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Geacht college, 

 

De bevolkingsgroei in Haaglanden neemt ook de komende jaren verder toe. Om deze groei op te vangen, 

zal de komende jaren extra worden gebouwd. Hierdoor zal ook de verdichting in de regio verder toenemen. 

Dit uit zich onder andere in meer hoogbouw, ondergrondse gebouwen en gebouwen met veel verschillende, 

gestapelde functies. Met name de veranderende hoogte, diepte en omvang van gebouwen en het 

intensievere ruimtegebruik brengen nieuwe risico’s met zich mee. Daarnaast introduceert ook de 

energietransitie nieuwe risico’s, bijvoorbeeld als het gaat om het stallen van auto’s op verschillende 

brandstoffen in (ondergrondse) parkeergarages. 

 

Het beleid van de brandweer in Haaglanden is erop gericht de verdichtingsvraagstukken en energietransitie 

op een (brand)veilige wijze te ondersteunen en mogelijk te maken. Om dit ook in de praktijk te kunnen 

brengen, is het essentieel de brandweer al in een zo vroeg1 mogelijk stadium bij ontwikkelingen op dit vlak 

te betrekken. Dit vergroot de mogelijkheden om zowel effectief als efficiënt de (nieuwe) risico’s te 

beperken. De praktijk leert dat in een later stadium – vooral bij concrete vergunningsaanvragen – de 

plannen dusdanig ver zijn uitgewerkt dat het inpassen van risicobeperkende maatregelen grote impact 

heeft. In de praktijk wordt er dan vaak voor gekozen om alleen de wettelijk verplichte eisen door te voeren 

in de plannen. Hierbij gaat het echter om het wettelijk minimumniveau dat helaas geen rekening houdt met 

alle (nieuwe) risico’s en ontwikkelingen.  

 

Vanzelfsprekend bereidt de brandweer zich zowel op het gebied van risicobeheersing als incidentbestrijding 

voor op de gevolgen van de toenemende verdichting en de energietransitie. Deze voorbereiding neemt 

echter niet weg dat de brandweer, als gevolg van de toegenomen complexiteit, ‘op straat’ tegen haar 

grenzen aanloopt. Meer dan voorheen geldt daarom dat de brandweer in het bestrijden van incidenten niet 

goed kan maken wat ‘aan de voorkant’ (in de risicobeheersingsfase) onvoldoende is geborgd.  

 

Als bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) – waar Brandweer Haaglanden onderdeel van is – 

zijn wij onder het gezag van de burgemeester verantwoordelijk voor de bestrijding van branden. De 

verantwoordelijkheid voor het voorkomen van brandgevaar is echter een collegeverantwoordelijkheid. Dit 

maakt dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat om de (brand)veiligheid rondom 

verdichtingsvraagstukken en de energietransitie effectief te waarborgen. Om invulling te geven aan deze 

gezamenlijke verantwoordelijkheid, vraag ik graag uw aandacht om ook (brand)veiligheid in een vroegtijdig 

stadium te betrekken bij plannen die in uw college worden besproken.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het algemeen bestuur van de VRH, 

 

 

 

J.W. Remkes, plaatsvervangend voorzitter VRH.  

                                                
1 Momenten van een vroeg stadium zijn onder meer het vergunningsvooroverleg, de omgevingsvisie en het omgevingsplan. 
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