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1. Inleiding notitie
Sinds 2014 steekt Brandweer Hollands Midden in de vorm van het project STOOM aandacht, tijd en
energie in het terugdringen van het aantal loze automatische brandmeldingen. Brandweer Hollands
Midden sluit aan bij het landelijke project STOOM (Structureel Terugdringen van Onechte en
Ongewenste Meldingen). De landelijke doelstelling, die ook in Hollands Midden wordt aangehouden,
is een reductie van 50% van het aantal loze brandmeldingen in de periode van 2012-2017.
In deze informatienotitie wordt de voortgang van het project toegelicht, waarbij met name 2015 wordt
toegelicht.
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3. Resultaten
Het project STOOM heeft in 2015 zichtbare resultaten geboekt als het gaat om de reductie van loze
brandmeldingen veroorzaakt door brandmeldinstallaties. Zo werden er in 2012 2980 automatische
meldingen gegenereerd, in 2015 is dit aantal gedaald naar 2262 automatische meldingen. Dit
betekent een reductie van 24%.
Deze afname is gerealiseerd door verschillende aspecten. Allereerst is er veel aandacht voor
bewustzijnsbevordering bij de gebruikers. Hierbij wordt ook samen gekeken naar passende
maatregelen. Door een snelle reactie richting de gebruiker, zien we dat de meldingen afnemen.
Daarnaast wordt er ook tijd besteedt aan bewustzijnsbevordering binnen de eigen organisatie, waarbij
met name wordt ingezet op een goede registratie van de oorzaak van de brandmelding.
Daarnaast is de afname mede veroorzaakt door het werken met de zogenaamde ‘Dynamische Rode
Lijst’. Dit is een actueel overzicht van de aansluitingen die veel meldingen veroorzaken. Hierdoor ligt
er een hogere prioriteit in de respons op meldingen van groot veroorzakers.
Ten slotte wordt de afname ook gerealiseerd doordat bepaalde aansluitingen worden afgesloten van
de directe doormelding. Dit betreft dat aansluitingen die niet wettelijk verplicht zijn om door te melden
en die overlast veroorzaken of zichzelf aandienen. Het aantal aansluitingen op het Openbaar
Meldsysteem is afgenomen van 1027 in 2012 naar 797 op 1 januari 2016. Een reductie van 22%.

4. Verificatie op de Meldkamer Brandweer
Op donderdag 10 december 2015 is er een informatienotitie in het DB geweest met betrekking tot
verificatie op de Meldkamer bij een groot aantal aansluitingen op het Openbaar Meldsysteem. Op 15
februari is dit deelproject na een periode van intensieve voorbereiding van start gegaan.
In de periode van 15 februari tot 25 maart jl. zijn er 229 automatische brandmeldingen geweest. Bij 56
van deze meldingen is verificatie opgestart door de Meldkamer Brandweer. Dankzij het slagen van
verificatie heeft er bij 22 brandmeldingen geen alarmering van een brandweereenheid
plaatsgevonden.
De meldingen waarbij wel verificatie is opgestart maar toch alarmering heeft plaatsgevonden, worden
met name veroorzaakt doordat er geen contact is met de gebruiker (bijv. buiten kantoortijden) of de
gebruiker niet binnen de gestelde tijd terugbelt.
Op dit moment zijn we daarom ook bezig met het verfijnen van de lijst met verificatie objecten.
Daarnaast verzamelen we de ervaringen uit het veld om deze waar mogelijk in te zetten ter
verbetering van het proces.

5. Vervolg project STOOM
De komende jaren zal het reduceren van automatische meldingen in Hollands Midden nog op basis
van het project STOOM aandacht behouden, uiteraard met als doel om een reductie van 50% te
realiseren. Mede door verificatie op de Meldkamer, het toepassen van interne verificatie bij
uitzonderlijke aansluitingen en door het aanbrengen van installaties die technische verificatie
toepassen, is de verwachting dat er nog een groot aantal meldingen zal worden teruggedrongen.
Wanneer het project is afgerond, zullen de huidige projectmatige werkzaamheden worden ingebed in
het reguliere proces. Hiermee zal de aandacht voor loze automatische brandmeldingen blijven
bestaan.

6. Bijlagen
1. ‘Voortgangsrapportage STOOM 2015’
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B.13 bijlage
Voortgangsrapportage STOOM in Hollands Midden
Overzicht 2015

Inleiding
Loze automatische brandmeldingen veroorzaken veel overlast. Daarom wordt er landelijk al jaren veel
aandacht, tijd en energie besteed aan het terugdringen van het aantal onechte en ongewenste
automatische brandmeldingen. In vervolg op het landelijk traject is in de regio Hollands Midden in
2014 het project STOOM, van start gegaan.
In deze voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van STOOM t/m 31
december 2015 en wordt kort vooruitgeblikt naar STOOM in 2016.
Project STOOM
In 2014 is het projectplan STOOM BHM door het directieteam goedgekeurd. In dit projectplan zijn een
aantal acties geformuleerd welke gezamenlijk bijdragen aan het realiseren van de doelstelling: in de
periode van 2012-2017 het aantal loze brandmeldingen met 50% reduceren om zo het aantal loze
uitrukken van de brandweer te halveren. Het uitgangspunt van het projectplan is een eenduidige
regionale aanpak en uitvoering van het project STOOM.
Jaarcijfers
De jaarcijfers van automatische brandmeldingen in 2012 zijn het vertrekpunt geweest van het project
STOOM in Hollands Midden. Om inzicht te krijgen in de voortgang van STOOM zijn het aantal
gegenereerde meldingen van 2012 afgezet tegen de meldingen van 2015. Voor het complete
overzicht zijn het aantal meldingen van 2013 en 2014 ook weergegeven. Het betreft dus alle
automatische brandmeldingen (incl. de echte meldingen)
Deze gegevens zijn in figuur 1 schematisch weergegeven.

2012
2013
2014
2015

Totaal aantal
automatische
brandmeldingen
2980
2827
2460
2262

Via Openbaar
Meldsysteem (OMS)

Via Particuliere
Alarmcentrale (PAC)

2856
2562
2301
2132

124
160
159
130

Figuur 1

Analyse jaarcijfers
Vanwege het ontbreken van een goede registratie, kunnen we op dit moment geen exacte cijfers
geven van de uitsplitsing van automatische brandmeldingen ten aanzien van loos en echt. De ervaring
leert dat circa 5% van de meldingen een echte melding betreft. Vanaf 1 januari 2016 zijn we gestart
met het goed registreren van echte meldingen.
In 2015 zijn er totaal 2262 automatische brandmeldingen gegenereerd. Dit betekent een afname van
24% van het aantal automatische meldingen in de tijdsperiode 2013-2015.
Deze afname is weergegeven in figuur 2.
De afname van het aantal automatische meldingen is tweeledig te verklaren. Ten eerste zijn er sinds
2012 een aantal objecten afgesloten welke niet meer door hoeven te melden volgens het nieuwe
Bouwbesluit 2012. Daar zaten ook objecten tussen die soms relatief veel meldingen genereerden.
Sinds 2015 worden vrijwillige aansluitingen die overlast veroorzaken ook actiever richting afsluiting
gestuurd. Ten tweede worden steeds meer gebruikers bewust gemaakt van wat loze meldingen
betekenen en welke gevolgen er zijn voor zowel de gebruiker als de brandweer. Waarbij er in
samenwerking met de gebruiker wordt gekeken naar passende maatregelen om loze meldingen in de
toekomst te voorkomen.
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Figuur 2

OMS aansluitingen
In 2012 is het Bouwbesluit aangepast, waardoor de verplichte doormelding van een aantal functies is
komen te vervallen. Deze aanpassing heeft o.a. plaats gevonden om het aantal OMS aansluitingen te
kunnen verminderen en zo ook het aantal loze uitrukken.
Sinds 2012 zien we het aantal OMS aansluitingen verminderen, zie figuur 3.
Het aantal aansluitingen op 1 januari 2016 blijkt nauwelijks gedaald te zijn in vergelijking met het jaar
daarvoor. Uit een onderzoek in het voorjaar van 2015, bleek dat de OMS bronlijst van
Risicobeheersing niet helemaal op orde was. Er stonden minder OMS aansluitingen in dan er
daadwerkelijk waren. De lijst is daarop aangepast. Het voor het grootste gedeelte op orde krijgen van
de lijst, is voor 2016 de uitdaging. Hiervoor is de brandweer namelijk ook afhankelijk van andere
partijen.

District 1
District 2
District 3
District 4
Totaal aantal
aansluitingen

01-01-2013
300
170
212
345
1027

01-01-2014
300
136
191
289
916

01-01-2015
233
134
164
269
800

01-01-2016
238
127
166
261
797

Figuur 3

PAC aansluitingen
De realiteit is, dat wanneer OMS aansluitingen worden afgesloten van de directe doormelding, de
meeste gebruikers ervoor kiezen om de brandmeldinstallaties automatisch te laten doormelden naar
een Particuliere AlarmCentrale (PAC). Het overgrote deel van de meldingen die bij de PAC
binnenkomen, worden eerst door de PAC geverifieerd. Volgens het VEBON protocol mag een PAC
alleen doormelden naar de brandweer wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Veel van
de PAC meldingen die bij de brandweer doorkomen, blijken loos alarm te zijn.
De zorg die er was dat afgesloten OMS objecten nu via de PAC gaan binnenkomen, blijkt gelukkig
ongegrond. Er zijn nagenoeg geen meldingen via de PAC vanuit afgesloten OMS objecten.
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Zoals in figuur 1 zichtbaar is, is er ook een kleine daling waarneembaar in het aantal PAC meldingen
waarbij de brandweer wordt gealarmeerd. Het afsluiten van OMS-aansluitingen heeft dus geen
zichtbaar, invloedrijk effect op het aantal PAC-meldingen.
Sinds eind 2015 is er vanuit het project STOOM ook meer aandacht voor PAC-meldingen. Het
resultaat hiervan zal hoogstwaarschijnlijk in 2016 zichtbaar worden.

Dynamische Rode Lijst
Vanaf 1 januari 2015 zijn we met een zogenaamde ‘Rode Lijst’ gaan werken. Dit is de lijst van
objecten die in 2014 in de top stonden van veroorzaken van automatische brandmeldingen.
Omdat we niet achter de feiten willen blijven aanlopen, zijn we vanaf 1 juli 2015 gestart met een
dynamische rode lijst. Hierbij wordt op basis van een vastgesteld aantal meldingen de ondergrens per
kwartaal bepaald. Dit betekent dat objecten die minder dan dit vastgestelde aantal meldingen
genereren, uit de lijst worden verwijderd. Objecten die opeens meer meldingen gaan generen, worden
aan de lijst toegevoegd. Dankzij deze lijst ligt er veel prioriteit op aansluitingen die veel overlast
veroorzaken. Het werken met een Dynamische Rode Lijst zullen we in 2016 voortzetten.
In bijlage 1 is de Dynamische Rode Lijst per 1 januari 2016 van de totale regio weergegeven.
In bijlage 2 is de lijst uitgesplitst per district.
Verificatie
In 2015 is de voorbereiding gestart van het deelproject ‘Verificatie op de MeldKamer Brandweer’. In
november is het voorstel door het directieteam geaccordeerd en vervolgens heeft het DB in december
ingestemd. Dit betekent dat meldingen van alle vrijwillige en voorkeur aansluitingen en een gedeelte
van de verplichte aansluitingen op basis van gelijkwaardigheid, vanuit de Meldkamer Brandweer
zullen worden geverifieerd voordat er wordt gealarmeerd. De streefdatum om hiermee te starten is 1
februari 2016. De verwachting is dat met de verificatie in 2016 een groot deel van de loze
automatische brandmeldingen zal worden afgevangen, wat een afname van het aantal uitrukken zal
realiseren. Uiteraard zullen ook de afgevangen brandmeldingen worden gemonitord en wordt er
gereageerd indien noodzakelijk.

Procesaanpak in 2015
De aanpak in 2014 is doorgezet in 2015. Per district is er een regiehouder aangesteld die als
aanspreekpunt fungeert voor de automatische meldingen in zijn district. De regiehouder krijgt
informatie over de automatische meldingen via de medewerker STOOM, waarna deze de
medewerkers in de districten ermee aan de slag laat gaan. Iedereen denkt op zich goed mee, echter
in 2016 zal er ook worden ingezet op motivatie, wat bijdraagt aan een verbetering van de aanpak en
dus een beter resultaat in het terugdringen van de loze meldingen.

Procesaanpak in 2016
In de 1e helft van 2016 zal voornamelijk hetzelfde worden gewerkt zoals dit in 2014 en 2015 is
gebeurd. Als aanvulling hierop worden de gegevens van echte meldingen geregistreerd voor een
beter totaal overzicht. Daarnaast zullen we gaan werken met één actiehouder per (district
grensoverschrijdende) zorginstelling. Dit zal zorgen voor eenduidig contact richting de betreffende
zorginstelling.
Van de afgelopen jaren hebben we de procentuele afname per district in kaart gebracht om te bezien
of het terugdringen in de verschillende districten verloopt zoals we hebben beoogt. In bijlage 3 is dit
terug te vinden.
De aanpak van de 2e helft van 2016 is nog onbekend. Het project STOOM loopt t/m 2017, vanaf dat
moment moet het werken rondom loze automatische brandmeldingen zijn ingebed in het reguliere
proces.
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Resultaten van STOOM tot op heden
- Inzicht in de problematiek rondom de loze brandmeldingen
- Aanwezige meetgegevens over automatische brandmeldingen zijn eenvoudiger beschikbaar
- De grote veroorzakers van (loze) brandmeldingen zijn in kaart gebracht
- Er is contact met de gebruikers van bouwwerken die loze meldingen veroorzaken
- Het contact tussen gebruikers en de brandweer is intensiever (weten elkaar beter te vinden)
- Gebruikers met meerdere bouwwerken worden overkoepelend aangepakt
- Er is een uitgewerkte gebruikershandleiding opgesteld voor de regiehouders en medewerkers
- De mogelijke oorzaken en bijpassende middelen zijn in kaart gebracht
- Gebruikers hebben meer aandacht voor de interne borging van brandveiligheid
- Brandmeldinstallaties zijn of worden naar aanleiding van STOOM aangepast of vernieuwd
- Een aantal bouwwerken zijn inmiddels afgesloten van de directe doormelding omdat voor
deze bouwwerken een directe doormelding niet (meer) vereist is (niet verplicht en geen
voorkeur)
- Het contact tussen de brandweer en installatiebedrijven is geïntensiveerd
- Incidentbestrijding (ploegchefs en bevelvoerders) is actief betrokken bij STOOM doordat
informatie is verstrekt over STOOM en over de rol van de bevelvoerder tijdens de
bevelvoerders vakdagen
- Voorbereiding proces verificatie op de GMK (er is een GO vanuit het DB om het te gaan
invoeren)
- Er zijn begin 2015 twee STOOM Awards uitgereikt aan 2 gebruikers waar in 2014 het aantal
meldingen fors is gedaald (de Parelvissers en de WvdB stichting)
- In maart 2015 is er een middag geweest voor installateurs en branddetectiebedrijven waarbij
voorlichting over STOOM is gegeven en wat zij kunnen betekenen voor het project

Waar gaat het STOOM in 2016 verder mee
-

Uitreiken van de STOOM Award aan twee gebruikers (grootste dalers van loze meldingen in
2015 ten opzichte van 2014);
Invoering van de verificatie op de Gemeenschappelijke Meldkamer en monitoring van de
resultaten die hiermee worden behaald;
Nauwkeurige registratie van de meldingen ten behoeve van het overzicht van het aantal echte
meldingen;
Monitoren of het aantal loze meldingen wordt verhoogd door het niet meer doorrijden;
Contact met grote zorginstellingen laten verlopen met een aanspreekpunt;
Actiever inzetten op PAC meldingen, door vanuit een centraal punt alle binnengekomen PAC
meldingen te beheren en te gaan terugkoppelen;
Opzet voor inbedding in regulier proces

Datum : 16 februari 2016
Stellers : Peter Kompeer en Madelon Visser

4
Agendapunt B.13 bijlage AB VRHM 30 juni 2016

Bijlage 1

: Dynamische Rode Lijst Hollands Midden per 1 januari 2016 (ondergrens 10 meldingen)
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Bijlage 2

: Dynamische Rode Lijst per 2016-01-01 per district

District 1
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District 2
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District 3
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District 4
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Bijlage 3

: Procentuele afname per district 2015
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