organiseren. 2x was het  
daadwerkelijk nodig een 

opvanglocatie  
in te richten.

Onze jeugdbrandweerteams  
van Purmerend en Zaanstad hebben

in totaal 32 leden: 6 meiden  
en 26 jongens. 

VrZW organiseert 

6 multidisciplinaire  
webinars. 
Hier doen 100 crisis- 
functionarissen 
aan mee.

Op 31 december heeft VrZW 
5.137 volgers  
op Twitter en 542 
op Instagram.  
Brandweer Zaanstreek-Waterland  

719 en 727.

Vanuit Brandweerschool 
NH draaien eind 2020  
33 opleidingsklassen:  
7 van deze opleidingen  
worden gegeven  
in onze regio

De gemeenten in onze 
regio vragen VrZW regelmatig  
om advies in het kader van 
vergunningverlening voor  
evenementen en bouwwerken.  

99% van de gevraagde 
veiligheidsadviezen 
hebben we binnen de gestelde 
termijn afgehandeld.

189 brandweercollega’s  
slagen voor het 

Periodiek Preventief  
Medisch Onderzoek  
(PPMO). 



Het aantal vrouwen  
bij de brandweer is gestegen:  
4 extra bij de beroepsbrandweer  

en 6 extra bij de vrijwilligers.

Van alle incidenten is

7x gecoördineerde 
samenwerking van 
de hulpdiensten en getroffen 
gemeenten nodig: Het betrof  
6x een GRIP 1 situatie en 
1x een GRIP 4 situatie. 

Het Young Fire & Rescue Team,  
ons jeugdhulpverleningsteam, heeft 

12 leden: 9 meiden en  
3 jongens.

Ons Team Collegiale  
Ondersteuning  is  
9x ingezet  
om brandweercollega’s op te 
vangen ter ondersteuning bij 
de verwerking van het  
incident of de situatie.

Het aantal ongewenste en onechte  
brandmeldingen is in 2020 met 

228 meldingen  
afgenomen naar  
732 (2019: 907).
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Colofon
Dit is een uitgave van: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Fotografie
Berend Schulte, Dick Smulders (VrZW), Fotografie Bart Homburg,  
Gemeente Purmerend, GHOR Zaanstreek-Waterland, Inter Visual Studio,  
Jason Doorson (VrZW), Le Champion, Meldkamer Noord-Holland,  
Meneer de Fotograaf, Mike Bink Fotografie, Phil Nijhuis (Korpsmedia/ANP/HH),  
Ramon van Flymen, Thijs Gras, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Vormgeving
Indrukwekkend, Heiloo

Bezoekadres

Prins Bernhardplein 112

1508 XB Zaandam

Postadres

Postbus 150

1500 ED Zaandam

Tel.: 088- 751 20 00 

E-mail: info@vrzw.nl

Internet: www.vrzw.nl
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