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Voorwoord
zich in 2014 niet tot de grenzen van onze regio. Bij een tragisch 
duikongeval in Koedijk kwam een collegaduiker van Veiligheids-
regio Noord-Holland Noord om het leven. Gedurende de periode 
dat deze veiligheidsregio de duiktaken neerlegde, verleenden 
duikers van VrZW bijstand. Verder ondersteunden medewerkers 
van VrZW de forensische onderzoeksteams bij de identificatie van 
slachtoffers van vlucht MH17 in Hilversum. 

Deze samenvatting heeft de vorm van een tijdlijn. Aan de hand van 
bijzondere en belangrijke momenten doorloopt u 2014. Wij kunnen 
deze mijlpalen alleen bereiken in samenwerking met onze partners: 
GHOR, politie en gemeenten. 
 
Samen bouwen we aan de veiligheid van burgers en bedrijven in 
onze regio: voor elkaar en met elkaar. Samen gaan we voor veilig! 

2014 stond voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) 
in het teken van veranderen. Op 1 januari startte de nieuwe 
regionale organisatie. Van oudsher verzorgt VrZW de regionale 
brandweertaken en is zij verantwoordelijk voor de voorbereiding 
op en bestrijding van crises en rampen. Vanaf 2014 kwam hier 
de volledige brandweerzorg bij. Tijdens het veranderproces bleef 
‘de winkel’ gewoon open. Incidenten zijn bestreden, opleidingen, 
trainingen en oefeningen zijn verzorgd en adviezen op het gebied 
van brandveiligheid zijn verstrekt. 

De totstandkoming van de nieuwe, veel grotere organisatie heeft 
veel gevraagd van alle medewerkers. Zowel vrijwillig, beroeps- 
als ondersteunend personeel heeft veel werk verzet. Ik heb dan 
ook grote waardering voor de inzet en betrokkenheid die ik het af-
gelopen jaar om me heen heb gezien. De inzet van VrZW beperkte 

Intro
Nederland telt 25 veiligheidsregio’s, waaronder Zaanstreek-Waterland. In een veiligheidsregio werken de  
hulpdiensten intensief samen om professionele hulp en bescherming tegen mogelijke risico’s en bedreigingen te 
bieden. Als veiligheidsregio voeren wij 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 samen met de geneeskundige hulporganisatie GHOR, 
gemeenten, politie en talloze andere partners. Zoals zorginstellingen, reddingsbrigade, energiebedrijven,  
Hoogheemraadschap, Defensie, Rijkswaterstaat en het ministerie van Veiligheid & Justitie. In deze samenvatting 
van onze jaarstukken leest u wat wij dit jaar allemaal hebben gedaan. Wij staan samen met u graag stil bij onze 
belangrijkste momenten van het jaar 2014. 

Hilda Raasing
Directeur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en commandant brandweer 



Drukke en beheersbare 
jaarwisseling 
De samenwerkende hulpdiensten binnen onze  
veiligheidsregio pakken veel incidenten met elkaar op.  
De samenwerking verloopt goed. Brandweer Zaanstreek- 
Waterland is 77 keer gealarmeerd op oudejaarsdag- en 
nacht tussen 07.00 uur op 31 december en 07.00 uur op  
1 januari. De brandweer rukt, naast een grote brand bij 
een boerderij, uit voor veel kleine incidenten. Opvallend 
is dat de meeste van deze branden een containerbrand 
betreft. Na een goed beheersbare oudejaarsdag is  
de nieuwjaarsochtend druk voor de ambulancezorg.  
Zij voeren tot 07.00 uur ’s ochtends vijf ritten uit met 
vuurwerk gerelateerd letsel.

Wat is GRIP?

Geke Faber, voorzitter Veiligheidsberaad
Geke Faber, burgemeester van Zaanstad en voorzitter van het bestuur van VrZW, wordt benoemd als 
nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is het overlegorgaan van de  
25 voorzitters van de veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad is het aanspreekpunt voor de minister 
van Veiligheid & Justitie om afspraken met het veld te maken op het terrein van rampenbestrijding en 
crisisbeheersing.

Overgang Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) 
van start
De aanstelling van Jill Wilkinson als kwartiermaker LMO is een belangrijk moment in de overgang  
naar de landelijke meldkamerorganisatie. Het eindbeeld in 2021 is één meldkamerorganisatie met tien 
uitvoeringslocaties. Voor VrZW betekent dit concreet dat we de meldkamer brandweer moeten  
ontvlechten uit de VrZW-organisatie. We voegen onze meldkamer daarna in Haarlem samen met 
de meldkamers van Veiligheidsregio Kennemerland, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, politie 
Noord-Holland en de Koninklijke Marechaussee, Schiphol. Het eerste jaar heeft de kwartiermaker zich 
een beeld gevormd van de meldkamers en een projectorganisatie opgebouwd. De komende jaren werken 
betrokken partijen samen aan realisatie van de meldkamer in Haarlem.

GRIP 1 Reddingsactie - de Zaan, Zaandam
De meldkamers krijgen meldingen van omstanders dat een persoon van de Prins Bernhardbrug in Zaandam is gesprongen. Direct alarmeren zij de 
hulpdiensten. De hulpverleners zetten een reddingsactie op touw en laten het scheepsvaartverkeer stilleggen. Nadat de camerabeelden van de 
Havendienst uitvoerig zijn bestudeerd, wordt geconstateerd dat er sprake is van een misverstand bij de ooggetuigen.

Vanaf begin 2014: 
Netwerk Vitale Veiligheid Noord-Holland
Samen met de vitale partners werken wij aan de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. 
Een convenant is een geschikt middel om afspraken vast te leggen over deze samenwerking. Veiligheids-
regio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland kwamen tot de conclusie dat het 
gezamenlijk afstemmen van convenanten efficiënter is. Zij hebben hiervoor het Netwerk Vitale Veiligheid 
Noord-Holland ingericht. Het netwerk maakt afspraken tussen de veiligheidsregio’s en de vitale bedrijven 
in Noord-Holland en voert deze uit. Alles met het oog op de voorbereiding op en uitvoering van de crisis-
beheersing en rampenbestrijding. Zowel de vitale bedrijven als de veiligheidsregio’s ervaren het netwerk 
als een ‘good practice’. In plaats van drie keer afzonderlijk te oefenen, oefenen de veiligheidsregio’s nu 
gezamenlijk met een vitale partner.

Januari 2014
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Februari 2014

Vitale bedrijven leveren 
voorzieningen als drinkwater, 
elektriciteit, gas, olie en ICT 
& Telecom. Uitval van deze 
voorzieningen leidt vaak tot 
maatschappelijke problemen 
en onrust. Het is daarom be-
langrijk dat veiligheidsregio’s 
en vitale bedrijven zich hier 
samen op voorbereiden.

Bij een grootschalig incident of crisis moeten hulpverleners 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 
Incidentenbestrijdings Procedure 
(GRIP) ontwikkeld.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
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Brandweer geeft voorlichting 
aan senioren
De zorg verandert en we worden steeds ouder. Reden 
voor de brandweer om samen met de politie aanwezig te 
zijn op de seniorenbeurs in Koog aan de Zaan. Preven-
tiemedewerkers gaven voorlichting over het voorkomen 
van brand en het ontvluchten van de woning als brand is 
uitgebroken. 

GRIP 1 Brand / asbest - Zuiderhoofdstraat, Krommenie
Bij een brand in café ’t Centrum aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie komt asbest vrij. De straat wordt afgezet en een aantal winkels 
moet tijdelijk haar deuren sluiten. De bewoners van de bovengelegen woning moeten tijdelijk hun woning verlaten.

GRIP 1 Brand - De Dijk, Volendam
Door een uitslaande brand in een restaurant aan de Dijk in Volendam moeten de hulpdiensten meerdere woningen ontruimen. 
De bewoners kunnen tijdelijk terecht in een nabijgelegen restaurant. De Dijk wordt enige tijd afgesloten. Er vallen geen gewonden.

GRIP 1 Brand - Noordeinde, Oostzaan
Een uitslaande brand zorgt ervoor dat een tuincentrum aan het Noordeinde in Oostzaan in de as wordt gelegd. Bij de brand komt asbest vrij.  
Het ontruimen van woningen is niet nodig. Wel verzoeken de hulpdiensten, bewoners van naastgelegen woningen om ramen en deuren te sluiten. 
Een gespecialiseerd bedrijf ruimt de wijdverspreide asbestdeeltjes op. Niemand raakt gewond. 

Maart 2014
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Succesvolle aanbesteding 
nieuwe bluskleding Brandweer 
Zaanstreek-Waterland
Een gevolg van de regionalisering is dat we materialen  
en diensten slimmer kunnen inkopen. VrZW heeft bijvoor-
beeld voor de brandweer nieuwe gele, toekomstbestendige 
uitrukpakken aangeschaft. De afdeling Bedrijfsvoering 
verzorgde hiervoor zowel de Europese aanbesteding als de 
financiering. Vanaf 1 januari 2015 neemt de brandweer  
deze uitrukkleding in gebruik.

GRIP 1 Brand - Wandelweg, 
Wormerveer
Een grote brand in een leegstaand pand aan de Wandelweg in  
Wormerveer zorgt ervoor dat het treinverkeer tussen Zaandam en 
Uitgeest enkele uren stil ligt. Bij de brand raakt niemand gewond. 
Woningen ontruimen is niet nodig. 

GRIP 1 Brand / asbest - Transvaalstraat, 
Wormerveer
Bij een brand in een loods met garageboxen op de Transvaalstraat in
Wormerveer komt asbest vrij. De hulpdiensten adviseren de omwonenden om 
ramen en deuren te sluiten. Meerdere buurtbewoners brengen als gevolg 
van het vrijgekomen asbest en de rookontwikkeling de nacht elders door. 
Bij de brand raakt niemand gewond.

April 2014
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Interregionale samenwerking op het gebied van brandweeronderwijs
De brandweercommandanten van Veiligheidsregio Kennemerland, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord  
en VrZW vormen samen het KANZ. Het KANZ-overleg geeft gezamenlijk invulling aan de landelijk opgestelde brancheafspraken voor het  
brandweeronderwijs. Daarnaast onderzoeken ze de kansen voor verdere samenwerking. Begin september start een projectteam daadwerkelijk 
met de opdracht. Het team heeft vertegenwoordigers uit de vier regio’s en een externe projectleider. 

VrZW, Defensie en politie verstevigen samenwerking
VrZW tekent op 20 juni een samenwerkingsconvenant met Defensie en politie. Met het tekenen van dit 
convenant spreken de drie partijen zich uit voor het nog beter laten verlopen van de samenwerking. Deze 
samenwerking ziet erop toe dat de partijen in de voorbereiding op rampen en crises met elkaar afstem-
men. Op deze manier weten zij elkaar tijdens een crisis snel te vinden en weten de partijen wat ze voor 
elkaar kunnen betekenen.  

VrZW vergroot brandveiligheidsbewustzijn  
in zorginstellingen
VrZW en de Zorgcirkel ondertekenen een samenwerkingsconvenant om de brandveiligheid in zorginstel-
lingen te verbeteren. Doel is het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn in de gezondheidszorg. 
Het is belangrijk dat zowel medewerkers als bewoners begrijpen waarom brandveiligheidsvoorzieningen 
van belang zijn. En dat ze leren hier op de juiste manier mee om te gaan. Ook is het de bedoeling om 
samen oplossingen te zoeken voor problemen op het gebied van brandveiligheid. Deze samenwerking is 
de eerste pilot binnen onze regio in het kader van het landelijke project Geen Nood bij Brand.  
Op 26 september sloten wij met Evean ook een samenwerkingsconvenant af. 

VrZW bundelt haar krachten 
met de omliggende regio’s 
Amsterdam-Amstelland, 
Kennemerland en Noord-Holland 
Noord in Noordwest-4. 
Dit is een onderdeel van KANZ. 
Het resultaat is een breed en 
gevarieerd opleidingsaanbod 
met ruimte voor maatwerk. 
Zowel voor de klant als voor  
de opleider. 

Mei 2014
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Het eerste gezamenlijke 
opleidingsaanbod Noordwest-4 !

Juni 2014

Meldkamer brandweer op volle 
kracht door regenval
Maandag 28 juli wordt voornamelijk de gemeente Zaanstad 
getroffen door enorm veel regen. Reden voor de meldkamer 
om op te schalen. In totaal komen in twee uur tijd zo’n  
142 meldingen binnen bij de brandweer. Bij 92 van deze  
meldingen levert de brandweer een ondersteunende taak. 

GRIP 5 / GRIP Rijk
Om de samenwerking met andere regio’s te versterken, zijn aan de bestaande opschalingsstructuur GRIP5 en GRIP Rijk toegevoegd. 
Wanneer bij een incident of de vrees daarvoor meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn, kunnen de voorzitters van deze veiligheidsregio’s  
samen opschalen naar GRIP 5. De bronregio (de regio waar de calamiteit plaatsvindt) neemt in principe de coördinerende rol op zich.  
De voorzitter van de bronregio neemt de bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters niet over. Wanneer de nationale veiligheid in het 
geding is en er behoefte is aan sturing door het Rijk kan de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) GRIP Rijk afkondigen. GRIP Rijk  
kan van kracht zijn in combinatie met GRIP 1 t/m 5 of zonder dat er sprake is van opschaling in de veiligheidsregio.

Juli 2014

http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/nieuws/item/artikel/vrzw-presenteert-een-breed-en-gevarieerd-opleidingsaanbod-met-ruimte-voor-maatwerk/
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Erepenning voor schipper
Schipper Simon Daalder ontvangt op 24 september van  
directeur veiligheidsregio Hilda Raasing de erepenning in brons 
van de Stichting Carnegie Heldenfonds. Door zijn doortastende 
optreden kon het duikteam van de brandweer op 21 januari 
2014 een slachtoffer levend uit een gezonken auto krijgen. 

Bedrijfsfilm VrZW online!
Onze bedrijfsfilm laat duidelijk zien wat VrZW voor de inwoners 
van onze regio doet. Veiligheidsregio’s zijn relatief nieuw en 
daardoor soms nog onbekend. Met deze bedrijfsfilm wil VrZW 
daar verandering in brengen.

September 2014

September: verkiezingen OR
In de week van 15 september vinden de verkiezingen van de OR plaats. 
Op woensdag 24 september installeert bestuurder Hilda Raasing de 
nieuw gekozen leden tijdens hun eerste overlegvergadering.

VrZW, een organisatie in opbouw, betrekt de leden van de OR nauw  
en vroegtijdig bij ontwikkelingen. Denk hierbij aan het repressief  
dekkingsplan, het functiewaarderingssysteem, variabele  
voertuigbezetting, vrijwilligersbeleid en taakstellingen.

Brandweer en Tien Gemeenten 
oefenen samen met BHV-ers en 
bewoners 

STOOM 
Het bestuur VrZW neemt een belangrijk besluit in het kader van het Structureel Terugdringen van Ongewenste en Onechte Meldingen (STOOM). 
Het percentage ongewenste en onechte brandmeldingen in onze regio is hoog: 96,9%. Het doel van STOOM is het met 50% terugdringen van 
het aantal ongewenste en onechte meldingen in de periode tot 2017. Om deze doelstelling te bereiken wordt, als onderdeel van een breder 
pakket van maatregelen, voorgesteld om als eerste te starten met verificatie op de meldkamer. Bij een automatische brandmelding (via een  
rookmelder) alarmeert de meldkamer niet langer direct. De meldkamer neemt 1 minuut de tijd om telefonisch contact te leggen met de melder 
om de melding te verifiëren. De meldkamer alarmeert de eenheden alsnog als het niet lukt om binnen 1 minuut telefonisch contact te leggen. De 
eerste resultaten laten zien dat in 2014 in totaal 366 meldingen minder zijn binnengekomen dan in 2013 (daling van 25%).  
Het streven is om het aantal ongewenste en onechte meldingen met 50% te laten dalen. Van 1807 in 2011 naar +/- 900 begin 2017.

Regionaal Crisisplan bestuurlijk vastgesteld 
Het Regionaal Crisisplan (RCP) beschrijft de inrichting van de regionale crisisorganisatie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
de volledige organisatie in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn vastgelegd in het RCP. De organisatie is overal hetzelfde en 
past zich aan de aard en omvang van het incident aan. VrZW gebruikt het knoppenmodel om eenheden flexibel en naar behoefte in te zetten.  
Op deze manier is maatwerk mogelijk. Het knoppenmodel legt een relatie tussen de aard van het incident en de daarop af te stemmen capaciteit. 
Het RCP treedt vanaf 1 januari 2015 in werking.

Oktober 2014

In oktober Brandpreventiemaand 
organiseert Brandweer  
Zaanstreek-Waterland vijf 
oefeningen op de locatie Tien 
Gemeenten in Purmerend. 
De brandweer wil hiermee 
brandveiligheidsbewustzijn voor 
zelfstandig wonende senioren 
verhogen.

Laat niet vóór
je denken, denk mee!

Stap in de
ondernemingsraad! 

http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/over-vrzw/bedrijfsfilm/
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GRIP 1 Brand – Productieweg, Wormerveer
In een bedrijfspand aan de Productieweg in Wormerveer breekt een grote brand uit. Als gevolg van de 
rookontwikkelingen worden meerdere woningen ontruimd. Meetploegen van de brandweer constateren 
dat de concentraties gevaarlijke stoffen in de rook niet gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Tijdens de 
bestrijding van de brand treffen de hulpdiensten een wietplantage aan in het pand. De politie stelt een  
strafrechtelijk onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Niemand raakt gewond. Tijdens dit incident 
is de nieuwe poule van ‘voorlichters ter plaatse’ gestart. Zij zorgen dat de inwoners van onze regio snel 
geïnformeerd worden over een groot incident.

Raadsleden maken kennis met 
de veiligheidsregio
VrZW houdt op 18 november open huis voor de raadsleden 
in de regio. Het doel is het versterken van de band met  
gemeenten waar we voor werken én het nog meer  
betrekken van de gemeenten bij het onderwerp veiligheid. 

November 2014

GRIP 1 Brand – Drielse Wetering, Zaandam
Door een brand in een restaurant gevestigd in een winkelcentrum aan de Drielse Wetering in Zaandam worden meerdere omliggende  
woningen ontruimd. De bewoners van twintig woningen worden tijdelijk elders opgevangen. Het restaurant brandt volledig uit. Naastgelegen 
winkels lopen veel schade op. Ongeveer anderhalf uur na het uitbreken van de brand geeft de brandweer het sein brandmeester.  
Voor bewoners is het weer veilig genoeg om naar huis te gaan. Niemand raakt gewond bij de brand.

Systeemtest
De systeemtest geeft VrZW een beeld hoe de crisisorganisatie is voorbereid op een grootschalige ramp of crisis. De test start op 22 oktober om 
10.00 uur. Meerdere 112-telefoontjes komen binnen bij de meldkamers van brandweer, politie en ambulance. Een trein is na een botsing met een 
personenbusje in Purmerend ontspoord. Er zijn veel doden en gewonden gevallen. Al snel wordt bij de deelnemende hulpverleners de ernst van 
het ‘incident’ duidelijk, Men schaalt groots op. Uiteindelijk zijn meerdere crisisteams actief. Zij brengen het fictieve incident tot een goed einde. 
Nog tijdens de test blijkt dat het scenario niet zomaar uit de lucht gegrepen is. Op nog geen tweehonderd meter van de fictieve incidentlocatie 
moet de machinist een brandende trein tot stilstand brengen. Zowel de deelnemers als de organisatie schakelen snel om van oefensituatie naar 
een daadwerkelijk incident. Mede door het adequaat handelen van de meldkamers kunnen de hulpverleners die actief zijn voor de test, snel 
ingezet worden voor het daadwerkelijke incident. En ook dat incident brengen de hulpverleners tot een goed einde.

Vervolg Oktober 2014

VrZW en Politie Noord-Holland tekenen  
samenwerkingsconvenant
Voorzitter veiligheidsregio, mevrouw Faber, en vertegenwoordiger namens politie eenheid  
Noord-Holland, de heer Aygun, ondertekenen het samenwerkingsconvenant tussen VrZW en politie.  
Het convenant is bedoeld om op hoofdlijnen afspraken vast te leggen over de wijze waarop de partijen 
met elkaar samenwerken. Zowel VrZW als de politie hebben het afgelopen jaar duidelijke organisatorische 
veranderingen doorgemaakt. De samenwerking tussen de nieuw vormgegeven organisaties krijgt een 
goede basis in dit convenant dat jaarlijks een uitwerking in een jaarplan krijgt. Hierin leggen  
de partijen concrete afspraken voor het volgende jaar vast.
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Leerlingen geven zelf 
voorlichting over vuurwerk
Ieder jaar organiseren de gemeenten van onze regio,  
de politie, ambulancedienst en de brandweer een  
voorlichtingsbijeenkomst over vuurwerk. Hiervoor nodigen 
zij van elke basisschool een speciale afvaardiging uit 
van leerlingen uit groep acht. Ze leren hen hoe ze op hun 
eigen school een voorlichtingsbijeenkomst kunnen  
organiseren. Ze leren van elkaar en worden zo bewust 
van de gevaren van vuurwerk. 

Interregionale netwerkdag
De veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland organiseren een 
gezamenlijke netwerkdag. Deze dag staat in het teken van een overkoepelend thema dat de drie regio’s 
bindt: het Noordzeekanaal. De minister van Veiligheid & Justitie opent de netwerkdag. In zijn speech 
juicht de minister het initiatief van de drie regio’s toe. Hij benadrukt het belang van goede samenwerking. 
‘Daar draait het allemaal om.’

December 2014

Doorontwikkeling brandweer
VrZW start in het kader van het door ontwikkelen van de brandweerorganisatie met het project ‘Uitrukken op maat’. De operationele  
eenheid Zaanstad is inmiddels op twee posten een pilot gestart met een tankautospuit met een bezetting van vier personen in plaats van zes.  
In 2015 start in Purmerend en Volendam een pilot met een brandweervoertuig met twee personen. De afdeling Incidentbestrijding integreert 
de uitkomsten van onder andere de projecten uitrukken op maat, dekkingsplan, paraatheidbewakingssysteem en operationele grenzen in een 
voorstel voor de nieuwe regionale inrichting van de brandweerorganisatie.

GRIP 1 Uitval gasvoorziening – Kanaalweg, Landsmeer
Werkzaamheden aan een ondergrondse leiding aan de Kanaalweg in Landsmeer veroorzaken een gaslek. Ongeveer veertig huishoudens zitten 
daardoor een aantal dagen zonder gas. De leverancier legt een nieuwe leiding aan om het probleem te verhelpen. Als tijdelijke oplossing krijgen 
de getroffen bewoners van de gemeente een elektrische straalkachel.



De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bestaat uit 
4 operationele eenheden: Markermeergebied, Purmerend/Beemster, 

Wormerland/Oostzaan/Landsmeer en Zaanstad

De regio heeft 27 brandweerposten

Ons werkgebied telde op 31 december 2014 
328.233 inwoners 

De afdeling Vakbekwaamheid en Kennis heeft 485 
examens afgenomen waarvan 148 herexamens. 

Het gemiddelde slagingspercentage ligt dit jaar op 70% 

In totaal zijn 181 medewerkers in opleiding bij één 
of meerdere opleidingen

Het aantal uitrukken van de brandweer komt op 2.831
Dit zijn 1.520 prio 1 meldingen en 1.311 prio 2 meldingen 

In 2014 hebben we 9 GRIP-1 incidenten gehad

Brandweervrijwilligers hebben 510 brandveiligheids- 
adviezen gegeven en rookmelders opgehangen 

VrZW organiseerde 40 multidisciplinaire activiteiten samen met haar partners. 
Hier deden in totaal 260 deelnemers aan mee

264 brandweercollega’s hebben de PPMO test gedaan: 94,6% slaagde voor 
deze medische test 

VrZW heeft 270 beroepsmedewerkers: 209 mannen en 61 vrouwen

Brandweer Zaanstreek-Waterland heeft 615 mannen en 38 vrouwen 

Ons bedrijfsopvangteam is 19x ingezet

De jeugdbrandweer van Brandweer Zaanstreek-Waterland heeft in totaal 35 
leden (15x Zaanstad en 20x Purmerend) 

Het duikteam van de brandweer heeft 3x een persoon te water gered

Er kwamen via de automatische brandmeldinstallaties 1.101 
meldingen binnen bij de meldkamer. 

Hiervan waren 43 incidenten positief brand

Op twee posten in de operationele eenheid Zaanstad zijn we gestart met de pilot 
tankautospuit met bezetting van vier personen 

Incidenten: 1 januari tot en met 31 december 2014
Soort melding brandweer Prio 1 Prio 2 Totaal

Binnenbrand 262 53 315

Brand overig 172 244 416

Dienstverlening 159 58 217

Dienstverlening Overig 66 594 660

Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (OGS) 101 18 119

Openbaar Meld Systeem (OMS) 623 114 737

Waterongeval 37 0 37

Overig 100 230 330

Totaal 1.520 1.311 2.831
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