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2019
in beeld

Voorwoord
Nederland telt 25 veiligheidsregio’s, waaronder
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW).
In een veiligheidsregio werken brandweer,
GHOR, politie en gemeenten intensief samen
om professionele hulp en bescherming tegen
mogelijke risico’s en bedreigingen te bieden.
Wij voeren taken uit op het gebied van
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening
en crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Wij streven naar een veilige omgeving
voor de mensen die in onze regio wonen,
werken en recreëren. Hiervoor werken wij
met tal van partijen samen. Onder meer
met zorginstellingen, energie-, water- en
telecombedrijven, Hoogheemraadschap,
Defensie, Rijkswaterstaat en het ministerie
van Justitie en Veiligheid. In dit jaaroverzicht
staan onze belangrijkste activiteiten en
gebeurtenissen van 2019 op een rij.
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Met ‘Jaar in beeld’ laten we zien wat wij als
veiligheidsregio doen en waar de focus op lag
het afgelopen jaar: werken aan veiligheid in onze
regio. Dit doen wij voor én samen met inwoners en
bedrijven.

treft een landelijke storing KPN en is 112 tijdelijk
onbereikbaar. We zorgen ervoor dat binnen korte
tijd alle brandweerkazernes bezet zijn. De politie
is maximaal zichtbaar op straat. En ambulances
nemen strategische posities in.

Ons werk voor de schermen is dagelijks te zien op
straat. Iedereen kent de brandweer, politie, ambulancedienst en gemeenten. Bij incidenten op straat
werken zij samen. Ons werk achter de schermen is
onbekender. Wij houden ons dagelijks bezig met de
voorbereiding op incidenten, rampen en crises. Dit
doen wij onder andere door veel samen te oefenen.
Zo leren wij elkaar en elkaars deskundigheid nog
beter kennen.

We zijn trots op de betrokkenheid, inzet en paraatheid van iedereen die zich het afgelopen jaar heeft
ingezet voor het veiliger maken van onze regio.
Samen voor veilig! Want samen komen we verder.
We willen niet alleen onveiligheid bestrijden. We
willen vooral dat iedereen zich prettig en veilig voelt
in de samenleving.

Onze maatschappij wordt kwetsbaarder. Vroeger
ging het bij incidenten veelal om branden en
rampen. Tegenwoordig voegen we de uitval van
elektriciteit, dreigend tekort aan water en het
niet kunnen bellen naar 112 toe aan dit rijtje. Als
veiligheidsregio bereiden we ons op deze nieuwe
scenario’s voor. Een voorbeeld: eind juni 2019

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

Hilda Raasing

Henk Fokkens

Ferdinand Strijthagen

Directeur VrZW /
commandant brandweer

Sectorhoofd / districtchef
Politie Noord-Holland

Directeur publieke
gezondheid / directeur
GGD Zaanstreek-Waterland

Gerda Blom

Coördinerend gemeentesecretaris / gemeentesecretaris
Purmerend

JANUARI
Start Young Fire
& Rescue Team
Jaarwisseling 2018-2019
Politie en brandweer spreken van een
relatief rustige jaarwisseling. De ambulancedienst meldt een vergelijkbare inzet met
het voorgaande jaar. Er waren 91 ambulanceritten (2018: 102). En er is 51 keer een
beroep gedaan op de brandweer (2018: 55).
Het zwaartepunt ligt hierbij op container-,
afval- en buitenbranden.
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Het Young Fire & Rescue Team
(YFRT) gaat van start. Tien meiden
en vijf jongens tussen de 13 en15
jaar maken op een leuke en praktische wijze kennis met hulpverlening
binnen de brede kaders van het
hulpverlenings- en veiligheidsdomein. Zij volgen een oefenprogramma dat is samengesteld
door Brandweer Zaanstreek-Waterland, gemeenten in het Markermeergebied, Politie
Basisteam Purmerend, KNRM gelieerd Reddingsstation Warder, KNRM Reddingstation
Marken, Reddingsbrigade Zaanstad, Ministerie van Defensie en Rode Kruis district
Zaanstreek-Waterland. Landelijk is er veel enthousiasme en aandacht voor ons Young
Fire & Rescue Team. Een aantal regio’s heeft zelfs het voornemen om ook een YFRT op
te richten. Meer weten? Bekijk onze promo op YouTube: https://youtu.be/lXWrVIHX5uA

Realistisch extreem geweld
oefeningen
Onder de naam “Uranus” vinden dit jaar
vierenvijftig extreem geweld oefeningen
plaats. Tussen januari en juli oefenen
onze brandweereenheden samen met de
ambulancedienst en politie Noord-Holland
verschillende scenario’s. De realistische
oefeningen zijn onderdeel van een traject om
de hulpdiensten voor te bereiden op extreem
geweld incidenten. VrZW neemt deel aan tien
oefeningen. Bij een extreem geweld incident
hebben de verschillende disciplines elkaar
extra hard nodig. Daarom is het erg belangrijk
regelmatig samen te oefenen.
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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GRIP 1 Brand in elektrische
lijnbus in Edam
Rond 13.20 uur ontstaat brand in een
stilstaande elektrische lijnbus. Dit gebeurt
op het busstation van Edam bij het opladen van de batterijen. Tijdens de brand
zit gelukkig niemand in de bus. De brand
zorgt voor een grote rookontwikkeling over
Edam. Dit is aanleiding voor een kortdurende GRIP 1-situatie. Er vallen geen gewonden. De brandweer heeft de brand snel
onder controle.
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FEBRUARI
4
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Uit een enquête van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat 85% van de
mensen denkt géén risico te lopen op een
koolmonoxidevergiftiging. Ook komt naar
voren dat een derde niet weet hoe je een
koolmonoxidevergiftiging voorkomt. Genoeg
reden dus om aandacht te blijven besteden
aan het onderwerp. Wil je weten hoe je een
koolmonoxidevergiftiging voorkomt? Neem
een kijkje op de website van de brandweer:
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/
koolmonoxide.

Salvage op bezoek bij de OvDBz

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 Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ontwikkeld.

Start landelijke campagne
‘Stop CO-vergiftiging’
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Het zal je maar gebeuren! Brand in je woning en je kunt niet terug naar huis! De Officier
van Dienst Bevolkingszorg en de Salvagecoördinator werken dan nauw samen in de zorg
voor gedupeerden. Dit doen zij namens de gemeente en de brandverzekeraars. Op 7
februari bezoekt de Stichting Salvage onze Officieren van Dienst Bevolkingszorg om
ervaringen en nieuwe ontwikkelingen te delen.

MAART
Nieuwe scenario’s
Brandweer
VR Experience

Elkaar kennen is belangrijk
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor
de bevolkingszorg bij calamiteiten, rampen
of crises. Denk hierbij aan het informeren
en opvangen van getroffenen. En zorgen
voor een veilige omgeving. Zij werken hiervoor regionaal samen binnen de veiligheidsregio, maar ook landelijk. Kennis delen en
elkaar kennen is belangrijk. Daarom nemen
op 1 februari de crisiscommunicatiefunctionarissen en op 15 maart de Officieren van
Dienst en Algemeen Commandanten deel
aan de landelijke netwerkdagen waar volop
kennis wordt gedeeld.
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In 2019 voegen we nieuwe
scenario’s toe aan onze Brandweer VR Experience. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ontwikkelt ‘Brand bij de
buren’ en ‘Brand in de kleine
slaapkamer’. Beide scenario’s
richten zich op ouderen. Veiligheidsregio Zeeland ontwikkelt
het scenario ‘Overleef jij een
gifwolk?’ In dit scenario krijg
je te maken met een vrijgekomen gifwolk als gevolg van een aanvaring op de
Westerschelde. Welke keuzes maak jij? De Brandweer VR Experience is een
unieke virtual reality (VR) beleving in 360°. Je leert onder andere hoe je brand
voorkomt en wat je moet doen als er brand uitbreekt. Wil je de Brandweer VR
Experience thuis ervaren? Download de app hier:
https://www.brandweer.nl/zaanstreek-waterland/de-brandweer-vr-experience.

Plofkraak staat centraal tijdens
systeemtest
Donderdagmiddag 21 maart stelt de jaarlijkse
systeemtest onze crisisorganisatie op de proef.
De inspectie Justitie en Veiligheid kijkt met deze
test naar de werking van de crisisstructuur van
veiligheidsregio’s. Onze crisisteams ‘Commando
Plaats Incident’, ‘Regionaal Operationeel Team’
en ‘Beleidsteam’ bijten zich deze keer vast in
het scenario van een plofkraak op de vooravond
van de drukbezochte Volendammer kermis. Het
algemene beeld van de inspectie is dat VrZW
haar crisisorganisatie op orde heeft.
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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GRIP 1 Gaslek in kruipruimte
van een woning in Landsmeer
Bij renovatiewerkzaamheden in Landsmeer
ontstaat ’s ochtends een gaslek onder een
woning. De brandweer vreest dat het gas
zich verspreid via de kruipruimte. Dit valt
gelukkig mee en Liander kan het lek snel
dichten. Uit voorzorg wordt opgeschaald
naar GRIP 1. Circa vijftien bewoners van
een tegenovergelegen huizenblok worden
tijdelijk opgevangen op het gemeentehuis
om daar de ontwikkelingen af te wachten.
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APRIL
Nieuw GHOR-bureau

1

Zeven nieuwe medewerkers starten bij het nieuw opgerichte GHOR-bureau
Zaanstreek-Waterland. GHOR staat voor Geneeskundige hulpverleningsorganisatie
in de regio. Deze netwerkorganisatie adviseert, coördineert en ondersteunt bij
risico’s, crises en rampen. Voorheen waren deze activiteiten belegd bij GHOR
Amsterdam-Amstelland. Met een eigen GHOR-bureau ontstaat een nog nauwere
samenwerking met onze partners.

Bezoek raadsleden Zaanstad
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De raadsleden uit de gemeente Zaanstad komen bij ons langs op het Prins
Bernhardplein in Zaandam. Zij krijgen
van ons een kijkje in de keuken van de
GGD, GHOR en brandweer. We laten
hen zien wat de werkzaamheden van
de hulpverleningsdiensten inhouden.
Ook nemen we ze mee in de landelijke
en regionale ontwikkelingen. VrZW
licht haar inzet en activiteiten hiervoor
toe. Afsluitend nemen de raadsleden
deel aan een brandweeroefening.

GRIP 1 Zeer grote brand in
boerderij De Purmer
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Brandweer schenkt oud
materieel aan korps Tsjernobyl
Een aantal brandweercollega’s uit de regio
vertrekt met afgeschreven brandweermaterialen van Purmerend naar Tsjernobyl. Deze
materialen voldoen niet meer aan onze
eisen. Het brandweerkorps van Tsjernobyl
daarentegen kan dit materiaal nog goed
gebruiken en krijgt van onze collega’s
instructie hoe het materiaal te gebruiken.

Donderdagnacht 25 april breekt rond 4.20
uur een zeer grote brand uit in een boerderijwoning in de Purmer. Gezien de snelle
ontwikkeling van de brand en de mogelijke
aanwezigheid van asbest wordt er opgeschaald naar GRIP 1. De brand is rond 7.15
uur onder controle, maar de brandweer
kan de boerderij helaas niet redden. De
bewoner van de boerderij is veilig. Ook de
koeien in de naastgelegen stal blijven ongedeerd. Een gedeelte van de Oosterweg zit
nog enige tijd zonder stroom.

VrZW gaat aan de stekker
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MEI

Met de keuze voor drie elektrische
dienstvoertuigen slaan wij een duurzamere
weg in. Bij de locaties Purmerend, Prins
Bernhardplein en Zaanstad Noord zorgen
we voor voldoende laadpunten. We
blijven deze duurzame weg volgen in
2020 met een elektrisch voertuig voor de
brandkranencontrole.

Wat betekenen duurzaamheid en de energietransitie voor ons?

24

Wij denken na over wat wij willen teruggeven aan de maatschappij in de veranderende wereld van
energietransitie en duurzaamheid. Denk aan de buurtbatterijen, zonnepanelen en elektrische auto’s.
Hoe speel je als hulpverleningsorganisatie in op deze ontwikkelingen? Op de bestuursconferentie in
mei spreken wij hierover met de acht burgemeesters uit onze regio. Een kijkje in het heden en de
toekomst: een leerzame en inspirerende bijeenkomst!
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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GRIP 1 Zeer grote brand in
twee houten monumentale
woningen op Marken
Vrijdag 31 mei wordt rond 9.51 uur een
woningbrand gemeld op Marken. De brand
slaat in korte tijd over naar de naastliggende
woning. Vanwege alle houten bebouwing
op Marken verwacht de brandweer een
snelle uitbreiding. Er is er behoefte aan
veel bluswater. Dit is aanleiding voor
opschaling naar GRIP 1. Twee woningen
zijn onbewoonbaar. Een derde woning
heeft water- en rookschade. Bewoners en
gedupeerden worden opgevangen in
hotel ‘Hof van Marken’.

31

JUNI
4

Training actiecentrum
crisiscommunicatie
Op 4 juni beoefenen vijftien
gemeentelijke communicatieadviseurs het werken in het
actiecentrum crisiscommunicatie
tijdens een incident. De training is
praktisch. De deelnemers ervaren
hoe het is om met elkaar aan de
slag te gaan wanneer zich een
crisissituatie voordoet. Tijdens
de training beoefenen ze alle
verschillende communicatiewerkzaamheden die tijdens een crisis
voorbijkomen en opstarten. De
training brengt veel inzichten en
praktische handvatten.

GRIP 1 Plofkraak Gildeplein
Purmerend
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In de nacht van woensdag op donderdag wordt
rond 4.17 uur een pinautomaat in Purmerend
opgeblazen. De pinautomaat raakt zwaar beschadigd. De omgeving wordt afgezet en uit voorzorg
zijn meerdere woningen en een aantal winkels
ontruimd. Enkele uren later ontdekken de hulpdiensten nog een tweede, niet
ontploft, explosief. De Explosieven Opruimingsdienst van
Defensie maakt dit explosief
onschadelijk en brengt het
over naar een andere locatie
voor een gecontroleerde
ontploffing.

Risico’s in de regio
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GRIP 2 Landelijke storing KPN:
112 onbereikbaar
Op maandagmiddag 24 juni treft een
landelijke storing KPN. Met als gevolg dat
het landelijk alarmnummer 1-1-2 en het
landelijk servicenummer van politie 09008844 niet bereikbaar zijn voor hulpvragen
van burgers. De storing zorgt voor de
unieke situatie dat alle 25 regio’s opschalen
naar GRIP 2. Binnen zeer korte tijd zijn alle
brandweerkazernes in Nederland bezet. De
politie is maximaal zichtbaar op straat. En
ambulances nemen strategische posities in.
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Op een veilige manier samen
wonen, werken en leven is helaas
geen vanzelfsprekendheid.
Er kan namelijk altijd iets misgaan.
Denk aan een grote brand, een
dijkdoorbraak of extreem geweld.
Om inzicht te krijgen in de risico’s
op rampen en crises in onze
regio stellen we het Regionaal
Risicoprofiel op. Op 24 juni is het
risicoprofiel geactualiseerd en
vastgesteld. 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.
Neem voor het volledige risicoprofiel en de bijbehorende
infographic een kijkje op: https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/risicos-in-de-regio.

GHOR voor een veilige
Zwem Challenge
Op 30 juni staat er in de Zaanstreek
een nieuw evenement op de agenda:
de Zaanse Zwem Challenge. Op advies
van de GHOR wordt onderzocht of je
tijdens de Zwem Challenge ziek kan
worden van het Zaanse water. Wanneer
de kwaliteit van het water onvoldoende
blijkt, besluit de organisator om van het
zwemmen af te zien en de Challenge
te wijzigen in een kanotocht. De opbrengsten gaan naar de kinderafdeling
van het Zaans Medisch Centrum.
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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JULI
Start Brandweerschool NH
Op 11 juli gaat Brandweerschool NoordHolland van start. Deze brandweerschool
is een samenwerkingsverband van de
veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland en
de regio’s Kennemerland en Noord-Holland
Noord. Samen zorgen ze voor het opleiden
van de brandweermensen van deze drie
regio’s. De regio’s bouwen samen verder
aan goede en praktische opleidingen voor
brandweermensen, om hen voor te bereiden
en klaar te stomen voor hun taak als brandweerman of vrouw.
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Brandweer deelt
gele kaarten uit!
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Sta je onhandig geparkeerd en
blokkeer je daarmee de doorgang
voor de hulpdiensten? Dan loop je
sinds juli kans op een gele kaart.
Fout en hinderlijk geparkeerde
auto’s zorgen er helaas regelmatig
voor dat de brandweer niet goed
bij een incident kan komen.
De brandweer probeert met de
gele kaart mensen bewust te
maken van hun parkeergedrag en
eventuele gevolgen. In sommige
gemeenten in een samenwerking
met Handhaving. Hou je buurt
veilig en parkeer op een correcte
parkeerplek!

Nieuw regionaal crisisplan
Een ramp of crisis kán iedere dag plaatsvinden. Gelukkig gebeurt het maar zelden.
Voor als het toch misgaat, hebben wij
samenwerkingsafspraken met partijen
zoals brandweer, politie, GHOR en
gemeenten. Die afspraken zijn vastgelegd
in ons Regionaal Crisisplan. Dit jaar
hebben we het crisisplan geactualiseerd
en weer helemaal up-to-date gemaakt.
Bij het crisisplan hoort ook een infographic. Crisisfunctionarissen kunnen
zo in één oogopslag zien hoe we de
crisisbeheersing binnen onze veiligheidsregio hebben georganiseerd. Ga voor ons
volledige crisisplan en de infographic naar:
https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/
crisisorganisatie-vrzw-in-woord-en-beeld/

AUGUSTUS
Vakbekwame crisisfunctionarissen
Na de oprichting van het nieuwe GHORbureau wordt er hard gewerkt aan het werven,
opleiden, trainen en oefenen van een ‘eigen’
poule crisisfunctionarissen. Het gaat om
Algemeen Commandanten Geneeskundige
Zorg, Hoofden Informatie/ondersteuning
en Officieren van Dienst Geneeskundig. De
opleidingen gaan in augustus van start. Alle
functionarissen slagen voor het examen.

Brandweercollega’s
geven ouderen voorlichting
brandveiligheid
In de zomer geeft de 24-uursdienst van
brandweerpost Purmerend voorlichting
over brandveiligheid aan ouderen in
diverse verzorgingstehuizen. Ze geven de
ouderen tips over Brandveilig Leven zoals
het opladen van scootmobiels en het
gebruik van de vluchtsleutel. Ook maken
de collega’s tijd voor een gezellig praatje
in deze vaak stille zomerperiode.

Mooi oordeel Inspectie op
kwaliteit crtisisfunctionarissen

SEPTEMBER

De kwaliteit van de crisisfunctionarissen
van VrZW is op orde. Op een aantal punten
zijn wij zelfs een voorbeeld voor het land.
Dit stond in de rapportage van de Inspectie
Justitie en Veiligheid die zij maakten naar
aanleiding van het door hen uitgevoerde
onderzoek op dit onderwerp.
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Ervaar de wereld van de
hulpverleningsdiensten
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Ook dit jaar organiseert Brandweer ZaanstreekWaterland een open dag op het terrein van brandweerpost
Purmerend. Duizenden bezoekers komen langs. Het draait
deze dag niet alleen om de brandweer. Ook andere hulpdiensten zoals de politie, ambulancedienst, wensenambulance en het Rode Kruis zijn aanwezig. De demonstraties zijn spectaculair. De jeugdbrandweer vermaakt
de kinderen met spuitspelletjes. En onze Brandweer VR
Experience leert je alles over brandveiligheid.
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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Brandweer zoekt speurneuzen
In het kader van de Brandpreventieweken
met het thema ‘Brandweer zoekt speurneuzen’ komen honderden leerlingen van
groep 7 en 8 op bezoek bij vier brandweerposten in onze regio. Naast uitleg over de
brandgevaren krijgen de kinderen tips om
het thuis brandveiliger te maken.
Na de presentatie is het tijd voor een
rondleiding door de brandweerpost.
Speciaal voor kinderen is er ook een
landelijke online game ontwikkeld:
https://brandweerzoektspeurneuzen.nl/
In deze game ga je op zoek naar
brandgevaarlijke situaties.

GHOR in actie voor
de Dam tot Damloop
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Zondag 21 september is het warm,
behoorlijk warm. Tientallen deelnemers aan de Dam tot Damloop
raken bevangen door de hitte. De
EHBO posten van het Rode Kruis
lopen vol. De koelbaden die de
organisator voor het eerst als pilot
inzet, worden intensief gebruikt.
Ambulances rijden af en aan. Op
advies van de GHOR besluit de
organisatie daarom om de laatste
twee groepen lopers niet te laten
starten; zo’n 4.000 van de in totaal
46.000 deelnemers.

Vaardigheidstoetsen 2019
Ieder jaar nemen vele brandweerploegen
deel aan vaardigheidstoetsen van het
algemeen brandweer wedstrijd comité
(ABWC). Met deze vaardigheidstoetsen
werken de ploegen aan hun vakmanschap.
Dit jaar organiseren de brandweerposten
Volendam, Purmerend en Monnickendam
vaardigheidstoetsen. Ze ensceneren
mooie scenario’s die voor de nodige uitdagingen bij de deelnemers zorgen. Helaas
zijn er in 2019 geen finaleplaatsen voor de
deelnemende ploegen uit onze regio.
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OKTOBER
Het brandweervak
in ontwikkeling

1

3
Inspirerend overleg OR
en bestuurders

Het soort branden verandert door
een andere manier van bouwen en
inrichten van gebouwen. Onderzoek
toont aan dat de brandweer zich
hierop moet aanpassen. In oktober
start Brandweer ZaanstreekWaterland daarom met het ombouwen van bestaande voertuigen en het bijscholen van medewerkers. Zo krijgt ieder voertuig bijvoorbeeld een ander type slang die meer water geeft en waar
we makkelijker mee werken. VrZW draagt bij aan de landelijke ontwikkelingen en innovatie op dit
gebied.

De jeugd heeft de toekomst!

Op dinsdagavond 1 oktober vindt het Artikel
24 overleg plaats. Een jaarlijks terugkerend
overleg tussen bestuurders, het management
en leden van de Ondernemingsraad (OR)
van VrZW. Deze keer is het centrale thema
de bezuinigingen. Jan Hamming, voorzitter
van het Algemeen Bestuur VrZW, bedankt
iedereen na het overleg. Hij geeft aan dat hij
het overleg interactief vindt met wederzijds
respect en begrip, vertrouwen en een
serieuze volwaardige gesprekpartner. En daar
is onze OR heel trots op!

De jeugdbrandweer kan een opstap zijn naar de
échte brandweer. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je
een brand blust, hoe je brand voorkomt en hoe je
hulp verleent. Brandweer Zaanstreek-Waterland
heeft op dit moment twee jeugdbrandweerteams:
Purmerend en Zaanstad. Beide jeugdteams collecteren, net als voorgaande jaren, in oktober voor de
Brandwondenstichting. Verder slaagt de jeugd van
Zaanstad allemaal voor hun EHBO-diploma.

Unieke oefening met bewoners
Breidablick
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De hulpdiensten oefenen samen met de bedrijfshulpverlening, bewoners en directie van de Breidablick in
Middenbeemster. Breidablick is een woongemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Een unieke oefening. Het is de eerste keer dat
we een ‘Geen Nood Bij Brand’ ontruimingsoefening
combineren met een CoPI oefening.

CoPI
staat voor Commando Plaats
Incident. Het is de plek waar alle
crisisfunctionarissen tijdens de
crisis overleggen. Tijdens de oefening kijken we of de crisisteams
de juiste informatie uitwisselen.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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VrZW komt goed uit de bus
Onze regio neemt deel aan een vergelijking
met andere veiligheidsregio’s op het
gebied van diensten, activiteiten, capaciteit
en financiën. Hieruit blijkt dat wij het als
relatief kleine veiligheidsregio goed doen.
Onze bestuursleden staan hier tijdens het
Algemeen Bestuur van 11 oktober bij stil.

11

NOVEMBER
Brandweerduikers en duikploegleiders doorstaan proef

1
Netwerkdag Code Oranje
over klimaatverandering
Hagelstenen zo groot als golfballen, levensgevaarlijke hitte, ondergelopen straten en
kurkdroge natuur. We krijgen steeds vaker
te maken met de gevolgen van extreem
weer. Hoe het klimaat verandert en wat de
gevolgen hiervan zijn voor de crisisorganisatie komt aan de orde tijdens de netwerkdag
‘Code Oranje!’ “Een interessante, maar
ook confronterende middag”, aldus één van
de deelnemers.

14
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Duiken is een specialisme binnen de brandweer. Om dit specialisme te mogen uitoefenen,
leggen al onze actieve duikers en duikploegleiders in november een proeve van bekwaamheid af. Dit doen zij eens in de vier jaar. Hiermee laten zij zien dat ze goed geoefend zijn.
Iedereen moet voor het einde van zijn certificeringsperiode het examen met een positief resultaat afronden. Lukt dit niet, dan kun je niet als duiker werken. Alle functionarissen ronden
de proef met positief resultaat af.

VrZW oefent met zorginstellingen
VrZW oefent in 2019 met het Dijklander ziekenhuis
in Purmerend en het Zaans Medisch Centrum in
Zaandam. Wat is de rol van de hulpdiensten bij een
calamiteit zoals een brand of een totale uitval van de
stroomvoorzieningen? We oefenen met de crisisteams van het ziekenhuis en het Commando Plaats
Incident van de veiligheidsregio.

GRIP 1 Plofkraak bij
geldautomaat in Zaandam
Rond 2.36 uur wordt een plofkraak
gepleegd op een pinautomaat in Zaandam.
De explosie zorgt voor flinke schade aan de
automaat, de gevel en een naastgelegen
restaurant. Uit onderzoek van de politie
blijkt dat er niets buit is gemaakt. De
ontruiming van negen appartementen en
de behoefte aan coördinatie tussen hulpverleners leidt tot een opschaling naar GRIP 1.

20

27

GHOR in gesprek met genees- en
gezondheidskundige partners
Crisisfunctionarissen en leidinggevenden van
onder andere ziekenhuizen, zorginstellingen
en Ambulance Amsterdam komen bijeen in de
Stoomhal in Wormer. Daar spreken ze elkaar
over de gevolgen van een faillissement van een
ziekenhuis. Wat betekent dit voor de rest van
de geneeskundige keten en welke lessen
kunnen we hieruit trekken?

28

Nieuwe overeenkomst Rode Kruis
en Bevolkingszorg
Bevolkingszorg VrZW en het Nederlands Rode
Kruis ondertekenen een nieuwe overeenkomst
voor ondersteuning bij bevolkingszorgtaken.
Nieuw is vooral dat de ondersteuning niet
meer uitsluitend gericht is op de verzorging in
de opvanglocatie en het vervoer daar naartoe,
maar flexibeler kan worden ingezet, afgestemd
op wat betrokkenen nodig hebben.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
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Bijzondere vergadering
Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur vergadert dit jaar
vijf keer. Onze bestuurders zijn de burgemeesters van de gemeenten in onze regio.
De vergadering van 4 december is speciaal.
Na ruim twintig jaar neemt burgemeester
Tange afscheid als lid van het Dagelijks
Bestuur en Algemeen Bestuur. Ook neemt
burgemeester Kroon na ruim zeven jaar
afscheid. Beide burgemeesters beëindigen
hiermee het bestuurslidmaatschap dat
verbonden is aan het burgemeestersambt.
Tijdens deze vergadering staan de bezuinigingen op de agenda. Na een intensief
traject van betrokkenheid en input van
medewerkers en vrijwilligers besluit het
Algemeen Bestuur over de omvang en
invulling van de bezuinigingsopdracht. 2020
en 2021 staan in het teken van de implementatie van deze bezuinigingen.

DECEMBER
4

Protest boeren raakt de veiligheidsregio
Boeren protesteren in 2019 meerdere keren. Het
is onze taak als veiligheidsregio om bij deze acties,
samen met onze buurregio’s, te kijken naar de
(mogelijke) effecten op de maatschappij. Zijn er
bedreigingen voor de veiligheid van mensen of
dieren? Kunnen de hulpverleningsdiensten hun werk doen? Het blokkeren van distributiecentra
is reden voor VrZW om contact te zoeken met gemeenten, politie en GHOR. In hoeverre is de
voedselveiligheid van ziekenhuizen en verzorgingstehuizen in het geding? En wat zijn de (mogelijke)
effecten op de verkeersveiligheid? Gelukkig vallen de effecten mee. Ook omdat de omvang van de
acties minder groot is dan waar we rekening mee houden.

Brandweer in actie voor
Voedselbank
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De brandweer zet zich ook dit jaar
in om houdbare producten te verzamelen voor de Voedselbank. Tien
brandweerposten uit de regio doen dit
jaar mee. Met als motto: geef samen
met Brandweer Zaanstreek-Waterland
meer mensen feestelijke kerstdagen.
Hartverwarmend hoeveel inwoners en
bedrijven in actie komen! De brandweer brengt meer dan zes bussen vol
gedoneerde spullen bij de Voedselbank.
Een groot succes!

GHOR 24/7 paraat

30
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GHOR Zaanstreek-Waterland neemt de crisistaken voor
deze regio over van GHOR Amsterdam-Amstelland.
GHOR Zaanstreek-Waterland is voortaan 24/7 bereikbaar
bij een (dreigende) crisis of ramp of bij bijvoorbeeld
dringende continuïteitsvraagstukken. Hiermee is het
nieuwe GHOR-bureau volledig in functie.

Minister spreekt onze hulpverleners over jaarwisseling

Brandweer bedankt werkgevers
vrijwilligers

Minister Grapperhaus van Justitie en
Veiligheid brengt een informeel werkbezoek
aan onze veiligheidsregio. De minister is
benieuwd naar de voorbereidingen van de
hulpdiensten in onze regio op de komende
jaarwisseling. “Hulpverleners doen
belangrijk werk”, aldus de minister. “Levens
kunnen op het spel staan. Zij zorgen er
ieder jaar voor dat we een veilige jaarwisseling hebben. Dit moeten zij ongehinderd
kunnen doen. De norm is dat geweld tegen
hulpverleners gewoonweg niet mag.“

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 bedankt de
werkgevers met een advertentie in diverse
regionale kranten.

Nieuw materieel

28

Ook in 2019 geven wij uitvoering
aan het meerjarig investeringsplan
voor materieel. We vervangen
twee tankautospuiten voor de
posten Kwadijk en Marken. Voor de
multitaken van de veiligheidsregio
schaffen we een dienstvoertuig
voor de Officier van dienst Bevolkingszorg aan in de landelijk vastgestelde groene kleur. Bijzonder
zijn de twee nieuwe watertransportsystemen voor de brandweerposten Houtveldweg Zaandam
en Volendam. De oude systemen
vervangen we na dertig jaar trouwe
dienst voor twee nieuwe systemen
met een opbrengst van achtduizend
liter water per unit.
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Jaar in beeld
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Meldkamer brandweer:
van Westzaan naar
Haarlem in 45 jaar
Spin in het web tijdens een crisis is
de meldkamer. De hulpvragen, zoals
112-meldingen, komen hier binnen. Dag
en nacht zorgen onze centralisten voor
het aansturen van de hulpverleners in het
veld. De meldkamer brandweer van onze
regio verhuist in juni 2018 naar Haarlem.
Vanaf mei 2019 maakt ze onderdeel uit
van de gemeenschappelijke meldkamer
Noord-Holland. Deze meldkamer verwerkt
112-meldingen voor de regio’s Kennemerland,
Noord-Holland Noord en ZaanstreekWaterland. Met deze tijdlijn geven we
je een kijkje in de historie van onze
meldkamer brandweer.

Start meldkamer
brandweer in Westzaan
16-05

1973

01-02

1980

Verhuizing meldkamer
brandweer naar Purmerend
De meldkamer verhuist naar de
eerste verdieping van brandweerpost Purmerend.

01-07

2004
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Deze alarmcentrale bedient de
gemeenten Oostzaan, Zaanstad,
Beemster, Broek in Waterland,
Edam-Volendam, Ilpendam, Jisp,
Katwoude, Landsmeer, Marken,
Monnickendam, Purmerend,
Wijdewormer, Wormer en
Zeevang. En per 1 september
1978 de gemeente Graft-de Rijp.

Van analoog naar digitaal
Start C2000 communicatienetwerk
voor betere communicatie met
hulpverleners in het veld. We gaan
van analoog naar digitaal.

Verhuizing meldkamer
naar Prins Bernhardplein in Zaandam


11-06

2007

Politie en brandweer
Zaanstreek-Waterland gaan
‘samenwonen’ op 1 meldkamer

Tijdelijke huisvesting in Haarlem
05-06

2018

Start meldkamer
Noord-Holland


14-05

2019

Start van de nieuwe meldkamer
Noord-Holland aan de Zijlweg in
Haarlem. De meldkamercollega’s van
Noord-Holland Noord sluiten aan.

Verhuizing meldkamer politie en brandweer Zaanstreek-Waterland
naar de Zijlweg in Haarlem. Tijdelijke huisvesting met politie,
brandweer en ambulance Kennemerland. De locatie van onze
meldkamer ligt vanaf nu buiten onze regio. Onze brandweer–
centralisten nemen niet alleen meldingen meer aan voor
Zaanstreek-Waterland, maar voor alledrie de regio’s.

Ambulancedienst
sluit aan
Als laatste verhuist de
meldkamer Ambulancedienst
Zaanstreek-Waterland van
Amsterdam naar Haarlem.
De gemeenschappelijke
meldkamer is een feit!

02-07

2019

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
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Kerncijfers 2019
VrZW heeft

200 beroepsmedewerkers,
7 GHOR-medewerkers,
459 brandweervrijwilligers
en 22 niet repressieve
vrijwilligers:

aantal
meldingen

Het ging om:

dat bij de brandweermeldkamer binnen kwam:

meldingen en

Het

1338 prio 1
1901 prio 2

3239

meldingen

Incidentmeldingen brandweer 2019

588 mannen en 100 vrouwen

jeugdbrandweerteams
Onze

van Purmerend
en Zaanstad hebben

Onze regio heeft

23 brandweerposten

in totaal 22 leden:

2 meiden en
20 jongens

Young Fire & Rescue Team,

Het
ons jeugdhulpverleningsteam, heeft

15 nieuwe leden:
10 meiden en 5 jongens
20

Soorten melding

Prio 1

Prio 2

Totaal

Toelichting

Alarm

235

478

713	
Opvolging van automatische brandmeldingen

Brand

426

420

846

Bestrijding van brand

Gebouwbrand

184

1

185

Bestrijding van brand in een gebouw

Dienstverlening

393

650

1043	Voorbeelden: dier in nood, afhijsen patiënten
en liftopsluiting

Extreem weer

8

211

219

Hulpverlening bij water- en windoverlast

Meting

154

113

267

Hulpverlening bij gevaarlijke stoffen

Ongeval

122

29

151	
Hulpverlening bij verkeers- en
waterongevallen

Totaal

1338

1901

3239	
Alle incidenten waarbij de brandweer
is gealarmeerd

We hebben de incidentcijfers uit dit overzicht door de komst van landelijke meldingsclassificaties op een nieuwe wijze berekend.
Hierdoor is de tabel versimpeld. Het aantal meldingen per categorie kun je niet vergelijken met voorgaande jaren.
De hoeveelheid meldingen is vergelijkbaar met vorig jaar: 2019 heeft 20 incidenten meer dan 2018.

7x

Van alle incidenten was in
gecoördineerde samenwerking
van de hulpdiensten en getroffen
gemeenten nodig: Het betrof

6x een GRIP 1 en 1x
een GRIP 2 situatie

25 nieuwe
brandweercollega’s

bedrijfsopvangteam is 9x ingezet

slaagden voor de
aanstellingskeuring.

om brandweercollega’s op
te vangen ter ondersteuning
bij de verwerking van het
incident of de situatie

Ons

8 maanden leidt de
GHOR 20 nieuwe
crisisfunctionarissen op.

In

Alle crisisfunctionarissen-poules
zijn hiermee op sterkte

Op 31 december had VrZW
VrZW organiseerde

30 multidisciplinaire
opleidingen,
trainingen en oefeningen
voor crisisteams in onze
regio. Hier deden

4.364 volgers
op Twitter en 417
op Instagram.
Brandweer Zaanstreek-Waterland

586 en 617

VrZW organiseerde

ontruimingsoefeningen
in 6 wooncomplexen
voor senioren

circa
3200 deelnemers

aan mee

Brandweer VR
Experience is in 2019
27x ingezet
De

Bij

5 zorginstellingen

oefent de brandweer
samen met de

om voorlichting te geven
over brandveiligheid.

Het aantal ongewenste
en onechte brandmeldingen
is in 2019 met

34 meldingen
afgenomen naar 907
(2018: 941)

bedrijfshulpverleningsorganisatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
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Vervolg

Kerncijfers 2019

Aan onze gemeenten levert
de GHOR voor maar liefst

141 evenementen

een
genees- en gezondheidskundig advies:
De gemeenten in onze regio
vragen VrZW regelmatig om
advies in het kader van
vergunningverlening voor
evenementen en bouwwerken.

94% van de gevraagde
veiligheidsadviezen
hebben we binnen de gestelde
termijn afgehandeld

82 daarvan zijn
maatadviezen

GHOR

De
maakt kennis met ruim

20 organisaties
die zich in onze regio bezighouden
met geneeskundige- en gezondheidskundige zorg.

181 brandweercollega’s
slagen voor het Periodiek
Preventief Medisch Onderzoek
(PPMO).

Vanuit Brandweerschool NH
draaien eind 2019

25 opleidingsklassen:
6 van deze opleidingen
worden gegeven

in onze regio.
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Bezoekadres
Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Postadres
Postbus 150
1500 ED Zaandam

Colofon
Dit is een uitgave van: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Fotografie
Fotografie Bart Homburg, Inter Visual Studio, Jos de Vos Fotografie,
Le Champion, Meneer de Fotograaf, Peter Iskes, Rens Harzing,
Roy Oudejans, Stefan Roode, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Vormgeving
Indrukwekkend, Heiloo

Tel.: 088- 751 20 00
E-mail: info@vrzw.nl
Internet: www.vrzw.nl

Februari 2020

