in beeld

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 Veiligheid & Justitie. Om je een beeld te geven van onze werkzaamheden in 2016
zetten wij in deze samenvatting een aantal van onze belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen op een rij.

Voorwoord

Hilda Raasing
Directeur Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland en
commandant brandweer

Onder het motto ‘Samen voor veilig’ werken we als Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland dagelijks aan een veilige regio om in
te wonen en werken. Dit doen we samen met onze (veiligheids)
partners en steeds vaker ook met de inwoners van onze regio.
Veiligheid is immers van ons allemaal. Natuurlijk zorgen wij voor
snelle en adequate hulpverlening als het onverhoopt misgaat.
Maar voorkomen is altijd beter. Daarom informeren wij inwoners
over de risico’s in het gebied Zaanstreek-Waterland en wat zij
zelf kunnen doen om zich voor te bereiden. Ook geven we informatie tijdens incidenten, crises en rampen. Volg ons daarom op
www.vrzw.nl en Twitter!
Preventie, het helpen voorkomen van branden en ongevallen, is
een belangrijk speerpunt van VrZW. We doen dit onder andere
door het geven van voorlichting over (brand)veiligheid, het houden
van maatschappelijke oefeningen bij instellingen met personeel
en bewoners en het verstrekken van informatie via onze website.

Ook in 2016 hebben onze medewerkers scholen, braderieën en
zorginstellingen bezocht. Tijdens de Brandpreventieweken hebben
we ouderen uitgenodigd voor een ‘Broodje brandweer’. Onder
het genot van een lunch op onze posten gingen onze brandweermensen in gesprek met 65-plussers: Wat kunnen zij zelf doen
om risico’s te voorkomen en te beperken? In 2017 gaan wij
daarmee door.

Kenmerken regio
Zaanstreek-Waterland

Naast preventie investeren wij in onze medewerkers. En dat
is niet voor niets. Als er daadwerkelijk iets aan de hand is,
staan onze hulpverleners er altijd. 24 uur per dag, 7 dagen
in de week. De inzet en betrokkenheid is ook het afgelopen
jaar weer hoog geweest. Het redden van mens en dier en
het beperken van schade; daar blijven we ons onverminderd
voor inspannen.
In dit document lees je aan de hand van een tijdlijn wat VrZW in
2016 heeft gedaan en welke belangrijke gebeurtenissen hebben
plaatsgevonden. Eén wil ik er wel vast noemen: de grootschalige
crisisoefening Waterwolf op Marken waar 35 organisaties én de
eilandbewoners een rol in hebben gehad. In 2017 bouwen we
verder aan de veiligheid van burgers en bedrijven in onze regio:
voor elkaar en met elkaar. Samen gaan we voor veilig!

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 steden en dorpskernen
omringd worden door waterrijk en veenweidegebied.

Januari 2016
Jaarwisseling vroeg
stevige inzet hulpdiensten
Zaanstreek-Waterland

Grootschalige
Geneeskundige
Bijstand
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Politie, brandweer en ambulancedienst hebben zich weer grootschalig voorbereid op oud & nieuw. De onderlinge afstemming
was ook tijdens de jaarwisseling goed. De brandweer werd voor
53 incidenten gealarmeerd tegenover 39 vorig jaar. Er waren
114 ambulanceritten. Tijdens de vorige jaarwisseling waren
dit er 92. Ook dit jaar lag het zwaartepunt bij de brandweer in
Zaanstreek-Waterland op het bestrijden van container-, afval- en
buitenbranden. Er hebben zich enkele opvallende incidenten voorgedaan. Zo heeft de ambulancedienst in Zaandam een moeder
en drie kinderen overgebracht naar het ziekenhuis. Bij brand in
hun woning hadden zij rook ingeademd. Op de Wibautstraat in
Zaandam heeft een groep jongemannen vuurwerk naar de politie
gegooid. Er werd in ieder geval één verdachte aangehouden.

Sinds 4 januari wordt bij grote incidenten
met veel slachtoffers gewerkt volgens een
nieuw landelijk bijstandsmodel: Grootschalige
Geneeskundige Bijstand. In dit model werken
Ambulance Amsterdam en het Rode Kruis
samen om gewonde slachtoffers bij een
grootschalig incident zo spoedig mogelijk
van incidentlocatie naar het ziekenhuis
te vervoeren.

Onderzoek gevolgen vergrijzing voor brandveiligheid afgerond

De Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting hebben de gevolgen van de vergrijzing voor de brandveiligheid
onderzocht. René Hagen, lector brandpreventie aan de Brandweeracademie, vertelt: “Het voorkomen van brand is altijd het beste.
Juist bij ouderen waar brand en rook al snel tot ernstige problemen leiden. Wat brandveiligheid betreft zijn ouderen de grootste zorg in
de toekomst. Kijkend naar het aantal recente branden waarbij ouderen betrokken waren, is die toekomst al begonnen.”
Nader onderzoek naar branden en brandoorzaken is nodig om een beter beeld te krijgen van de mogelijke oplossingen. VrZW is in
2016 gestart met een actieplan Zorg & Veiligheid dat zich richt op de (brand)veiligheid van (verminderd zelfredzame) ouderen.

Wat is GRIP?
Bij een grootschalig incident of
crisis moeten hulpverleners en
hulpverleningsdiensten vanuit
de dagelijkse werkzaamheden
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
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.

KLIK HIER VOOR DE PDF
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GRIP 1 Brand in gebouw - Damstraat, Zaandam

Een flinke rookontwikkeling dinsdagochtend 26 januari op de Damstraat. Er bleek brand te woeden in waterpijpcafé Pasha Lounge. In verband
met de rook werd even na 04:30 uur aan de omwonenden het advies gegeven om ramen en deuren gesloten te houden. Omstreeks 05:42 uur gaf
de Hoofd Officier van Dienst het sein brandmeester. Daarna is afgeschaald naar GRIP 0.

Februari 2016
Voorlichting gezondheidsmarkt
Edam-Volendam
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Ook dit jaar hebben de Brandwondenstichting en de brandweer campagne gevoerd om mensen te
waarschuwen voor de gevaren van koolmonoxide. Elk jaar overlijden in Nederland gemiddeld 11 mensen
aan vergiftiging met dit onzichtbare en reukloze gas. Op 1 februari startte de landelijke campagne om
zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de gevaren van deze sluipmoordenaar. Verder kregen ze
praktische adviezen om een CO-vergiftiging te voorkomen. Uiteraard besteedden wij ook aandacht aan
deze campagne in onze regio.

Medewerkers van VrZW gaven op deze markt
brandveiligheidstips.

Commandant Hilda Raasing, portefeuillehouder van de Raad van Brandweercommandanten:
“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 wel weten hoe. Ventileer jij je huis voldoende? Heb je een CO-melder in huis
opgehangen?” Meer informatie vind je op www.brandweer.nl/koolmonoxide

Maart 2016
Printer veroorzaakt brand post
Houtveldweg

Start landelijke campagne koolmonoxide
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In het kantoor van brandweerpost Houtveldweg in Zaandam
brak in de nacht van 7 maart brand uit. Uit technisch onderzoek
bleek dat de brand was ontstaan in een printer. Het kantoor
en de kantine liepen schade op. De brandweeruniformen en
-voertuigen waren gelukkig niet beschadigd.

Hilda Raasing bij rondetafelgesprek
met Tweede Kamerleden

Donderdag 10 maart spraken Tweede Kamerleden met verschillende partijen
over de problematiek rond brandveiligheid en ouderenwoningen. Hilda Raasing
was namens Brandweer Nederland bij dit zogenoemde ‘rondetafelgesprek’ aanwezig als Portefeuillehouder Brandveilig leven. Aan het einde van de middag
zond Omroep Max een kort interview met Hilda uit over dit onderwerp.

KLIK HIER VOOR HET INTERVIEW
Interview start op 2.57 min.
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VrZW bij open dag van de zorg, Evean Nieuw Groenland Zaandam
Hoe kun je als oudere (brand)veilig wonen? Brandweermedewerkers waren aanwezig om hier tips over te geven.
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Overdracht blusboot De Weer

Nadat in 2015 was besloten dat VrZW geen gebruik meer zou maken van de blusboot, is door een aantal
actieve vrijwilligers Stichting blusboot De Weer opgericht. Het doel van deze stichting is het behouden
van dit varend erfgoed voor de Zaanstreek. Op 19 maart verrichtten Hilda Raasing, directeur VrZW en
Commandant brandweer, en Martijn Tavenier, voorzitter Stichting Blusboot De Weer, de officiële overdrachtshandeling. Voor geïnteresseerden was tevens een expositie bij het Tolhuys ingericht.

Vervolg Maart 2016
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Sluiting post De Haal, Oostzaan

Uit het onderzoek om te komen tot het repressief dekkingsplan voor de brandweer is een aantal pijnlijke maatregelen voortgekomen. Waaronder
het sluiten van vier brandweerposten. Post De Haal in Oostzaan was er één van. De officiële sluitingsdatum van De Haal was 21 maart. Tijdens
een speciale korpsavond werd hier uitgebreid bij stilgestaan.

April 2016
VrZW actief aanwezig op
landelijke veiligheidsdag in
Almere

Start opleiding
instructeurs TSflex
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Zaterdag 16 april volgden de eerste
manschappen en bevelvoerders de trainings
dag ‘uitrukken met 4 personen’ op het Prins
Bernhardplein in Zaandam. Omdat uitrukken als
TS-flex een andere manier van werken is, zijn
de betrokken medewerkers hier speciaal voor
getraind. De trainingen lopen nog door in 2017.

Mei 2016
Nieuw BedrijfsOpvangTeam
VrZW van start

In maart was de werving. In mei zijn alle nieuwe leden opgeleid.
Het regionaal bedrijfsopvangteam (BOT) is weer op sterkte! En
dat is belangrijk. Het BOT is er om collega’s op te vangen die iets
schokkends hebben meegemaakt. Op vrijwillige basis dragen deze
beroepsmedewerkers en vrijwilligers bij aan de nazorg voor hun
collega’s. De werving leverde 7 nieuwe leden op.

25
30
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In gesprek met raadsleden

Beleid verzin je niet achter een bureau maar bepaal je met elkaar. Dat pakken GHOR, brandweer, gemeenten en politie dan ook gezamenlijk op. Ook hebben wij de raadsleden van de
acht gemeenten in onze regio op 25 en 30 mei uitgenodigd voor interactieve bijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten konden zij hun mening geven over het beleid van VrZW voor de
komende vier jaar. Deze input is verwerkt in het Beleidsplan 2017-2020.

Veiliger werken met nieuwe helmen

Een belangrijke stap in het kader van arbeidshygiëne is het gebruik van andere helmen. Alle
repressieve brandweercollega’s ontvingen vanaf 30 mei de nieuwe rode helm. In een aanbesteding
met zeker 6 andere regio’s kwam deze helm positief uit de test. Met name op het gebied van schoon
werken. Ze hebben een betere pasvorm, de nekflap is makkelijk verwisselbaar en goed te reinigen
met een spons en zachte zeep.

Juni 2016
Thema-avond terrorisme

De aandacht voor terreur leeft bij onze hulpverleners. Een groot
aantal bezocht de thema-avond terrorisme die Traumanet AMC
op 6 juni in samenwerking met de GHOR organiseerde. Ruim 450
aanwezigen, afkomstig uit de gehele zorgketen, kwamen naar de
RAI. Stand van zaken, verbeterpunten, crisismanagement en de
eigen rol van de organisatie en de individuele medewerker waren
onderwerpen die gedurende de avond aan bod kwamen.
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Herverdeling brandweervoertuigen

Uit het nieuwe dekkingsplan voor de regio volgde onder meer een herverdeling van voertuigen. Zo zijn de tankautospuiten van Wormer en
Purmerend opgeknapt en verplaatst naar Oostzaan en Landsmeer. Ze vervangen op deze posten de bestaande voertuigen.

Kabinet komt met aanpak om risico’s koolmonoxide te verminderen

Het Kabinet vindt dat we het risico op ongevallen met koolmonoxide tot een minimum moeten terugbrengen. De gevaren rondom
koolmonoxide zijn groter dan gedacht. Ze beperken zich niet tot de risicofactoren zoals oude, open toestellen, achterstallig onderhoud
of onvoldoende ventilatie. De aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid in hun rapport over koolmonoxide waren aanleiding om maatregelen te nemen. Het Kabinet wil onder meer de kwaliteit van de keurmerken voor cv-installateurs verbeteren, zodat de
consument hier beter op kan vertrouwen. Ook komt er in 2017 weer een nieuwe campagne om de risico’s van koolmonoxide onder de
aandacht te brengen bij een breed publiek.

KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE BERICHT
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Post Houtveldweg bestaat 135 jaar

In het kader van het 135-jarig bestaan heeft de brandweerpost Houtveldweg brandweerwedstrijden georganiseerd, met aansluitend een
feestavond voor de medewerkers verbonden aan de post.

20

Jaarlijkse Fysieke Test

Brandweermedewerkers moeten niet alleen weten hoe ze branden en andere incidenten
kunnen bestrijden. Ze moeten ook voldoende fit en gezond zijn. Elk jaar krijgt iedereen dan
ook een fysieke test. Om de test af te kunnen nemen, werd de voertuighal van brandweerpost
Volendam speciaal ingericht.

20

Oefening met senioren in Zuidoostbeemster

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Niet alleen zelfredzame ouderen, maar ook ouderen
die afhankelijk zijn van hulp. Hoe brengen zij zich bij brand in veiligheid? Om het risicobewustzijn en de
zelfredzaamheid te vergroten, organiseren we regelmatig ontruimingsoefeningen in wooncomplexen
voor senioren. Zo oefenden de vrijwilligers van brandweerpost Zuidoostbeemster in aanwezigheid van
medewerkers van de gemeente, Rode Kruis en GHOR op maandag 20 juni samen met Intermaris en
de bewoners van de Meander. De Meander in de wijk Weidevenne in Purmerend is een complex waar
ouderen zelfstandig wonen. Bij brand zijn de bewoners in eerste instantie op zichzelf aangewezen.

Juli 2016
VrZW bereidt zich voor op
terroristische dreiging

De politie bereidt zich voor op terroristische aanslagen. De
brandweer en de GHOR doen dat ook. We noemen dit terrorismegevolgbestrijding, omdat het naar verwachting zal gaan om
branden en hulpverlening als gevolg van aanslagen/explosies.
Een terroristische actie heeft al snel een grote maatschappelijke
impact. Multidisciplinair en bestuurlijk vraagt dit om coördinatie. Opschaling is nodig en er moeten ook operationele en
beleidsteams in actie komen. Al onze teams zijn afgelopen jaar
uitgebreid geïnformeerd en beoefend. Zij hebben geleerd hoe te
handelen bij terroristische acties/aanslagen. Een voorbeeld is
de themabijeenkomst van 6 juli waarin burgemeesters en hun
adviseurs met dit thema aan de slag gingen. Dit deden zij
onder leiding van medewerkers van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid.
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Post Oostknollendam gesloten

Ook voor brandweerpost Oostknollendam had het onderzoek om te komen tot het repressief
dekkingsplan voor de brandweer een pijnlijk gevolg. Post Oostknollendam is één van de vier
te sluiten posten. Na 92 jaar ging op 4 juli de post dicht. Alle medewerkers zijn bedankt voor
hun jarenlange goede inzet.

28

GRIP 1 Brand in supermarkt Hyacintenstraat, Volendam

In de nacht van donderdag 28 juli om 02.48 uur alarmeerde de
meldkamer de politie voor een incident bij supermarkt Dirk van den
Broek in Volendam. In eerste instantie leek het een mogelijke inbraak
of plofkraak. Eenmaal ter plaatse meldde de politie dat het om brand
ging. De brandweer kon helaas niet voorkomen dat de brand zich
naar het naastgelegen Chinese restaurant uitbreidde. Bij deze brand
kwam veel rook vrij. Hierop is besloten NL Alert te activeren, om zo
omwonenden op te
roepen binnen te
blijven, ramen en
deuren te sluiten en
mechanische venti
latie uit te zetten.

Augustus 2016
29

Overdracht voertuig onderhoud- en verzorgingsgroep

Een aantal taken in onze regio is herverdeeld. Daardoor is de onderhoud- en verzorgingstaak van brandweerpost Zaandijk naar post Purmerend
gegaan. Op 29 augustus werd het voertuig van de onderhoud- en verzorgingsgroep officieel overgedragen aan Purmerend. Zaandijk krijgt vanaf
1 maart 2017, net als post Edam, de beschikking over een hulpverleningsvoertuig. Beide posten verlenen in de gehele regio assistentie bij grote
ongevallen waarbij bijvoorbeeld deuren moeten worden opengeknipt, zware spullen moeten worden opgetild, etc. Het hulpverleningsvoertuig
heeft hiervoor specialistische apparatuur en gereedschap aan boord.

September 2016
Koning opent justitieel
complex Zaanstad (JCZ)

Op 6 september opende koning Willem-Alexander in
Zaandam het modernste en grootste justitieel complex
van Nederland. Het complex is een belangrijk object in
onze regio. VrZW was in een vroeg stadium betrokken:
door plannen te beoordelen, de gemeente te adviseren en
het bouwproces in de gaten te houden. Verder oefent de
brandweer regelmatig in het complex. De ploegen moeten
bekend zijn met het gebouw en de mogelijke risico’s en
beperkingen.
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Traumanet AMC, het Netwerk Acute Zorg Noordwest en de zes GHOR-regio’s Noord-Holland/Flevoland
werkten in 2016 samen aan de voorbereiding op de implementatie van netcentrisch werken binnen de
geneeskundige hulpverlening. Netcentrisch werken is gericht op ‘real time’ informatie-uitwisseling
tijdens een ramp of crisis tussen partijen zoals ziekenhuis en GGD. Hierdoor ontstaat een gedeeld
beeld. Alle zorginstellingen wijzen hiervoor een informatiecoördinator aan. Op 8 september kregen zij
hun eerste training.
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Bij de brandweerwedstrijden van de landelijke finaleklasse 112
is de ploeg van Marken kampioen geworden. Een 112-ploeg kan
tijdens de wedstrijd van alles tegenkomen. Bijvoorbeeld een
hulpverleningsinzet, een auto te water, brandinzet of een inzet
met gevaarlijke stoffen. Deze keer was ’t heel spannend. Er zat
maar 4 punten verschil tussen de nummers 1 en 2.

Veel spektakel tijdens open dag brandweer

Zaterdag 10 september was de jaarlijkse open dag brandweer op de post in Purmerend. Ook dit jaar
was het weer een groot succes! Naar schatting trok de open dag zo’n 4000 bezoekers. Het draaide
die dag niet alleen om de brandweer. Er waren ook andere hulpverleningsdiensten aanwezig zoals
de politie, Ambulance Amsterdam en het Rode Kruis. Zo konden we een compleet beeld geven van
de wereld van de hulpverleners.
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Marken landskampioen

Eerste training informatiecoördinatoren

Gedegen voorbereiding Dam tot Damloop

Elk jaar bereiden de hulpdiensten en gemeenten samen de Dam tot Damloop voor.
De GHOR heeft deze keer voor het eerst gewerkt met het SORT (Speciaal Operations Response Team) van Ambulance Amsterdam. Op deze manier kon de GHOR de
geneeskundige hulpverlening aan de deelnemers ter plaatse efficiënt organiseren.
Het team was al eerder ingezet tijdens het EK Atletiek in Amsterdam.

Kostenvergelijking veiligheidsregio’s

In september is een benchmarkonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is het kostenniveau van vier veiligheidsregio’s met elkaar
vergeleken. Met het uitvoeren van dit onderzoek wordt voldaan aan de wettelijke eis tot kostenevaluatie (Wet veiligheidsregio’s,
art. 56). De benchmark geeft een goed beeld van de positie van VrZW ten opzichte van drie andere regio’s. Dit beeld is vrij positief en
vertoont geen opvallende zaken die aanleiding zouden kunnen of moeten zijn tot zorg. Het rapport geeft wel aanleiding tot een nadere
analyse van een aantal kostensoorten. Dit vervolgonderzoek vindt in 2017 plaats.

Oktober 2016
Nieuw onderkomen ZMC

Week van de veiligheid geopend
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Het Zaans Medisch Centrum en de zorgpartners bereidden zich
eind 2016 voor op ingebruikname van hun nieuwe gebouwen.
Samen kwamen VrZW en de partners voor deze gebouwen
tot een risicogericht (brand)veiligheidsniveau. Dit oefenden
de brandweer en zorgpartners ook samen in de praktijk. Het
is belangrijk dat we elkaars werk leren kennen. VrZW trainde
ruim 150 collega’s in negen oefenmomenten.

Burgemeester Faber opende op 10 oktober de Week van de veiligheid. Dit deed zij door de 2e ster
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uit te reiken aan het winkelgebied De Saen in Assendelft. De Week
van de veiligheid is een initiatief van de gemeente Zaanstad. Het is een onderdeel van de landelijke
Week van de veiligheid. Het KVO zorgt voor veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen. Gemeente,
ondernemers en hulpdiensten maken afspraken om deze gebieden schoon, heel en veilig te maken en
te houden. Dit geeft een duidelijk signaal af aan het winkelend publiek. Op dit moment draaien er 11
verschillende KVO-trajecten binnen veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
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Ook dit jaar stond de maand oktober weer in
het teken van de brandpreventieweken. Op zes
posten gingen brandweercollega’s in gesprek met
65-plussers over onder andere het vluchtplan en
de rookmelder. Zij deden dit onder het genot van
een broodje en een drankje. De opkomst was
goed en de reacties positief.

Expertmeeting Regionaal
Risicoprofiel

Jaarlijks komen vertegenwoordigers van allerlei organisaties
in de regio bij elkaar om het Regionaal Risicoprofiel te
beoordelen. Zijn er relevante nieuwe ontwikkelingen en risico’s
die moeten worden toegevoegd? Ook doen zij voorstellen om
bestaande risico’s nader uit te werken, zodat we daar in de
voorbereiding op de bestrijding van crises en rampen rekening
mee kunnen houden. Wij vinden het belangrijk dit met een zo
breed mogelijk gezelschap te bespreken, want veiligheid is van
ons allemaal. Aan de expertsessie namen onder andere Prorail,
Alliander, Tele2, PWN, Rijkswaterstaat, de Omgevingsdienst,
het Hoogheemraadschap en de GGD deel. In 2018 wordt het
Regionaal Risicoprofiel volledig geactualiseerd.

BEKIJK HIER HET RISICOPROFIEL

‘Broodje Brandweer’:
goed gesprek over
brandveiligheid
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GRIP 2 Brand in sporthal Molenwerf,
Koog aan de Zaan

Tegen 22.30 uur deze avond bleek in Koog aan de Zaan een leegstaande sporthal
in brand te staan. De verbranding van in de sporthal opgeslagen materialen leidde
tot veel zwarte rook die zichtbaar was in de wijde omgeving. Ook bleek asbest
in het pand aanwezig te zijn. Daarom werd om 22:40 uur GRIP 1 (en later GRIP 2)
afgekondigd. De hulpdiensten en gemeente konden zo goed met elkaar afstemmen
over de te nemen maatregelen. De toename van de rookontwikkeling zorgde ervoor
dat een steeds groter gebied rondom de sporthal last had van de brand. Om de
inwoners in dit zogeheten ‘effectgebied’ te informeren, is een NL Alert bericht
uitgegaan. De brandweer gaf omstreeks 03:00 uur het sein brandmeester. Het
nablussen en opruimen heeft nog bijna de hele dag geduurd.

November 2016
Crisisplan Infectieziekten
vastgesteld

In november heeft het Algemeen Bestuur een geheel
herzien Generiek Operationeel Draaiboek Infectieziektebestrijding vastgesteld. Een infectieziektecrisis is een
situatie waarbij als gevolg van een infectieziekte in de
regio (of in heel Nederland) een ernstige verstoring van
de openbare orde en veiligheid is of dreigt te ontstaan.
Het draaiboek beschrijft de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de voorzitter van de veiligheidsregio,
de burgemeester, de directeur Publieke Gezondheid,
de GHOR en de GGD.

02
03
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Crisisoefening Waterwolf Marken

Op 2 en 3 november stond Marken in het teken van crisisoefening Waterwolf. We mogen
terugkijken op een geslaagde oefening. Over een periode van in totaal vier dagen hebben
meer dan 1400 mensen uit 35 organisaties samengewerkt. Ook zijn er heel veel processen
beoefend: dijkwachtlopen, dijkversterking, evacuatie van mensen en dieren over land en over
water, communicatie naar bewoners en media, inzet van pompen, aggregaten en logistiek &
verzorging van de brandweer. Bovendien waren de crisisstructuren van Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en VrZW gezamenlijk actief. Hiermee hebben
we samen een complete en realistische oefening kunnen neerzetten. Een oefening die voor
Nederland qua omvang uniek is.

BEKIJK HIER DE FILM

Ruud Vreeman waarnemend burgemeester Zaanstad

De heer Vreeman vervangt Geke Faber, die tot 1 december burgemeester was van de gemeente Zaanstad.
Op 24 november nam zij afscheid van het VrZW bestuur. Per 1 december nam Ruud Vreeman ook de taak als
voorzitter van onze veiligheidsregio over.
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Interregionale netwerkdag ‘Water en Evacuatie’

Jaarlijks organiseert elke veiligheidsregio een netwerkdag om met crisispartners van gedachten te wisselen over risico’s in de regio.
Op 24 november organiseerden negen partijen een interregionale netwerkdag: vier veiligheidsregio’s in Noord Holland en vijf crisispartners,
waaronder het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier, Haven Amsterdam en Rijkswaterstaat. In de plenaire sessie vertelde
Wouter Bos, voorzitter van de RvB van het VUmc, zijn leerpunten uit de overstroming van het ziekenhuis. Geke Faber, scheidend burgemeester
en voorzitter van het Veiligheidsberaad, refereerde aan het grote belang van samenwerking. Zowel binnen een regio als tussen de veiligheids
regio’s en landelijk. In deelsessies werd vervolgens ingegaan op dilemma’s die speelden bij het hoogwater Groningen, het noodweer bij
Pinkpop en de gasstoring bij Velsen. Veel van deze dilemma’s gaan over de vraag: wiens probleem is het eigenlijk? Wie neemt de besluiten?
En wat is het beste besluit - als het lijkt als je alleen uit twee kwaden kunt kiezen…? De netwerkdag maakte duidelijk dat deze vragen per
situatie weer anders beantwoord worden. Het is meestal niet zwart-wit. Maar wel hebben de veiligheidsregio’s en gemeenten veel partners,
publiek en privaat, nodig in crisistijd.

Grote najaarsstorm

Op 20 november raasde een zuidwesterstorm over NoordHolland. Er werden windstoten van meer dan 120 km/u
gemeten. Dit veroorzaakte veel overlast. Bij de meldkamer
brandweer zijn 72 meldingen binnengekomen waar de
brandweer voor op pad is gegaan. Zo pompte de brandweer
water weg bij ondergelopen kelders en tunnels en werden
omgewaaide bomen en takken van de wegen verwijderd.
Lees op onze website wat je kunt doen bij storm- en water
overlast.
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Post Oostzaan 90 jaar

90 jaar geleden, op 26 november 1926, werd de vrijwillige
Brandweer Oostzaan opgericht.

MEER WETEN? KLIK HIER

December 2016
Loopeend Kip gered

Loopeend Kip uit Assendelft zat tot twee maal toe
vastgevroren in het ijs. De brandweer heeft de eend beide
keren bevrijd. Na zelfs nog een derde reddingsactie, door
de eigenaren zelf, is Kip weer in haar vellige omgeving
teruggekeerd.
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Staat van de
Rampenbestrijding

Voor de derde keer heeft de Inspectie
Veiligheid en Justitie een ‘Staat van
de Rampenbestrijding’ uitgebracht.
De eerste keer gebeurde dat in 2010
toen de Wet veiligheidsregio’s, met
een aantal nieuwe eisen aan de crisisbeheersing en rampenbestrijding,
van kracht werd. De Staat van 2016
geeft aan waar de veiligheidsregio’s
op dit moment staan en in welke richting verdere doorontwikkeling moet
plaatsvinden. De Inspectie heeft bij
elke regio documenten opgevraagd
en interviews gehouden om tot het
oordeel te komen. In de infographic is
het regiobeeld Zaanstreek-Waterland
te zien.

INFOGRAPHIC STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING 2016

Zaanstreek-Waterland
De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland de samenhang
tussen de verschillende plannen, de samenwerking met netwerkpartners en gemeente
en het inzicht in de vakbekwaamheid van multi-functionarissen in de basis op orde
heeft. De interregionale samenwerking en het evalueren van incidenten is op niveau.
Kwaliteitszorg is voor verbetering vatbaar.
De operationele prestaties zijn, waar het gaat om het toetsingskader, over het
algemeen in de basis op orde. De meer kwalitatieve aspecten van de taakuitvoering
zijn deels voor verbetering vatbaar en deels in de basis op orde.

Samenhang
Plannen

Samenwerking
Netwerkpartners

Gemeenten

Interregionaal

Internationaal

Operationele prestaties
Besluit veiligheidsregio’s

GHOR bereidt zorginstellingen
voor op een ramp of crisis

De GHOR heeft geïnvesteerd in het verder opbouwen van een
netwerk met zorginstellingen (verpleeg- en verzorgingshuizen,
gehandicaptenzorg, GGZ-instellingen, revalidatiecentra, de GGD,
maatschappelijke organisaties en thuiszorg die 24-uurs zorg
aanbieden). Alle organisaties zijn hierdoor beter in staat de
continuïteit van de zorg te waarborgen bij een ramp of crisis.

Kwaliteit taakuitvoering
Alarmering andere
functionarissen

Calamiteitencoördinator

Advisering aan het
Operationeel Team

Advisering aan het
Beleidsteam

Afstemming met
netwerkpartners

Sturing en coördinatie

Besluitvorming op
basis van actueel beeld

Nafase/Afschaling

Kwaliteit
Kwaliteitszorg

LEGENDA SCORES VEILIGHEIDSREGIO

Evalueren

ONVOLDOENDE

VOOR VERBETERING VATBAAR

Inzicht in vakbekwaamheid
multi-functionarissen

BASIS OP ORDE

DIT IS EEN UITGAVE VAN DE INSPECTIE VEILIGHEID EN JUSTITIE WWW.INSPECTIEVENJ.NL

OP NIVEAU

Vervolg December 2016

VrZW bedankt werkgevers
brandweervrijwilligers
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Bevolkingszorg is een essentieel onderdeel van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Gemeentefunctionarissen doen hun uiterste best om
de benodigde zorg te bieden aan onze burgers tijdens een crisis. Landelijk is enige jaren geleden geconstateerd dat de bevolkingszorg nog sterk
kan verbeteren. In onze regio hebben de gemeenten deze handschoen opgepakt en al veel veranderingen gerealiseerd. Op 9 december besloot
het bestuur ook de laatste kwaliteitsslag door te voeren. Dit houdt in dat we per 1 januari 2017 gaan werken met een kleine, snel inzetbare,
vakbekwame groep functionarissen voor de eerste uren van de calamiteit. Deze gemeentelijke crisisfunctionarissen weten tijdens een incident
wat er speelt bij de getroffen gemeente, wat de behoefte is en handelen daarnaar. Samen met de andere functionarissen in de crisisteams.

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.

15

Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland
bedankt de werkgevers
van haar vrijwilligers!
In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken
goed opgeleide en trotse vrijwilligers aan een
professionele brandweerzorg en rampenbestrijding.
Dat kunnen zij doen omdat u als werkgever bereid
bent uw 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. Daarvoor
wil ik u bedanken.
Onze vrijwilligers en beroepskrachten staan
24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per
jaar klaar voor onze regio. Samen voor veilig!
Namens managementteam en medewerkers,
Hilda Raasing, directeur/commandant
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Wij
wensen
u hele fijne
feestdagen
en een veilig
en gezond
2017

Besluit tot verdere kwaliteitsverbetering bevolkingszorg

Duikers halen man uit auto

De meldkamer werd gebeld dat er een auto in het Noordhollandsch Kanaal lag. De
bestuurder kon er niet zelf uit komen. Binnen 12 minuten na alarmering was de
duikploeg vanuit Purmerend ter plaatse. Door een goede reddingsactie konden zij het
slachtoffer levend uit het water halen. Voor VrZW een bewijs dat duikploegen in onze
regio van grote waarde zijn. Zaanstreek-Waterland is een waterrijk gebied, met veel
grote en diepe wateren zoals het Markermeer, het Noordzeekanaal, Noordhollandsch
Kanaal, de Zaan, het Twiske en de Jagersplas. Daarnaast zijn er diverse ringvaarten
en grote sloten langs doorgaande wegen. De regio kent veel toerisme, waterrecreatie
en beroepsscheepvaart. Omdat het risico op een waterongeval groot is, zorgt VrZW dat haar twee duikploegen goed voorbereid zijn en 24/7
kunnen uitrukken. De ploegen werken veel samen met buurregio’s. Zo organiseerden zij in september en oktober, samen met collega-duikers uit
Noord-Holland, duikthemadagen op de Vinkeveense plassen. Ook trainen ze regelmatig in de duiktoren in Den Helder (zie foto).

15

Bronzen medaille voor redders drenkeling

Burgemeester Van Beek heeft donderdag 15 december in het gemeentehuis van Beemster de bronzen
medaille voor het redden van een drenkeling uitgereikt. Zij reikte de medaille uit aan redders in nood
André Bink (Beemster) en onze collega uit de 24-uursdienst in Purmerend René Burggraaf (Oosthuizen).
Op 10 mei hebben zij een slachtoffer bevrijd uit zijn auto toen hij op z’n kop in de sloot was beland. Op
jaarbasis worden landelijk ongeveer vijfenvijftig medailles uitgereikt.
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Lieke Sievers burgemeester Edam-Volendam

Op 19 december is Lieke Sievers benoemd tot burgemeester van Edam-Volendam. De Commissaris van de Koning Johan
Remkes hield een toespraak, waarna Sievers de eed aflegde. Eerder was Lieke Sievers directeur van Veiligheidsregio
IJsselland. Nu neemt zij als burgemeester de plek van de heer Van Beek over in het bestuur van VrZW.

Kerncijfers Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2016
VrZW heeft

216 beroepsmedewerkers en 551 vrijwilligers:
684 mannen en 83 vrouwen

22 nieuwe brandweercollega’s slaagden voor de aanstellingskeuring
Onze jeugdbrandweer heeft in totaal 29 leden
(13 bij Zaanstad en 16 bij Purmerend).

Eind 2016 had onze regio

25 brandweerposten.

Het aantal meldingen dat bij de brandweermeldkamer binnen kwam in 2016
(in 2015: 3.019). Het ging om
prio 1 meldingen
betrof
prio 2 meldingen.
en

2892

1269

1623

Incidentmeldingen brandweer 2016
Prio 1

Prio 2

Totaal

Binnenbrand

271

82

353

Brand overig

133

241

374

Dienstverlening*

254

641

895

Ongevallen Gevaarlijke Stoffen

181

45

226

Openbaar Meldsysteem

180

432

612

Overig

204

180

384

46

2

48

1.269

1.623

2.892

Soort melding brandweer

Waterongeval

* Tot dienstverlening van de brandweer behoort bijvoorbeeld de technische
hulpverlening zoals het assisteren bij verkeersongevallen, openknippen van
voertuigen, reinigen van wegdek.

4

Van alle incidenten was in gevallen gecoördineerde samenwerking van de
betrof het een GRIP 1
hulpdiensten en getroffen gemeenten nodig:
een GRIP 2.
situatie en

1x

3x
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VrZW organiseerde
opleidingen, trainingen en oefeningen voor crisisteams
deelnemers aan mee.
in onze regio. Hier deden circa

300

1.400

35

Circa
personen van
verschillende organisaties namen op
2 en 3 november deel aan de crisisoefening Waterwolf op Marken.

12 crisisteams gelijktijdig actief. Het aantal evacués tijdens Waterwolf
was circa 550. We evacueerden circa 130 schoolkinderen.
VrZW hield 4 maatschappelijke oefeningen bij instellingen voor

Er waren

senioren en mensen met een verstandelijke beperking.

6

Voor ouderen organiseerde VrZW in gemeenten ‘Broodje Brandweer’.
Zij kregen op de brandweerpost voorlichting over brandveiligheid.
De gemeenten in onze regio vragen VrZW regelmatig om advies in het kader van
van de gevraagde
vergunningverlening voor evenementen en bouwwerken.
veiligheidsadviezen hebben we binnen de gestelde termijn afgehandeld.

90%

266 brandweercollega’s hebben meegedaan aan het Periodiek Preventief
Medisch Onderzoek (PPMO). Iedereen slaagde voor deze medische test.

8 posten zijn operationeel als TS-flexpost: Oosthuizen, Kwadijk,

Botenmakerstraat, Houtveldweg. Prins Bernhardplein, Wormer en beide
medewerkers (beroeps en
dagdienstposten in Zaandam. In 2016 zijn
vrijwillig) getraind voor de TSflex. De trainingen lopen nog door in 2017.

270

16x

Ons bedrijfsopvangteam is
ingezet om brandweercollega’s op te vangen
ter ondersteuning bij de verwerking van het incident of de situatie.

2.754

Op 31 december had VrZW
volgers op Twitter
en Brandweer Zaanstreek-Waterland

198.

Risicokaart Zaanstreek-Waterland
In onze regio bestaat risico op:
Natuurlijke omgeving
Een overstroming
Extreme weersomstandigheden

Beemster

Gebouwde omgeving
Brand in een kwetsbaar object

Technologische omgeving
Incidenten met giftige stoffen in de
open lucht

Vitale infrastructuur
Verstoring van de energievoorziening

Edam-Volendam

Wormerland
Purmerend

Verkeer en vervoer
Een verkeersincident op land

Gezondheid
Een ziektegolf van een dierziekte
overdraagbaar op de mens
Sociaal maatschappelijk
Een terroristische aanslag
Paniek tijdens evenement ‘Welcome to the future’

Dit is een deel van de risico’s zoals beschreven in het Regionaal
Risicoprofiel 2015-2018. Veel van deze risico’s kunnen binnen
de hele regio voorkomen. De plaats van het pictogram betekent niet
dat het risico alleen in dat deel van de regio voorkomt.

Zaanstad

Oostzaan

Waterland
Landsmeer

Brandweerposten 1 januari - 31 december 2016
De posten De Haal Oostzaan en Oostknollendam zijn in
verband met sluiting dit jaar niet op deze kaart afgebeeld.

Colofon

Purmerend
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