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Onderwerp 

Afdoening motie J.8 “Registreer branden ook naar activiteiten in een 

gebouw” 

  

Uw raad heeft tijdens bespreking van de Programmarekening 2018 (RIS302204) op 4 juli 2019 de 

door de raadsleden de heren Grinwis en Balster ingediende motie “Registreer branden ook naar 

activiteiten in een gebouw” (RIS303078) aangenomen.   

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende dat: 

 

- De Brandweer Haaglanden branden registreert naar omvang en locatie (woning, bedrijf, 

buitenbrand), maar niet stelselmatig naar de activiteiten die in een gebouw plaatsvinden; 

 

Overwegende dat: 

 

- het voor de veiligheid van inwoners en ondernemers in onze stad van belang is om zoveel als 

mogelijk inzicht te krijgen in de aard en oorzaak van branden in Den Haag; 

- als er brand is geweest in een gebouw, het registreren van de activiteiten die in dat gebouw 

plaatsvinden kan bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de aard en oorzaak van 

branden, bijvoorbeeld als het gaat om de omvang en locaties van illegale  en 

brandgevaarlijke hennepkwekerijen en drugslabs in Den Haag; 

 

Verzoekt het college: 

 

- in overleg met de Brandweer Haaglanden te bezien of registratie van branden naar de  

activiteiten in het gebouw mogelijk is, zodat niet alleen naar omvang en locatie wordt 

geregistreerd; 
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Hierbij informeren wij u over de afdoening van deze  motie.  

 

Zoals toegezegd in de raadsvergadering op 4 juli 2019,  is de motie besproken met de brandweer en de 

politie.  In dit overleg zijn de mogelijkheden van uitvoering van de motie verkend.  Hieruit is het 

volgende  naar voren gekomen. 

 

De brandweer registreert branden naar omvang en locatie (woning, bedrijf, buitenbrand).  Activiteiten 

die in een gebouw plaatsvinden, registreert de brandweer echter niet stelselmatig.   

Misdrijven of vermoedens daarvan worden door de brandweer niet geregistreerd omdat dit buiten het 

taakveld en de expertise van de brandweer valt.  Indien de brandweer bij een inzet vermoedt dat er 

sprake kan zijn van een misdrijf  (zoals een hennepkwekerij of drugslaboratorium), dan wordt de 

politie hierover vanzelfsprekend  in kennis gesteld.  

 

De politie registreert (woning)branden in hun  bedrijfsprocessensysteem.  Als daarnaast sprake is van 

een misdrijf,  bijvoorbeeld het aantreffen van hennepplantage(s), dan wordt dit aanvullend in het vrije 

tekstdeel van de desbetreffende  registratie verwerkt.  Dit houdt in dat het niet mogelijk is om één 

geautomatiseerde zoekactie uit te voeren naar branden in combinatie met misdrijven, waaronder 

hennepplantages.  Aangezien de politie-eenheid Den Haag onderdeel is van de nationale politie, kan de 

eenheid niet zelfstandig wijzigingen in het landelijke bedrijfsprocessensysteem aanbrengen.  Dit vergt 

een integrale en landsbrede aanpassing van het systeem. Op korte termijn ligt een dergelijke 

aanpassing niet voor de hand gelet op de  prioritering  van de nationale  politie.  

 

Dit neemt niet weg dat wij de komende tijd de mogelijkheden van registratie van branden in relatie tot 

hennepkwekerijen en drugslabs  blijven  verkennen. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de wnd. secretaris,                          de wnd. burgemeester, 

 

Dineke ten Hoorn Boer      Johan Remkes 

 
 


