
 

 

Mededeling 

Incidentvoorlichting vanaf 1 april door brandweer   

Verandering in persvoorlichting over brandweer- 

gerelateerde incidenten. 

Per 1 april 2012 zal de persvoorlichting over brandweergerelateerde1 

incidenten, waarbij geen sprake is van een GRIP2 situatie, worden 

uitgevoerd door de brandweer.  

Aanleiding 

De politie Zuid-Holland-Zuid heeft jarenlang de incidentvoorlichting voor de 

brandweer Zuid-Holland Zuid uitgevoerd. Zij heeft de brandweer hiermee een 

grote dienst bewezen. Politie, brandweer en Veiligheidsregio ZHZ zijn met 

elkaar overeengekomen dat deze communicatietaak vanaf 1 april naar de 

brandweer gaat. 

Hoe nu verder? 

Vanaf 1 april verzorgt de brandweer zelf de woordvoering over 

brandweergerelateerde incidenten. Dit betekent dat politiewoordvoerders van 

het korps Zuid-Holland-Zuid niet meer ter plaatse gaan bij branden en/ of 

andere brandweergerelateerde incidenten tijdens – en buiten kantoortijden.  

Vertegenwoordigers van de media kunnen vanaf 1 april op de plaats van een 

incident de Officier van Dienst Brandweer aanspreken voor informatie. Deze 

officier is vanaf eerdergenoemde datum het aanspreekpunt voor journalisten 

over brandweergerelateerde incidenten, mits zijn werkzaamheden dit 

toelaten.  

Bij persvoorlichting over dergelijke incidenten waarbij een duidelijke 

opsporingstaak voor de politie ligt en/of er sprake is van grote 

maatschappelijke onrust vindt overleg plaats tussen brandweer en politie over 

de woordvoering.  

Er vindt geen verandering plaats in de (pers)voorlichting tijdens een GRIP 

situatie. De politievoorlichter zal altijd plaatsnemen in het COPI3. 

                                            

1 De brandweer doet meer dan alleen blussen, zo hebben wij ook als taken waterongevallen, 
technische hulpverlening en ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen.  

2 GRIP Een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) is in Nederland een 
landelijke afspraak over de opschaling van incident- en rampenbestrijding. 

3 Commando Plaats Incident of CoPI is de Nederlandse benaming van de operationele leiding op 
de plaats van een incident volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. 
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Pagersysteem 

Het pagersysteem dat mediarelaties informeert, ook bij 

brandweergerelateerde incidenten, blijft gehandhaafd. Indien het incident nog 

gaande is, kunt u ter plaatse informatie krijgen van de Officier van Dienst 

Brandweer. Na het incident kunt u de eerst volgende werkdag telefonisch 

contact opnemen met de medewerker Communicatie en Voorlichting.  

Contactgegevens overdag 

De medewerker Communicatie en Voorlichting van de regionale brandweer is 

tijdens kantooruren (09:00 – 17:30) te bereiken op het telefoonnummer 

078-635 5390 voor aanvullende informatie over brandweergerelateerde 

incidenten. Na kantooruren zijn wij telefonisch niet te bereiken om 

persvoorlichting te geven over incidenten, maar u kunt de eerst volgende 

werkdag contact opnemen met de medewerker Communicatie en Voorlichting 

op het hierboven genoemde telefoonnummer. 

Noot voor de redactie: 

Bij vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Larissa Levering, 

Communicatiemedewerker van de Regionale brandweer op telefoonnummer 

078-635 5390 of via het e-mailadres l.levering@brw.vrzhz.nl.  

 

 

 


