De VRH in
verhalen en cijfers
Jaaroverzicht 2020

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) regelt voor negen gemeenten
de dagelijkse brandweerzorg, de opgeschaalde geneeskundige zorg
en de 112-meldkamer van de brandweer en ambulance. Samen
met onze veiligheidspartners bieden we 24 uur per dag en zeven
dagen in de week zorg en veiligheid aan de inwoners en bezoekers
van de regio Haaglanden.

De coördinatie en
distributie van Persoonlijke
Beschermingsmiddelen (PBM)
In maart werd de regionale coördinatie van schaarste-

COVID-19
Het jaar 2020 stond in het teken van het coronavirus.
Ook binnen de VRH heeft dit een grote rol gespeeld.
We hebben als organisatie nogmaals bewezen dat
we flexibel en wendbaar zijn. Binnen de brandweer
zijn er allerlei maatregelen getroffen vanwege het
coronavirus. Niet-noodzakelijke opleidingen zijn tot
nader order stilgelegd, thuiswerken werd de standaard
voor de dagdienstmedewerkers en de bedrijfs- en
huisbezoeken hebben niet of alleen binnen de geldende

inventarisatie en verdeling van Persoonlijke
Beschermingsmiddelen belegd bij de GHOR-bureaus van
veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands-Midden. Om
deze taken uit te voeren is een PBM-team samengesteld
uit collega’s van de GHOR regio’s, Brandweer Haaglanden
en Hollands-Midden, GGD Haaglanden en de afdeling
bedrijfsvoering van de VRH. In totaal zijn zestig
medewerkers met verschillende werkachtergronden
ingezet. Samen hebben zij maar liefst 2.500.000
beschermingsmiddelen geleverd aan 250 verschillende
zorgpartijen in Haaglanden en Hollands-Midden.

RIVM-regels plaatsgevonden. Dit zorgt ervoor dat
sommige cijfers in dit jaaroverzicht een ander beeld
laten zien ten opzichte van de voorgaande jaren.
Echter hebben de afdelingen niet stilgezeten en zijn er
alternatieven ontwikkeld om het werk te continueren.
Er is onder andere een interactieve studio voor online
vakbekwaamheidsactiviteiten ontwikkeld en er zijn
lespakketten verstrekt aan basisscholen, zodat docenten
zelf de brandveiligheidslessen konden verzorgen.
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Brandweer
Brandweer Haaglanden bestrijdt
branden, vergroot de veiligheid
middels voorlichting en redt mensen
en dieren. Daarnaast bieden we hulp
bij verkeers- en waterongevallen,
incidenten met gevaarlijke stoffen
en overige dienstverlening, zoals
stormschade, wateroverlast en
liftopsluitingen.

Brandveilig
Leven

3.200
Aantal verstrekte
lespakketten

Uitrukken brandweer
Brand
waaronder
gebouwbrand
Automatische meldsysteem/Alarmering



Totaal aantal keren toezicht op
brandveiligheid (handhavingsverzoek en
controles gebouwen)

188

705
2.714

Waterongeval

284
26
5.865
113
11
14

MB

Middel Brand

GB

Grote Brand

ZGB

Zeer Grote Brand

Opgeschaalde
incidenten

156

2.195

Totaal aantal adviezen over
risicomanagement (ruimtelijke ordening,
milieu, vuurwerkontbranding)

4.076

814

Overige
dienstverlening

2.998

13.779

Ongeval

Incident met
gevaarlijke stoffen



Totaal aantal adviezen brandveiligheid
(vergunningen voor evenementen en
gebruik gebouwen)

6

MHV

1

GHV

9

MWO

1

GWO

Middel Hulpverlening

Grote hulpverlening

Middel Waterongeval

Groot Waterongeval

1 MIBGS

Middel Incidentbestrijding
Gevaarlijke stoffen

Risico’s met de
hoogste prioriteit
Wassenaar

Leidschendam-Voorburg

Verstoring
openbare orde

Gevolgen
extreem weer

Terrorisme

Den Haag

Zoetermeer

Rijswijk

Verstoring energievoorziening

Delft

Bedreiging volksgezondheid

Pijnacker-Nootdorp

Westland

20

3

1

Kazerne

Kazerne
met
kantoor

Meldkamer

Midden-Delfland

GRIP
incidenten

10

1.180

1.011

15 32

Brandweer
Beroeps (bezetting
operationele dienst)

486

Vrijwilligers

326

Risicobeheersing/
operationele
voorbereiding/
vakbekwaamheid/
meldkamer brandweer

199

Veiligheidsregio Haaglanden

Geneeskundige meldkamer

Brandweer

Bedrijfsvoering

GHOR

122
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GHOR
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
in de Regio (GHOR) coördineert de inzet van
geneeskundige hulpdiensten bij incidenten in
de regio. Daarbij werkt de GHOR samen met
ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen,
GGD, geestelijke gezondheidszorg en verpleegen verzorgingshuizen. De GHOR geeft ook
geneeskundig- en gezondheidskundig advies
aan gemeenten over evenementen en grote
bouwprojecten.

De samenwerking met
zorgpartners tijdens
COVID-19
COVID-19 laat zien dat een nauwe
samenwerking met alle zorgpartners
belangrijk is voor de organisatie van zorg in
de regio. Samen met het Netwerk Acute Zorg
West was de GHOR de verbindende schakel
tussen de zorgpartners; daarnaast zorgde de
GHOR voor de verbinding tussen de zorg, de
veiligheidspartners en het openbaar bestuur.
De GHOR komt in het Regionaal Overleg
Acute Zorgketen samen met ziekenhuizen,

309

ambulancezorg, huisartsen(posten), GGD,



Aantal geneeskundige- en
gezondheidskundige adviezen
aan gemeenten

Inzetten
OvDG

45

Geestelijke Gezondheidszorg, Verpleeg- en
Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties.
Hier worden onder andere afspraken
gemaakt over quarantaine-en
isolatielocaties, testen en vaccinaties. Dit met
als doel om iedere patiënt en cliënt in de

Gemeenschappelijke
Meldkamer
Vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer
coördineren we de hulpverlening van brandweer
en ambulance. De meldingen komen binnen via
het alarmnummer 112, maar ook via de nietspoedeisende telefoonnummers van brandweer
of via huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen
en psychiaters als het om geneeskundige
hulpverlening gaat.

Meldingen Geneeskundige Meldkamer

regio de juiste zorg te bieden.

Meldkamer Brandweer

Geen spoed, wel brandweer nummer
In oktober vorig jaar is het nummer 09000904 in gebruik genomen voor wanneer de
brandweer ter plaatse nodig is, maar het
geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke
situatie is. Met dit nieuwe landelijke nummer
beschikt de brandweer voortaan over
één ingang voor alle meldingen zonder
spoed. Op die manier blijft 112 vrij voor alle
levensbedreigende situaties.

Geneeskundige Meldkamer
Deskundigheidsbevordering

De GnkM ontwikkelde in 2020, in

53.479

Intake spoed
(112)

14.667

Zorgambulance

68.752
Overig

samenwerking met een aantal andere
meldkamers ambulance, een speciale
softwaretool voor de evaluatie van
meldkamergesprekken. Het programma
helpt bij ontwikkeling, intervisie en collegiale

Meldingen Meldkamer Brandweer*

toetsing van de meldkamercentralisten.
Aan de hand van dit programma, genaamd
Meldkamer Coach, kan een centralist zelf
zien op welk vlak hij/zij goed presteert en
waar verbetermogelijkheden liggen.

25.553

Intake spoed
(112)

30.475
Backoffice

13.945
Intake
geen spoed

*Het aantal meldingen betreft de regio Haaglanden en Hollands Midden.
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Het meerjarenbeleidsplan
2020 – 2025
Het meerjarenbeleidsplan 2020 – 2025 geeft richting
aan onze organisatie en is een leidraad die ons helpt
om de juiste keuzes te maken. Zo zorgen we dat we een
duurzame en toekomstbestendige organisatie worden
én blijven in relatie tot de veranderende samenleving.
De thema’s verdichting, energietransitie en duurzame
inzetbaarheid zijn de komende jaren steeds terug te zien
in ons werk. Het afgelopen jaar hebben we een start
gemaakt met deze thema’s.

Duurzame inzetbaarheid
‘Nu en in de toekomst gezond, productief en
met plezier kunnen blijven werken, rekening
houdend met een steeds veranderende
omgeving’ is het doel van het programma
duurzame inzetbaarheid. Dat is een grote
uitdaging, want hierin spelen veel factoren een
rol. De VRH zet hierop in door te investeren
in opleidingen, loopbaanmogelijkheden,
trainingen, gezondheid en lifestyle.
Voorbeelden hiervan zijn: een toolbox met
instrumenten die ondersteunen bij de

Verdichting

gesprekscyclus, toegang voor medewerkers

De woningvraag stijgt onverminderd, en door hoger, dieper en dichter

vitaliteitsprogramma.

op een online trainingsplatform en het

op elkaar te bouwen, wordt geprobeerd invulling te geven aan deze
behoefte. Gebouwen zijn vaak bestemd voor meer dan alleen wonen:
winkels, kinderopvang, gezondheidscentra en parkeergarages. De
manier waarop gebruik wordt gemaakt van deze gebouwen innoveert en
verandert hierdoor ook snel. Zo snel dat voor het (veilig) gebruik niet altijd
regels bestaan. Een voorbeeld is het stallen van elektrische voertuigen
in parkeergarages. Bouwregelgeving en normeringen zijn nog altijd
gebaseerd op kenmerken van branden met traditionele voertuigen. In dat
kader adviseert de brandweer voor realisatie van gebouwen ‘risicogericht’.
Dit betekent dat de brandweer voorafgaand aan de realisatie van deze
bouwwerken en het gebruik een advies voorlegt. In dit advies worden de
risico’s ten aanzien van brandveiligheid voor de gebruikers, het gebouw,
de omgeving en de brandweer geduid. Op basis hiervan kunnen passende
maatregelen worden genomen. Een toonaangevend voorbeeld is een
nieuwgebouwde omvangrijke ondergrondse parkeergarage in Kijkduin die
is voorzien van een sprinklerinstallatie.

Energietransitie
Energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen
naar duurzame energie. Een typisch voorbeeld van het thema
energietransitie is het gebruik van voertuigen die rijden op
waterstof. Deze worden steeds meer een vast onderdeel van het
straatbeeld. Met de komst hiervan ontstond ook de behoefte voor
een waterstoftankstation. De VRH is betrokken als adviseur bij de
vergunningsaanvraag om de veiligheid te waarborgen. Daarnaast
is ook onderzocht hoe incidenten met waterstof bestreden moeten
worden.
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Zeer grote brand Shurgard
Op 1 januari 2020 brak er rond half drie ’s nachts
brand uit bij een recyclingbedrijf aan de Industrieweg
in Zoetermeer. De brand sloeg over naar de
nabijgelegen Shurgard. Het bestrijden van dit incident
heeft meerdere dagen geduurd en er is veel materieel
en personeel ingezet.

Inzet USAR
Op 4 augustus 2020 vond er een grote explosie
plaats in de haven van Beiroet. De EU heeft USAR.
NL gevraagd om een compleet reddingsteam te
sturen naar Beiroet. Ook vanuit de VRH is hieraan een
bijdrage geleverd.

Strandveiligheid
De regio Haaglanden grenst met diverse plaatsen aan
de Nederlandse kustlijn. De VRH is verantwoordelijk

Implementatie BAS
(Brandbestrijding Als Specialisme)

voor het uitvoeren van reddingen in zee binnen de

In 2018 zijn de ontwikkelingen rondom het thema BAS

gemeentegrens en werkt hiervoor samen met diverse

gestart. Na een periode van voorbereiding, is het BAS-team

partners. Het Surf Rescue Team van de Brandweer

sinds 6 april 2020 officieel operationeel inzetbaar vanaf

is jaarrond beschikbaar om repressief op te treden

kazerne Rijswijk. Sindsdien heeft het BAS-team operationeel

indien nodig. In de zomerperiode, van mei tot en

ervaring opgedaan. Zo heeft de blusrobot zijn vuurdoop

met september, is de VRH verantwoordelijk voor de

gehad tijdens de zeer grote brand in de Shurgard tijdens de

strandbewaking van het Haagse strand en levert

jaarwisseling van 2019 op 2020.

hiervoor lifeguards, samen met de
Reddingsbrigade Den Haag.

Werving (beroeps)
manschappen
In januari 2020 startten we met een campagne om nieuwe brandweermensen te
werven. Ondanks de coronacrisis zijn alle testen doorgegaan en heeft de werving en
selectie van afgelopen jaar 21 aspiranten opgeleverd. Zij starten verdeeld over twee
klassen in januari 2021 en april 2021 met de opleiding. Daarnaast is afgelopen jaar ook
de pilot ‘parttime dagopleiding Manschap A’ van start gegaan met zes vrijwilligers en zes
medewerkers uit de dagdienst. Door kantoormedewerkers overdag de mogelijkheid te
geven om hun dagelijkse werk op één van de vrijwillige kazernes te verrichten, kan de
bezetting op deze kazernes gewaarborgd worden.
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