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Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Brandweer Haaglanden (2020-2025) 

Doel 
Ter bespreking 

Aanleiding In 2019 is het bestuur van de VRH meegenomen in de ontwikkelingen 
waarvoor Brandweer Haaglanden zich gesteld ziet staan. Concreet gaat 
het hierbij om personele ontwikkelingen (duurzame inzetbaarheid), 
verdichting en energietransitie.  
 

Zoals in de presentaties in het AB-VRH (29 mei en 10 juli 2019) 
toegelicht, zijn deze drie ontwikkelingen verder uitgewerkt en verwerkt in 
het beleidsplan voor de periode 2020-2025. 
 
Naar aanleiding van de bespreking van het beleidsplan in het DB-VRH (15 
januari 2020) is de noodzaak aan de orde gekomen om de brandweer 

meer aan de voorkant te betrekken bij verdichtingsvraagstukken en de 
energietransitie. Op verzoek van het DB is daarom een notitie opgesteld 
die burgemeesters in dit kader kunnen gebruiken in de richting van de 
colleges. Deze brief is eveneens als bijlage gevoegd.  

Samenvatting De bevolkingsgroei in Haaglanden neemt ook de komende jaren verder 

toe. Om deze groei op te vangen, zal de komende jaren extra gebouwd 
worden. Hierdoor zal de verdichting in de regio verder toenemen. Dit uit 

zich onder andere in meer hoogbouw, ondergrondse gebouwen en 
gebouwen met veel verschillende, gestapelde functies. Onder andere de 
veranderende hoogte, diepte en omvang van gebouwen en het 
intensievere ruimtegebruik brengen nieuwe risico’s met zich mee en 
hebben consequenties voor het werk van de brandweer. Niet alleen op het 
gebied van incidentbestrijding, maar ook op het gebied van 

risicobeheersing.  
 
Vergelijkbaar maakt ook de energietransitie het voor de brandweer 
noodzakelijk om de risicobeheersing en incidentbestrijding aan te passen. 
Hierbij kan worden gedacht aan o.a. de installatie van zonnepanelen, het 
stallen van auto’s op verschillende brandstoffen in (ondergrondse) 
parkeergarages en de toename van (ongelukken met) voertuigen die zijn 

aangedreven door alternatieve energie.  
 
Bovenstaande veranderingen maken het werk van de brandweer complexer 

en stellen ook zwaardere eisen aan het personeel van de brandweer. 
Tegelijkertijd blijven medewerkers door het opschuiven van de AOW-
leeftijd langer in dienst. Door te investeren in opleidingen, talent-
ontwikkeling, gezondheid en andere loopbaanbaden te creëren voor de 

medewerkers in de operationele dienst werkt Brandweer Haaglanden aan 
duurzame inzetbaarheid.  
 
Aan bovenstaande thema’s wordt in bijgaand beleidsplan nadere invulling 
gegeven. Ook wordt er – in navolging van het vorige beleidsplan – een 
verdere ontwikkeling gemaakt naar een organisatie die de juiste zorg op 

het juiste moment levert.  
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Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 
Het beleidsplan wordt ter bespreking aan het bestuur aangeboden.  

Financiële consequenties Vooralsnog passend binnen financiële kaders. 

Personele consequenties 

  

Geen.  

Overige consequenties Geen.  

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

Met de GHOR heeft beleidsmatige afstemming plaatsgevonden over de 
thema’s verdichting, energietransitie en duurzame inzetbaarheid.  

Communicatie N.v.t. 

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 
 

Afstemming met 
afdelingshoofden en 

teamhoofden over 
inhoud beleidsplan 
 
MT Brandweer 
 
DB-VRH 

Wanneer? 
 
 

Sept – nov 2019 
 

 
 
 
3 december 2019 
 
15 januari 2020 

Uitkomst?  
 
 

Verwerking input tot 
concept beleidsplan 

 
 
 
Akkoord 
 
Bespreken in AB, 
aanvullend met notitie 

die BM’s kunnen 
gebruiken richting 
Colleges.  

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 

 
AB-VRH 

Wanneer? 
 

 
29 januari 2020 

Doel 
 

 
Ter bespreking 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 
☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 
Voor advies 

Wanneer? 
 
 

Fatale datum N.v.t. 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

-  

 

 


