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Paul Krugerstraat 1 0118-487156 1. 

vaststelling Handhavingsnotitie loze brandmeldingen brandmeldinstallaties 

Geachte raad, 

Wij hebben de Handhavingsnotitie loze brandmeldingen brandmeldinstallaties vastgesteld en 
gepubliceerd. Hiermee hebben wij de aanpak van deze loze brandmeldingen toegevoegd aan 
ons handhavingsbeleid. 

Veiligheidsregio Zeeland [VRZ] heeft de Handhavingsnotitie loze brandmeldingen brandmeld-
installaties opgesteld. VRZ heeft deze notitie geschreven om het aantal loze meldingen van 
brandmeldinstallaties in Vlissingen en in Zeeland terug te dringen. 

In Zeeland zijn tussen de 650 en 700 bouwwerken aanwezig die door middel van een automa-
tische brandmeldinstallatie zijn aangesloten op de gemeenschappelijke meldkamer Zeeland. 
Deze installaties dragen bij aan de brandveiligheid van panden. Een deel van deze installaties 
zorgt in Zeeland helaas jaarlijks voor 850 tot 950 uitrukken naar een loze brandmelding. Loze 
brandmeldingen doen zich helaas ook in Vlissingen voor. Deze loze brandmeldingen leiden tot 
een aantal onwenselijke gevolgen voor de brandweerorganisatie van VRZ. 

In de Handhavingsnotitie is een aanpak beschreven om het aantal loze brandmeldingen terug 
te dringen. VRZ verzorgt een brandmelding en pleegt met de eigenaar/gebruiker van een 
brandmeldinstallatie over een loze brandmelding overleg, geeft voorlichting, oefent toezicht en 
controle uit. Wij zijn in deze aanpak bevoegd gezag om zo nodig een dwingende maatregel in 
de vorm van een last onder dwangsom aan de eigenaar/gebruiker van het pand/de brand-
meldinstallatie op te leggen. 
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Wij spreken de hoop uit dat deze aanpak effectief is in het terugdringen van het aantal loze 
brandmeldingen. Maar ook dat deze aanpak ervoor zorgt dat de gemeenschappelijke kosten 
voor VRZ en ook voor de gemeenten worden teruggedrongen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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