in beeld

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s, waaronder Zaanstreek-Waterland. In een veiligheidsregio werken de 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 hulpverlening, 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 Veiligheid & Justitie. Om u een beeld te geven van onze
werkzaamheden in 2015 zetten wij in deze samenvatting een aantal van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen op een rij.

Voorwoord

Hilda Raasing
Directeur Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland en
commandant brandweer

De hulpverleningsdiensten en gemeenten in onze veiligheidsregio
zijn erop gericht branden, incidenten, rampen en crises te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor is goede samenwerking van groot
belang. Tijdens oefeningen, trainingen en bijeenkomsten leggen
we de basis voor onze samenwerking. SAIL2015 was een mooi
voorbeeld van een evenement dat door alle betrokken partijen
achter de schermen gedegen is voorbereid. Als het erop aan komt,
staan we er met zijn allen om het incident gezamenlijk tot een
goed einde te brengen. Ook in 2015 waren er diverse branden en
incidenten. Zo hadden we in maart een grote stroomstoring met
een flinke impact. Het was de eerste keer dat in ZaanstreekWaterland sprake was van opschaling naar het hoogste niveau
(GRIP4); een leerzame ervaring.
Voor onze veiligheidsregio maken de activiteiten in het kader van
de brandweerzorg een groot deel van het takenpakket uit. Met
ca. 800 beroeps-, kantoor- en vrijwillige medewerkers wordt hier

dagelijks hard aan gewerkt. Het spreekt voor zich dat we daarbij
streven naar de beste kwaliteit. Burgers hebben immers recht op
snelle en goede hulpverlening. Tegelijk hebben Rijksoverheid en
gemeenten steeds minder geld (over) voor veiligheid. Als organisatie kijken wij dan ook kritisch naar wat echt nodig en verantwoord
is. Het jaar 2015 stond in het teken van het uitwerken van een
andere inrichting van de brandweer in onze regio. De insteek was:
hoe kunnen wij in de toekomst goede en betaalbare brandweerzorg
blijven leveren?
Op 4 december is ons bestuur hierover tot besluitvorming
gekomen. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Maar ik ben er
blij mee dat met dit regionale dekkingsplan nu is bepaald hoe wij
onze brandweer organiseren in termen van aantallen brandweerposten, aantallen voertuigen en de spreiding daarvan over de
regio. Dat geeft duidelijkheid. Tegelijk betekent het verandering
voor de brandweermedewerkers. Ik begrijp dat er mensen zijn die
daar moeite mee hebben. Het kan onredelijk voelen als je te horen
krijgt dat de post waar je je jarenlang voor hebt ingezet, gaat
sluiten. De inzet en betrokkenheid is het afgelopen jaar desondanks onverminderd hoog geweest. Dat waardeer ik enorm!
We hebben weer veel mensen en dieren kunnen helpen.
In dit document kunt u aan de hand van een tijdlijn lezen wat
VrZW in 2015 heeft gedaan en welke belangrijke gebeurtenissen
hebben plaatsgevonden. Ook in 2016 bouwen we aan de veiligheid
van burgers en bedrijven in onze regio: voor elkaar en met elkaar.
Samen gaan we voor veilig!

Kenmerken regio
Zaanstreek-Waterland

De Zaanstreek wordt wel het oudste industriegebied van Europa
genoemd. In het Zaanse deel van de regio liggen de functies wonen,
werken, recreëren, reizen en vervoeren dicht op elkaar. De Zaan
en het Noordzeekanaal vormen hier belangrijke verbindingen. Het
Waterlandse deel kenmerkt zich doordat waterrijk gebied (vaarten,
sloten, plassen) en veenweidegebied elkaar afwisselen en er relatief
weinig bebouwing is. Drie van de Waterlandse gemeenten grenzen
aan het Markermeer.

Januari 2015
Jaarwisseling vroeg
stevige inzet hulpdiensten
Zaanstreek-Waterland

Brandweer ZaanstreekWaterland in het nieuw
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Vanaf 1 januari is de brandweer geregionaliseerd
en onderdeel van VrZW. Het hele korps werd in
het nieuw gestoken en is voortaan te herkennen
aan de gele uitrukpakken. De kleding voldoet aan
de laatste richtlijnen en biedt goede bescherming
tijdens het werk.

Politie, brandweer en ambulancedienst hebben zich grootschalig
voorbereid op oud & nieuw. De onderlinge afstemming was ook
tijdens de jaarwisseling goed. Er hebben zich enkele opvallende
politie-incidenten voorgedaan. Zo werden agenten in Purmerend
bekogeld met vuurwerk nadat de brandweer een einde had
gemaakt aan een vreugdevuur. Er is geen sprake geweest van
agressie tegen ambulancehulpverleners en brandweermensen.
De brandweer is voor 39 branden gealarmeerd, waarbij het
zwaartepunt lag op de bestrijding van container-, afval- en
buitenbranden. Er zijn 53 ambulanceritten uitgevoerd. Net als
voorgaande jaren vroeg de oudejaarsnacht een stevige inzet van
alle hulpdiensten om de vele incidenten af te handelen.

Vrijwilligheid - Met elkaar en voor elkaar

Elke brandweerpost in onze regio heeft haar eigen cultuur en identiteit, die willen we
graag behouden. Maar de post maakt ook onderdeel uit van Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland. Er moet een basis zijn voor een gezamenlijke manier van
werken in de regio. Hoe gaan we met elkaar om en welke regelruimte is er op een post.
De kaders en regels die voor iedere vrijwilliger gelden, hebben we op papier gezet.

Wat is GRIP?
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
Procedure (GRIP) ontwikkeld.

14

Hoe is het om te werken in een mannenwereld? En hoe is het om vrouwen in de ploeg te hebben?
Collega’s Rachelle Slootweg en Gerrit-Jan Mars vertelden hier op 14 januari over aan een
verslaggeefster van tv-programma Vandaag de Dag. ’s Middags werd Rachelle over hetzelfde
onderwerp geïnterviewd voor Radio 2 in het programma Wout2day.

23
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
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Brandweer Zaanstreek-Waterland
in Vandaag de Dag en op Radio 2

GRIP 1 Brand in bedrijfsverzamelgebouw - Rosbayerweg, Wormerveer

Tegen middernacht bleek een brand te woeden in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Rosbayerweg in Wormerveer. Gezien de ernst van de
meldingen schaalt de meldkamer brandweer direct op naar middelbrand en grote brand. De schade aan het pand is behoorlijk. De gevel ligt er
gedeeltelijk uit. De politie zet het gebied ruim af om onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak van de explosie die had plaatsgevonden.

Februari 2015
Sirene als startsein landelijke
koolmonoxide campagne
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GRIP 2 Stroomuitval

In de avond valt in een groot deel van de regio Zaanstreek-Waterland de stroom uit. De oorzaak is een storing in een verdeelstation in
Wijdewormer. De storing treft bijna 110.000 huishoudens. Gezien de grote impact en de mogelijke gevolgen van de stroomuitval is opgeschaald
naar GRIP2. Uiteindelijk was ongeveer een half uur na de stroomuitval overal het stroom weer terug op het net.

Met het geluid van de sirene startte op maandag 2 februari om
12:00 uur de landelijke campagne van de Brandwondenstichting
en de brandweer. De campagne was gericht op het waarschuwen
voor de gevaren van koolmonoxide. Elk jaar overlijden in
Nederland gemiddeld 11 mensen aan vergiftiging met dit
onzichtbare en reukloze gas. Uiteraard besteedden wij ook
aandacht aan deze campagne in onze regio. Commandant
Hilda Raasing, landelijk portefeuillehouder op dit onderwerp:
“We vinden het belangrijk om de gevaren van koolmonoxide bij
mensen onder de aandacht te brengen omdat ongelukken écht
te voorkomen zijn. Je kunt er thuis eenvoudig voor zorgen dat
je geen gevaar loopt, maar dan moet je wél weten hoe.”

Maart 2015
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Burgemeester
Brinkman van
Beemster neemt
afscheid van
collega-bestuurders
VrZW
Dit gebeurde tijdens de bestuursvergadering van 26 maart. Per
1 april ging burgemeester Brinkman met pensioen. Gedurende
zijn burgemeesterschap was hij lid van het bestuur van
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en in die tijd een zeer
betrokken bestuurder. Op 15 april werd mevrouw J. van Beek
beëdigd tot nieuwe burgemeester van de gemeente Beemster.

GRIP 1 Brand - Lijsterstraat, Wormerveer

‘s Avonds ontvangt de meldkamer brandweer een automatische brandmelding. Het betreft een brand in een cv-ruimte in een woonvoorziening
van zorginstelling Odion in Wormerveer. De brandweer is snel ter plaatse. De meeste bewoners kunnen via de reguliere uitgang naar buiten
worden begeleid. De brandweer redt twee bewoners via het balkon. Ambulancepersoneel helpt enkele bewoners omdat zij rook hebben
ingeademd. Eén bewoner wordt kort opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn vier appartementen uitgebrand.

27

GRIP 4 Stroomuitval

Vrijdagochtend 27 maart trof een stroomstoring grote delen van Noord-Holland en Flevoland
(ca. 1 miljoen huishoudens). De storing ontstond om 9.30 uur door een technisch probleem in een
hoogspanningsstation in Diemen. Op dat moment vonden daar werkzaamheden plaats. De storing had
een flinke maatschappelijke impact door de uitval van telefonie, verkeerslichten, verlichting, koeling en
kassa’s in winkels, uitval van ICT in bedrijven, etc. Ook het vlieg- en treinverkeer ondervond hinder van
de stroomstoring. Ten slotte ondervonden ook diverse zorginstellingen hinder van de stroomstoring: zij
moesten overschakelen op noodstroom. Daarbij was er bij de instellingen veel behoefte aan informatie
en onderlinge afstemming met de GHOR over de continuïteit van de zorg. Na een uur was het probleem
verholpen waarna de stroomvoorziening langzaam weer op gang kwam. Het duurde tot na de middag
voordat de stroomvoorziening in Noord-Holland en Flevoland geheel hersteld was.

April 2015
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Start pilot SIV2

Brandweer Zaanstreek-Waterland werkt aan een goede, snelle en efficiënte brandweerhulp op maat voor
burgers in Zaanstreek-Waterland. In het kader hiervan startte op 7 april een pilot met het Snel Interventie
Voertuig (SIV) op de brandweerposten Purmerend en Volendam. Een SIV2 is een uitrukvoertuig met twee
bemanningsleden. De SIV2 kan zelfstandig kleine incidenten afhandelen, zoals een voertuigbrand of
een liftopsluiting, en treedt in geval van grotere incidenten samen op met andere brandweereenheden.

Brandweer en medewerkers
gemeente Purmerend gaan
‘Samen voor veilig’

Donderdag 23 april kwam brandweerman Eddy van der Poel
langs bij de gemeente Purmerend. In de raadzaal nam hij
zo’n vijftig medewerkers van de gemeente mee in ‘
wat wij samen kunnen doen aan Brandveilig Leven’.
In de raadszaal is o.a. gesproken over: Wat doe jij bij brand?
En ben jij bewust van je directe omgeving? De insteek van de
bijeenkomst was deze medewerkers ambassadeur te maken
voor Brandveilig Leven. Zij hebben contacten met inwoners en
privécontacten. Ze kunnen op alle mogelijke plekken het onderwerp ter sprake brengen. Brandveilig Leven is niet een onderwerp van de brandweer alleen. Samen kunnen we meer.

13

GRIP 1 Brand - Veerdijk, Wormer

Vroeg in de morgen wordt bij de meldkamer brandweer melding gedaan van een ontploffing en brand op een woonboot. Ter plaatse treffen
de hulpverleners twee slachtoffers aan. In verband met de verdachte situatie maakt de politie van de Veerdijk ter hoogte van nummer 44W een
plaats delict. Direct na de afzetting startte het onderzoek naar de oorzaak. Een nog aanwezig explosief wordt niet uitgesloten.
In de loop van de middag is het onderzoek afgerond en wordt er afgeschaald.

20

GRIP 2 Brand - Peperstraat, Purmerend

In de nacht van zondag op maandag breekt er brand uit in een pand in het centrum van Purmerend.
Gezien de ernst van de meldingen schaalt de meldkamer direct op van middelbrand naar grote brand
en zeer grote brand. De brandweereenheden melden bij aankomst zwarte rook en vlammen uit de
achterzijde van het pand. Omwonenden worden uit hun huizen gehaald en opgevangen in een
nabijgelegen café. De brand vraagt inzet en coördinatie van alle hulpdiensten en de gemeente.
Na middernacht wordt het regionaal operationeel team (ROT) opgestart. Laat in de middag wordt er
afgeschaald naar GRIP0. In totaal zijn vier panden nagenoeg afgebrand. Deze zijn na afschaling
door de brandweer aan de gemeente overgedragen.

Mei 2015
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Regionaal Risicoprofiel vertrekpunt voor samen werken aan veiligheid

Op een veilige manier samen wonen, werken en leven is helaas geen vanzelfsprekendheid. Er kan namelijk altijd iets misgaan. Bijvoorbeeld
door een brand, dijkdoorbraak of grieppandemie. Ingrijpende gebeurtenissen met veelal grote gevolgen. Om inzicht te krijgen in de risico’s in
onze regio is het Regionaal Risicoprofiel (RRP) Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2015-2018 opgesteld. Naast een beeld van de risico’s
geeft het profiel ook aan hoe we deze risico’s kunnen beïnvloeden. En wat we kunnen doen om ons voor te bereiden. Het RRP is het resultaat
van samenwerking tussen de verschillende partners die zich in onze regio sterk maken voor een veilige woon- en leefomgeving. Het vormt het
vertrekpunt voor gerichte samenwerking om de veiligheid in onze regio verder te vergroten. Niet alleen gerichte samenwerking tussen
de verschillende veiligheidspartners. Maar vooral ook samenwerking met de inwoners van de negen gemeenten in Zaanstreek-Waterland.
Het Veiligheidsbestuur heeft het RRP op 1 mei vastgesteld.

Vervolg Mei 2015

Tankautospuiten
krijgen
Brandveilig
Leven
boodschap
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Eerste keer artikel 24 overleg tussen OR en MT VrZW

De nieuwe VrZW-organisatie heeft een Ondernemingsraad (OR) van 13 leden: 4 leden de brandweervrijwilligers vertegenwoordigen en 9 leden de kantoor- en beroepsbrandweermedewerkers. Op 13 mei vond
voor het eerst een zogenaamd artikel 24 plaats tussen de OR en het Management Team VrZW. Met het oog op
de toekomst is gesproken over een aantal thema’s. Later in het jaar, op 25 november, werd dit herhaald met
een aantal leden van het bestuur VrZW.

Brandweer Zaanstreek-Waterland is zichtbaar aanwezig
met rijdend materieel en posten. Die aanwezigheid biedt
een mooie kans om onze belangrijke boodschap voor
Brandveilig Leven over te brengen. Het zijn als het ware
onze fysieke ‘uithangborden’. Op 18 mei kwamen op de
tankautospuiten voorlichtingsboodschappen om de
burger risicobewust te maken en die zelfredzaamheid
ondersteunen. De brandweer zet hiermee in op preventie:
het voorkomen van brand in samenwerking met burgers.

Oefening zorgboerderij
Janusz Korczak, Beemster

In 2015 organiseerde de brandweer in het kader van Brandveilig Leven vier
maatschappelijke oefeningen. Eén daarvan was op 20 mei met de bewoners en
leiding van zorgboerderij Janusz Korczak. Brandweermedewerkers gaven voorlichting over brandveiligheid in de eigen woonomgeving, gevolgd door een echte
brandweeroefening. De mensen zijn nu beter voorbereid op wat ze moeten doen
bij calamiteiten.

Juni 2015
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Dinsdagmiddag 9 juni kwam bij een schietpartij in de J. Kruijverstraat te Zaandam een man om het leven. Ooggetuigen meldden dat er tientallen schoten gehoord zijn. Het incident vond plaats vlakbij een basisschool waar de kinderen op dat moment lunchpauze hadden. Hierdoor
zijn veel kinderen getuige geweest van de schietpartij. Vanwege de maatschappelijke impact van het incident is opgeschaald naar GRIP2.

Nieuw paraatheids- en
beschikbaarheidssysteem

Vanaf 2 september werken we bij Brandweer ZaanstreekWaterland met het paraatheids- en beschikbaarheidssysteem.
Hiermee is 24/7 inzichtelijk of een brandweerpost voldoende
mensen beschikbaar heeft om tijdig uit te kunnen rukken naar
branden en incidenten. Wanneer er onvoldoende vrijwilligers
beschikbaar zijn, alarmeert de meldkamer snel de volgende
post. Na een testperiode zijn alle brandweerposten in de regio
en de meldkamer van het systeem voorzien. Daarnaast hebben
alle brandweermensen nieuwe pagers ontvangen.

GRIP 2 Schietincident - J. Kruiverstraat, Zaandam

15

Breed en gevarieerd opleidingsaanbod voor
de brandweer

Als organisatie zijn we verantwoordelijk voor het vakmanschap van onze brandweermensen. Daarbij
vinden we het belangrijk dat zij de opleidingen zoveel mogelijk dichtbij huis kunnen volgen. We
bundelen daarvoor de krachten met de omliggende regio’s Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland
Noord en Kennemerland. Dit opleidingsaanbod laat zien waar de verschillende regio’s goed in zijn.
En waar wij gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Het resultaat? Een breed en gevarieerd
opleidingsaanbod met ruimte voor maatwerk. Voor de klant én de opleiders.
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Multidisciplinaire oefening aanvaring Noordzeekanaal

Een aanvaring op het Noordzeekanaal tussen een tanker en een cruiseschip. Hoe gaan we dat oplossen en wie doet wat? Deze vragen
stonden op 23 en 24 juni centraal in de oefeningen die de drie betrokken regio’s in het kader van de voorbereiding op SAIL2015 organiseerden.
De samenwerking sluit aan op de afspraken die gemaakt zijn in het ‘Incidenten Bestrijdingsplan Noordzeekanaal’. Hierin staat beschreven
hoe brandweer, politie, gemeenten en de geneeskundige hulpverlening (GHOR) gezamenlijk, multidisciplinair, optreden bij incidenten op het
Noordzeekanaal.

Juli 2015
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Topdrukte voor brandweer tijdens zomerstorm

Het KNMI kondigde code rood af voor een zware zomerstorm. Brandweer Zaanstreek-Waterland zette
extra personeel in en verwerkte op deze zaterdag maar liefst 463 meldingen.

30

Werkbezoek Minister Van der Steur aan VrZW

Minister Ard van der Steur bracht op donderdag 30 juli een werkbezoek aan onder meer de brandweerpost in Zaandam. Hij liet zich informeren over de werkwijze van politie en brandweer in het kader
van de opsporing van drugs en de ontmanteling van drugslaboratoria.

Augustus 2015
SAIL2015

Op woensdag 19 augustus
ging SAIL2015 van start met
de intocht van honderden
schepen die via het Noordzeekanaal naar Amsterdam
voeren. Diverse medewerkers van de brandweer, politie, GHOR
en gemeenten van de drie betrokken veiligheidsregio’s zijn
actief geweest. Zowel in de voorbereiding als tijdens SAIL zelf.
In de aanloop naar SAIL is de samenwerking geïntensiveerd.
Dit is de kwaliteit van de voorbereiding ten goede gekomen.
Tijdens Sail In is door het Rode Kruis aan 47 personen zorg
verleend en tijdens Sail Out aan 18 personen. Er was één
ambulance-inzet. Mede door de inzet van alle collega’s is het
evenement rustig verlopen.
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GRIP 1 Brand - Havenstraat (schip), Zaandam

Na een telefonische melding van een brand op een plezierjacht rukte de brandweer uit naar de
Havenstraat in Zaandam. Bij aankomst bleek de brand al uitslaand te zijn. De kans was aanwezig dat de
omwonenden geëvacueerd moesten worden. In dat verband (mogelijke evacuatie) is GRIP1 afgekondigd.
Een brandweerman met hittestuwingsverschijnselen werd ter plaatse behandeld door
ambulancepersoneel. Er werden geen gevaarlijke stoffen gemeten.
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GRIP 1 Brand - Badhuisweg (schip), Zaandam

In de middag van 4 augustus gaat de brandweer ter plaatse vanwege meldingen over een ontploffing op een boot en een rookpluim die richting
het noorden trekt. Naar het centrum van Zaandam. De ambulance is ook nodig, er zijn drie slachtoffers gemeld. Eén slachtoffer is vervoerd naar
het Zaans Medisch Centrum. Het tweede slachtoffer is ter plaatse behandeld en het derde slachtoffer heeft rook ingeademd (geen medische
hulp nodig). De politie maakt van dit schip een plaats delict.

September 2015
Geen vroegtijdige overgang meldkamer brandweer naar Haarlem
In 2020 moet de Landelijke Meldkamer Organisatie zijn
ingericht. Dit betekent dat er tien meldkamers ontstaan, geleid
vanuit de nationale politieorganisatie. De verantwoordelijkheid
ligt bij de minister van VenJ. Afgesproken is dat de meldkamer
Noord-Holland medio 2018 in Haarlem wordt ingericht met de
meldkamers brandweer, politie en ambulance van de regio’s
Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.
Op 28 september is besproken of de meldkamer brandweer van
VrZW al op kortere termijn verhuisd kon worden naar Haarlem.
Dit bleek te weinig (financiële) voordelen op te leveren.
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Informatiebeleid vastgelegd voor de komende 4 jaar

Het is niet mogelijk goed voorbereid te zijn op incidenten, rampen en crises of deze goed te bestrijden zonder snelle, accurate informatie en de
apparatuur en systemen om dit te ondersteunen. Ons vakgebied is continu in beweging en daarbij volgen de technologische ontwikkelingen elkaar
ook in rap tempo op. VrZW moet dus verstandige keuzes maken. Met het informatiebeleidsplan geeft VrZW richting aan de koers voor de komende
jaren. In 2015 is onder meer gestart met de thema’s: operationele informatievoorziening, digitaal samenwerken, en roostering en paraatheid.
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VrZW en Odion werken samen om
brandveiligheidsbewustzijn te vergroten

Maandag 28 september hebben bestuurder Henk Steen namens Odion en Hilda Raasing namens VrZW
de handtekeningen onder het convenant ‘Geen nood bij brand’ gezet. Partners in veiligheid, dát is de
gedachte achter dit convenant. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is het vergroten van de
bewustwording rondom brandveiligheid. VrZW en Odion zetten hiermee gezamenlijk in op het realiseren
van brandveiliger gedrag binnen zorginstellingen.

Oktober 2015
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Netwerkdag voor GHOR-functionarissen

De derde Netwerkdag voor GHOR-functionarissen vond plaats op 6 oktober. Ruim vijftig functionarissen
uit de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben deze bezocht. Thema’s waren
onder meer ‘Informatiemanagement’ en ‘Veilig werken als GHOR-functionaris’.

8

Schoon werken, héél gewoon!

In 2015 is het onderwerp arbeidshygiëne landelijk en bij
Brandweer Zaanstreek-Waterland met hoge prioriteit opgepakt.
Uit internationale onderzoeken is naar voren gekomen dat
bepaalde gezondheidsrisico’s vaker voorkomen bij brandweermensen. De hygiëne rondom brandbestrijding zou de oorzaak zijn.
VrZW heeft het onderwerp opgepakt en met korte en
middellange termijn maatregelen onder de aandacht
van haar brandweermedewerkers gebracht.

Systeemtest 2015, GRIP 4 in Wormer

Steekpartij in Wormer; met deze melding startte 8 oktober om 09.00 uur de systeemtest. Tot 13.00 uur
werkten functionarissen van gemeenten, politie, brandweer en GHOR aan wat uiteindelijk een GRIP4
incident bleek. Wettelijk is vastgelegd dat veiligheidsregio’s jaarlijks een systeemtest houden waarin
beoordeeld wordt of de manier van werken (‘het systeem’) die nodig is om een ramp of crisis te
bestrijden goed functioneert.

Doelstelling is om onze brandweermensen bewust te maken van de gevaren van het brandweervak in relatie tot hun gezondheid. En het op
gang brengen van een gedrags- en cultuurverandering. Eind oktober is een landelijke richtlijn schoon werken gepubliceerd. Wij volgen deze
richtlijnen en brengen de consequenties op het gebied van materieel, facilitair en huisvesting in kaart.

Vervolg Oktober 2015
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Oprichting Focusgroep acute
opgeschaalde zorg

Blusboot De Weer in Zaanstad definitief buiten
dienst gesteld

Na 58 jaar en drie dagen is blusboot De Weer van de operationele eenheid Zaanstad op 7 oktober
definitief buiten dienst gesteld. Op 1 mei besloot het Algemeen Bestuur van VrZW de blusboot uit
de vaart te halen. Uit onderzoek bleek dat het risicoprofiel langs de Zaan is gewijzigd, waardoor de
blusboot minder ingezet werd. Daarnaast zijn er, wanneer een inzet vanaf de Zaan noodzakelijk is,
voldoende alternatieven voorhanden.

In oktober is voor de Acute Zorg de ‘Focusgroep acute
opgeschaalde zorg’ opgericht. De Focusgroep is een initiatief
van zes GHOR-regio’s (waaronder VrZW), het Netwerk Acute
Zorg regio VUmc en Traumanet AMC. Deze groep heeft als doel
de samenwerking in de acute zorg in crisissituaties op tactisch/
strategisch niveau te verbeteren. Daarnaast zijn dezelfde
partijen gestart met de voorbereiding van het project
‘Netcentrisch werken in de ‘witte kolom’. Dat houdt kort gezegd
in dat onder meer ziekenhuizen, GGD, ambulancedienst en
GHOR tijdens incidenten en rampen digitaal informatie
kunnen delen in een gezamenlijk systeem.

Veiligheidsregio’s lanceren app brandveiligheid
‘Maak je woning brandveiliger’

Op 14 oktober is de woningcheck-app ‘Maak je woning brandveiliger’ officieel gelanceerd. Onder het motto
‘Brandveiligheid heeft u (letterlijk) zelf in de hand!’ moet de app het brandveiligheidsbewustzijn van gebruikers vergroten.
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GRIP 1 Verdacht pakketje Vrieschgroenstraat, Zaandam

Er wordt melding gemaakt van een verdacht pakketje bij een Albert Heijn in Zaandam. De supermarkt en enkele andere winkels zijn ontruimd.
Voor opvang van de medewerkers is gezorgd. Onderzoek wees uit dat het om een pakketje met batterijen ging.

November 2015
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Netwerkdag crisispartners VrZW

‘Samen voor Waterveiligheid’ was het thema van de netwerkdag crisispartners. Negentig deelnemers
van binnen en buiten de regio kwamen bijeen om elkaar beter te leren kennen en om kennis uit te
wisselen over de crisisbeheersing op het gebied van waterveiligheid. Zo kwam onder andere aan de
orde hoe de verantwoordelijkheden liggen tijdens de gezamenlijke voorbereiding op en bestrijding van
overstroming en evacuatie.

Crisisnoodopvang vluchtelingen

In de maanden oktober en november is in Monnickendam (150 personen), Landsmeer (200 personen), Oosthuizen (97 personen) en Oostzaan
(100 personen) kortdurende crisisnoodopvang geboden in een sporthal. Op twee plekken in de gemeente Zaanstad vond door de gemeente
noodopvang van vluchtelingen plaats. Dit was de opvang van asielzoekers gedurende een aantal maanden. Het onderdeel Bevolkingszorg
binnen VrZW is ingezet bij de crisisnoodopvang. Onder andere door het maken van het draaiboek, het leveren van de teamleiders Opvang en
het contact met de veiligheidspartners.

December 2015
GHOR bereidt zorginstellingen
voor op een ramp of crisis

De GHOR heeft geïnvesteerd in het opbouwen van een
netwerk met overige zorginstellingen. Dit zijn de verpleegen verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, GGZ-instellingen,
revalidatiecentra, de GGD, maatschappelijke organisaties
en thuiszorg die 24-uurs zorg aanbieden. Alle organisaties
zijn bezocht en geïnformeerd over de voorbereiding op een
ramp of crisis en zorgcontinuïteit. Ook zijn hun gegevens
ingevoerd in de web-applicatie GHOR4all.

2

Woensdagavond 2 december ontving de meldkamer een brandmelding: rook over de Sluispolderweg. Bij aankomst van de brandweer bleek
de brand al uitslaand te zijn. De brand in het pand ontwikkelt zich zeer snel. Er worden vlammen uit het dak gezien en daarbij worden diverse
knallen gehoord. Het vermoeden is dat het dak bestaat uit asbest (dit verklaart het knallen). De politie ter plaatse maakt tegen middernacht een
plaats delict in verband met een verdachte situatie bij een toegangsdeur. Het (na)blussen duurde nog tot vroeg in de morgen.

3

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken goed
opgeleide en trotse vrijwilligers aan een professionele
brandweerzorg en rampenbestrijding. Dat kunnen zij doen
omdat werkgevers bereid zijn hun medewerkers 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 bedankte
de werkgevers door middel
van een advertentie in diverse
regionale kranten.

1000e PPMO!

Het PPMO-team (Preventief Periodiek Medisch Onderzoek) verwelkomde op 3 december de 1000ste
collega die deelnam aan de keuring en de taak specifieke conditietest. Jan Pieter Koomen van post
Houtveldweg in Zaandam legde ’s ochtends de test af met een positief resultaat. Het PPMO-team
verraste hem met een bloemetje. Na 1.000 afgeronde PPMO’s weet iedereen wat er verwacht wordt.
En dat is te zien aan de resultaten: VrZW heeft fitte brandweermensen!

4

Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland bedankt
werkgevers van vrijwilligers

GRIP 1 Brand - Bolbaken, Zaandam

2015 in het teken van regionaal dekkingsplan brandweer

In 2013 is met het bestuur afgesproken om na de regionalisering van de brandweer de meest optimale inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie op regionale schaal te bepalen. Gedurende eind 2014 en heel 2015 is dit met een groot aantal betrokkenen binnen de organisatie
voorbereid. In het ‘Advies Regionaal Repressief Dekkingsplan 2016-2020 Betrouwbare en betaalbare brandweerzorg op maat’ is het voorstel
voor de invulling van het nieuwe dekkingsplan beschreven. Conform bestuurlijke opdracht zijn twee scenario’s uitgewerkt die beiden voldoen aan
de bestuurlijke uitgangspunten, maar variëren in financiële consequenties. Na een voorgenomen besluit op 20 november en een positief advies
van de OR VrZW heeft het Algemeen Bestuur op 4 december besloten tot het basisscenario.
In dit scenario wordt de basisbrandweerzorg geleverd vanuit 23 posten. Deze posten vormen met
elkaar een fijnmazig netwerk. Zij realiseren gezamenlijk een verantwoorde dekking voor de regio.
Zowel overdag als gedurende avond-, nacht- en weekenduren.
Als gevolg van deze keuze worden vier brandweerposten gesloten en wordt ook het aantal voertuigen
in de regio teruggebracht. Hiermee blijft de gemiddelde dekkingsgraad in de regio vergelijkbaar met
de huidige situatie en dus op een verantwoord niveau. Het basisscenario wordt onverkort opgenomen
in het Regionaal Dekkingsplan 2016 - 2020. Vanaf 2016 vindt de implementatie plaats.

Kerncijfers Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2015
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De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bestaat uit
operationele eenheden: Markermeergebied, Purmerend/Beemster,
Wormerland/Oostzaan/Landsmeer en Zaanstad
De regio heeft

4 maatschappelijke oefeningen organiseerde de afdeling Risicobeheersing bij

330.196

2.095 volgers op Twitter

218 beroepsmedewerkers: 164 mannen en 54 vrouwen
27

11 GRIP incidenten gehad

namen op 18 november deel aan de netwerkdag Samen voor Waterveiligheid!

Ons werkgebied telde op 31 december 2015
inwoners

VrZW heeft

In 2015 hebben we

16x ingezet

90 deelnemers van meer dan 30 verschillende publieke en private organisaties

27 brandweerposten

Op 31 december had VrZW

Ons bedrijfsopvangteam is

instellingen voor senioren en mensen met een verstandelijke beperking

588

vrijwilligers:
Brandweer Zaanstreek-Waterland heeft
mannen en
vrouwen

560

28

350

opleidingen, trainingen en oefeningen voor
Team Kennis organiseerde
crisisteams in onze regio. Hier deden meer dan
deelnemers aan mee

brandveiligheidsadviezen
Brandweervrijwilligers hebben
gegeven en rookmelders opgehangen

Voor verminderd zelfredzamen / ouderen organiseerde de afdeling
Risicobeheersing in gemeenten roadshows ‘Veilig wonen’

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

200

6

Incidenten: 1 januari tot en met 31 december 2015
Soort melding brandweer

Prio 1

Prio 2

Totaal

Binnenbrand

265

66

331

Brand overig

125

261

386

Dienstverlening

176

71

247

80

635

715

Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (OGS)

137

22

159

Openbaar Meld Systeem (OMS)

204

434

638

Dienstverlening Overig

51

0

51

Overig

126

366

492

Totaal

1.164

1.855

3.019

Waterongeval

1.164

1.855

3.019.

97% van de gevraagde adviezen (evenementen en bouwen)
hebben we binnen de gestelde termijn afgehandeld

De jeugdbrandweer van Brandweer Zaanstreek-Waterland heeft in totaal
leden (13x Zaanstad en 19x Purmerend)

32

1141

meldingen binnen
Er kwamen via de automatische brandmeldinstallaties
incidenten daadwerkelijk brand
bij de meldkamer. Hiervan waren
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239 brandweercollega’s hebben de PPMO test gedaan:
95% slaagde voor deze fysieke test

Brandweerposten 1 januari - 31 december 2015
Colofon
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