
 

 Dordrecht, 9 mei 2011 

Voorlichtingsbijeenkomsten nieuw 

brandmeldsysteem regio Zuid-Holland Zuid  

In de regio Zuid-Holland Zuid wordt het Openbaar Meld Systeem (OMS) 

vernieuwd. Met dit systeem wordt een brandmelding automatisch doorgegeven 

aan de brandweer, die daardoor snel ter plaatse kan zijn. De vernieuwing van het 

OMS betekent dat abonnees een nieuw contract moeten afsluiten. Om alle 

abonnees goed te informeren over dit belangrijke project en de gevolgen daarvan 

organiseren de brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en 

KPN in de maand mei vier voorlichtingsbijeenkomsten in de regio.  

 

Voorlichting voor wie? 

Er zijn in de regio ZHZ zo’n 750 gebouwen aangesloten op het OMS. De meeste 

aansluitingen zijn verplicht zoals erminderd zelfredzame mensen verblijven, 

logiesgebouwen (hotels), grote/hoge gebouwen en gebouwen waar zich 

gevaarlijke stoffen bevinden. Ook zijn er zogenaamde ‘vrijwillige aansluitingen’ 

van voornamelijk kwetsbare gebouwen (musea) en gebouwen met een publieke 

functie (gemeentehuizen, scholen). Al deze abonnees zijn uitgenodigd voor één 

van de volgende bijeenkomsten.  

Datum Locatie Adres 

16 mei Evenementenhal Gorinchem Franklinweg 2  

4207 HZ Gorinchem 

17 mei Kazerne Brandweer  

Oud-Beijerland 

Astin Martinlaan 20,  

3261 NB Oud-Beijerland  

18 mei Kazerne Brandweer Sliedrecht Middeldiepstraat 44  

3361 VT in Sliedrecht 

19 mei Kazerne Brandweer Dordrecht Oranjepark 13  

3311 LP Dordrecht 

 

De bijeenkomsten duren van 13.30 tot circa 15.30 uur. Medewerkers van KPN en 

de brandweer zijn aanwezig om toelichting te geven over het project en  

antwoord op alle vragen te geven. Alle abonnees hebben inmiddels een 

uitnodiging ontvangen. Ook branddetectiebedrijven zijn van harte welkom. Een 

aanmeldingsformulier voor deze bijeenkomsten is te vinden op 

www.vrzhz.nl/oms.  

 

Nieuwe OMS  

De vernieuwing van het OMS is noodzakelijk. De huidige brandmeldingen worden 

nog doorgegeven via analoge (koperen) telefoonlijnen. Deze soort lijnen gaan 

verdwijnen. Daarom wordt alle ontvangstapparatuur voor het OMS bij de 

Gemeenschappelijke Meldcentrale  



 

vervangen. Ook de doormelder in de gebouwen moeten daardoor vervangen 

worden. Met de vernieuwing van het OMS kiest de VRZHZ voor een hoge mate 

van betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid voor haar abonnees. Voorheen was 

sprake van twee contracten en de bijbehorende administratie, vanaf nu regelt 

één partij, KPN, alle zaken aangaande het OMS.  

 

Terugdringen nodeloze brandmeldingen 

Naast het nieuwe OMS zal er tijdens de bijeenkomsten ook aandacht zijn voor het 

terugdringen van nodeloze brandmeldingen. In 2010 waren in de regio Zuid-

Holland Zuid circa 4.400 brandmeldingen, waarvan ongeveer 1.900 

binnenkwamen via het OMS. Circa 90% van deze meldingen komt niet door 

brand, maar door bijvoorbeeld werkzaamheden in het gebouw, bakken, roken en 

slecht onderhoud van de brandmeldinstallatie. Dit betekent dat de brandweer 

vaak voor niets moet uitrukken. Een ongewenste situatie, want de gevolgen zijn 

ernstig: 

  

 De brandweer is elders niet inzetbaar. 

 Er moeten onnodig verkeersrisico’s worden genomen. 

 Werkgevers van vrijwillige brandweerlieden kunnen niet op hun personeel 

rekenen.  

 Aan elke uitruk zijn kosten verbonden.  

 

De brandweer in Zuid-Holland Zuid gaat hier de komende jaren dan ook extra 

aandacht aan besteden .  

 

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Lianne Terpstra, 

Communicatieadviseur OMS, Telefoon: 06 14 19 26 29 

Email: lianne@eltecommunicatie.nl  


