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CONCEPT 

 

 

Aan : Algemeen bestuur Datum : 7 juli 2017 Bijlage : 4 

Steller : J.M. van Hest Onderwerp : Beeld risicorelevante bedrijven in Brabant-Noord 

 

 

Algemene toelichting 

De Veiligheidsregio wil u hiermee inzicht geven in het risicobeeld bij bedrijven die net onder de 

Brzo-drempel vallen. Daarnaast zal aan u een voorstel worden gedaan om de Veiligheidsregio (in 

samenwerking met de omgevingsdienst) een interventieprogramma op te laten stellen waarmee 

de gesignaleerde knelpunten het hoofd kunnen worden geboden. 

Aanleiding 

In de vergadering van uw Algemeen Bestuur van 10 november 2016 bent u geïnformeerd over het 

project “Risicorelevante bedrijven” in opdracht van het provinciale Bestuurlijk Platform 

Omgevingsrecht (BPO). 

De doelstellingen van dit project luidden als volgt: Inzicht verkrijgen in risico’s voor bestuur en 

omgeving en de aanvaardbaarheid van deze risico’s bij de zogenaamde “net-niet-Brzo-bedrijven” 

(risicorelevante bedrijven). Dit leidt tot meer inzicht in en kennis van de aanwezigheid van 

gevaarlijke stoffen in geval van calamiteiten voor bestuurders, veiligheidsregio, gemeenten, en 

provincie. Een tweede belangrijke doelstelling van het project is de samenwerking tussen de drie 

Brabantse omgevingsdiensten en de Veiligheidsregio’s. 

Aan uw bestuur is toegezegd dat de Veiligheidsregio medio 2017 middels een quickscan een 

beeld schetst van de risico´s die de bedrijven met zich brengen, in combinatie met een beeld van 

de maakbaarheid van het reduceren van deze risico´s. Dit voorstel geeft invulling aan deze 

toezegging. 

Procesverloop en methodiek 

Het project “Risicorelevante bedrijven” vindt plaats onder projectleiding van Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant. In dit project vindt afstemming plaats tussen de drie Brabantse 

omgevingsdiensten en drie Brabantse veiligheidsregio’s. De uitvoeringsnelheid van het 

projectactiviteiten is niet in elke regio gelijk. De regio Midden- en West-Brabant heeft in 2015 de 

risico’s in kaart gebracht. De programmatische aanpak van deze risico’s is reeds gaande. Om op 

vlieghoogte met de regio Midden- en West-Brabant te komen, hebben regio’s Brabant-Noord 

(ODBN en VRBN) en Brabant-Zuidoost (ODZOB en VRBZO) de handen ineen geslagen en 

gekozen voor één gezamenlijke projectuitvoering in 2016 en 2017 welke gestoeld is op de aanpak 

van Midden- en West Brabant. De gezamenlijke aanpak was als volgt: 

 Bepalen van risicorelevante bedrijven; 

 Bepalen van meetpunten; 

 Verrichten van metingen. 

Voorstel     
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Bepalen van risicorelevante bedrijven 

De omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s van regio’s Noord en Zuidoost hebben gezamenlijk de 

criteria om risicorelevante bedrijven te duiden bepaald: aanwezigheid van opgeslagen stoffen of 

procesinstallaties die ingeval van brand of andere calamiteit met grote zekerheid tot zeer grote 

brand, explosie of toxische wolken kunnen leiden. Deze criteria komen overeen met die van 

Midden- en West Brabant. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 108 (59 in regio Noord en 49 in 

regio Zuidoost) “risicorelevante” bedrijven. In bijlage 1 treft u de lijst van bedrijven ter informatie 

aan. 

 

Bijzondere positie gemeente Heusen 

De gemeente Heusen neemt een bijzondere positie in, omdat deze gemeente niet tot het 

werkgebied van omgevingsdienst Brabant-Noord behoort.  

Bij het bepalen van de risicorelevante bedrijven in regio Midden- en West Brabant en in de regio 

Brabant-Noord zijn geen risicorelevante bedrijven in de gemeente Heusden naar voren gekomen. 

De bijzondere positie van de gemeente Heusden heeft daarmee geen effect op het onderzoek 

naar het risicobeeld. 

Bepalen van meetpunten 

De omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s hebben bepaald welke factoren het risicobeeld 

beïnvloeden en tot welke concrete meetpunten dit leidt. De omgevingsdiensten hebben zich naast 

het verrichten van regulier toezicht gecommitteerd aan het aanvullend meten van de actualiteit van 

de vergunningen, de stand der techniek van installaties en opslagen, de actualiteit van 

geregistreerde data t.b.v. het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) c.q. provinciale 

risicokaart en externe veiligheidsaspecten. 

De veiligheidsregio’s hebben nadruk gelegd op factoren die risico’s veroorzaken en die risico’s 

reduceren. Hieruit is een omvangrijke set van meetpunten ontstaan. Deze zijn onder te verdelen in 

risicoprofiel enerzijds (kwetsbare objecten in omgeving, omvang effecten buiten inrichting, type 

incidentscenario, bereikbaarheid) en risicobeheersing anderzijds (veiligheidsvoorzieningen, 

bedrijfsnoodorganisatie, bedrijfscultuur, bluswateropvang, informatievoorziening bij brandweer, 

etc.). Deze meetpunten zijn in lijn met de meetpunten die Midden- en West Brabant eerder heeft 

toegepast. 

Verrichten van metingen 

De omgevingsdiensten hebben in 2016 en het eerste kwartaal 2017 de metingen verricht bij 

uitvoering van hun (geprioriteerde) reguliere controles. De meetgegevens zijn maart 2017 

afgestemd met de veiligheidsregio’s.  

De veiligheidsregio’s hebben er bewust voor gekozen om het verrichten van de metingen in 

handen te leggen van het adviesbureau Vigiles uit Terneuzen. Dit bevorderde de kwaliteit en 

eenduidigheid van de metingen. De kosten voor de inzet van Vigiles hebben beide 

veiligheidsregio’s ten laste kunnen brengen van de Impulssubsidie omgevingsveiligheid (IOV). 

Vigiles heeft in opdracht van de veiligheidsregio’s eind 2016 en begin 2017 bij alle 105 bedrijven 

een quickscan uitgevoerd van circa 8 uur per bedrijf. Alle bedrijven hebben willen meewerken aan 

dit onderzoek. Alle meetgegevens zijn ondergebracht in een database op basis waarvan relevante 

conclusies kunnen worden getrokken. Het risicobeeld dat is ontstaan komt dus voort uit de 

metingen door zowel de omgevingsdienst als de veiligheidsregio. 

Tussen servet en tafellaken 

Het project heeft naast het risicobeeld een zeer belangrijk inzicht opgeleverd. Risicorelevante 

bedrijven vormen een categorie van objecten die tussen het servet en tafellaken vallen. De 

gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s Toezicht & Handhaving waren voor wat betreft 

brandveiligheid voornamelijk gericht op objecten die over een gebruiksvergunning moeten 
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beschikken. Risicorelevante bedrijven vallen niet onder de reikwijdte van die vergunningsplicht. 

Toezicht door de brandweer hierdoor jaren gefocust geweest op kinderdagverblijven, winkels, 

sporthallen, etc., maar niet op risicorelevante bedrijven. 

De veiligheidsregio neemt op zeer contentieuze wijze deel aan de Brzo-inspectie, waarbij Brzo-

bedrijven programmatisch en met hoge kwaliteit worden geïnspecteerd. Risicorelevante bedrijven 

(zijnde bedrijven met gevaarlijke stoffen, niet zijnde Brzo) vallen per definitie buiten de scope van 

deze inspectie. 

In het ″regionale toezichtbeleid brandveiligheid 2017-2020″ dat door alle colleges van 

burgemeester en wethouders is omarmd vorig jaar, zijn risicorelevante bedrijven wel opgenomen 

als onderdeel van programmatisch toezicht, waardoor het toezichttekort binnen de beleidsperiode 

2017-2020 zal worden weggewerkt. 

Risicobeeld 

De bevindingen van ODZOB, ODBN en Vigiles leiden tot een genuanceerd risicobeeld. Er zijn 

geen acuut onveilige situaties of onacceptabele risico’s aangetroffen. Ook is het zo dat nergens 

bedrijven zijn aangetroffen die calculerend nét onder de Brzo-drempel blijven. Alle bezochte 

bedrijven blijven ruim onder die drempel. 

Wel is het zo dat op alle meetpunten er sprake is van een fors aantal bedrijven dat niet voldoet 

aan regelgeving dan wel minder veilig handelt dan wenselijk is. 

De meest relevante bevindingen van omgevingsdienst en veiligheidsregio in de regio Brabant-

Noord zijn visueel weergegeven in een infographic die als bijlage 2 is bijgevoegd. 

Omdat het te ver strekt voor dit voorstel om alle bevindingen met nuances te beschrijven, worden 

onderstaand de meest relevante bevindingen ten behoeve van het vormen van een risicobeeld 

weergegeven. Waar vergelijkbaar, worden de bevindingen in de regio Brabant-Noord afgezet 

tegen de bevindingen in heel Noord-Brabant of enkel regio Brabant-Zuidoost.  

In bijlagen 3 en 4 zijn de volledige bevindingen van de diensten in Brabant-Noord ter kennisgeving 

opgenomen. 

Risicoprofiel 

In vergelijking met de regio’s Midden- en West 

Brabant en Brabant-Zuidoost heeft de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord een lager 

risicoprofiel. Dit uit zich met name in relatief lage 

effectafstanden van het maatgevende toxische- of 

explosieve scenario. Slechts 22% van de bedrijven 

kent een effectafstand van meer dan 250 meter. 

Mede hierdoor ligt er maar bij 14% van de bedrijven 

een kwetsbaar object in het effectgebied. 

Maatgevende scenario’s en 

veiligheidsvoorzieningen 

De meest voorname parameter voor het risicobeeld is 

de mate waarin de risicoscenario’s bij de bedrijven 

worden beheerst, zowel qua dekkende 

vergunningvoorschriften als qua feitelijk benodigde 

veiligheidsvoorzieningen. Bij circa 15% - 20% van de 

bedrijven is dit niet op orde. 

Door de juridische bril bezien is bij circa 12% van de  

bedrijven de vergunning onvoldoende dekkend c.q. is 

onvoldoende duidelijk dat deze wel dekkend is. In 15% 
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van de inspecties door de omgevingsdiensten is gebleken dat de cruciale beveiligingsinstallaties 

niet voldoen aan wetgeving. Dit beeld komt globaal overeen met de bevindingen vanuit (meer 

feitelijk) veiligheidsperspectief uitgevoerd door de veiligheidsregio’s. Bij 34% van de bedrijven 

worden de maatgevende scenario’s onvoldoende beheerst. Dit komt mede doordat bij 25% van de 

bedrijven één of meerdere feitelijk benodigde veiligheidsinstallaties ontbreken, bij 39% de 

bluswatervoorziening onvoldoende is en voor 76% de brandwerende scheidingen niet voldoen. 

Juiste en actuele informatie  

Gemeenten en provincie hebben de juridische plicht om risico’s 

vanuit bedrijven en op kwetsbare objecten systematisch te 

registreren. Deze informatie wordt verwerkt in de provinciale 

risicokaart. Bedrijven hebben de juridische plicht om informatie 

over in bedrijf zijnde gevaarlijke stoffen als register beschikbaar 

te hebben. De preparatie door veiligheidsregio’s (met name 

onderdeel Brandweer) op rampen en crises kan worden 

verstevigd door goede planvorming.  

Juistheid en actualiteit van informatie blijkt een thema dat vraagt 

om aandacht. In grofweg 62% van de gevallen ontbreekt het 

aan het voorhanden hebben van actuele en juiste informatie. 

De risicokaart is bij circa 71% van de bedrijven die het betreft 

niet actueel. 38% van de bedrijven beschikt niet over een actueel 

register gevaarlijke stoffen. En de planvorming bij de brandweer is bij 78% van de bedrijven niet 

aanwezig of actueel. 

Cultuur en organisatie 

De veiligheidscultuur bij bedrijven is een zeer 

belangrijke factor die van invloed is op 

onvolkomenheden in de veiligheidsbeheersing bij 

het bedrijf. De cultuur is door Vigiles gemeten aan 

de hand van de door Shell ontwikkelde “Hearts & 

Minds-methodiek.” Bedrijven worden gescoord en 

vervolgens getypeerd als generatief, pro-actief, 

calculatief ,reactief of pathologisch. 

36% van de bedrijven is te typeren als reactief. 

Deze bedrijven besteden pas aandacht aan 

veiligheid nadat er een incident heeft plaats 

gevonden. Er worden ad-hoc oplossingen 

geïmplementeerd. Een brede inventarisatie van 

risico’s heeft niet plaatsgevonden. Minder 

zorgelijk, maar voor zeker voor verbetering vatbaar is de score van eveneens 44% van het 

bedrijvenbestand dat calculatief is. Deze bedrijven hebben veiligheid vooral op papier geregeld. 

Er zijn procedures, maar deze zijn vaak beperkt geïmplementeerd. 

 

De bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van een bedrijf vormt een zeer belangrijke barrière om escalatie 

van beginnende incidenten te voorkomen en om slachtoffers te voorkomen. Deze interne 

organisatie van de bedrijven blijkt sterk voor verbetering vatbaar. Hoewel de omvang van de 

bedrijfsnoodorganisatie bij de meeste bedrijven goed is afgestemd op de risico’s (bij 91% van de 

bedrijven), is de bijscholing van de BNO bij 40% van de bedrijven niet afgestemd op de 

risico’s. De BNO, de risico’s bij het bedrijf en de ingrijpmogelijkheden dienen te zijn beschreven in 

een actueel bedrijfsspecifiek bedrijfsnoodplan. Bij 49% van de bedrijven was er geen sprake van 

een actueel bedrijfsnoodplan.  
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Conclusies en aanbevelingen 

Door de inspecties vanuit de omgevingsdiensten en door de quickscans door Vigiles in opdracht 

van de veiligheidsregio´s is de volgende slotconclusie te geven van de risico’s bij en door 

risicorelevante bedrijven in de regio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost: 

Risicobeeld 

Er is geen sprake van acuut risicovolle situaties of van bedrijven die calculerend net onder de Brzo 

grens blijven. De onvolkomenheden die zijn geconstateerd brengen enige mate van risico met 

zich, maar concentreren zich niet bij enkele bedrijven of bij een bepaalde aard van bedrijvigheid. 

Er is overall sprake van verhoogd risico. 

Risico-acceptatie 

Gelet op de aard van de bedrijven (reële toxische, explosieve of gecombineerde scenario’s) en 

gelet op het relatief grote aantal bedrijven waarbij één of meerdere risico’s t.a.v. 

veiligheidsbeheersing is aangetroffen, is het onverstandig om deze risico’s te accepteren. 

Aanpak 

Het beeld dat is ontstaan, rechtvaardigt een brede, programmatische aanpak. Dat zou anders zijn 

als bijvoorbeeld slechts bij een aantal bedrijven risico’s waren geconstateerd die sec middels 

handhaving verholpen kunnen worden. Omdat er sprake is van meervoudige problemen, verspreid 

over meerdere verantwoordelijken (bedrijven zelf, veiligheidsregio en omgevingsdienst zijn allen 

aan zet), zou een meervoudige aanpak in de lijn der verwachting liggen. Streven zou zijn om 

samen met bedrijven te investeren in duurzame veiligheidsoplossingen. Ad hoc en per gemeente 

reageren richting bedrijven leidt niet tot veiligheidsverhogende oplossingen op lange termijn.  

Een aanpak met coalities van veiligheidsregio + bedrijven en van veiligheidsregio + 

omgevingsdienst lijkt het meest passend. Om deze coalities kracht bij te zetten, is het zeer 

wenselijk als het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio optreedt als bestuurlijk opdrachtgever 

van de programmatische aanpak. 

Voorstel opvolging 

Opstellen meervoudig interventieprogramma, inclusief nadere analyse 

Voorgesteld wordt om de veiligheidsregio opdracht te geven om een plan van aanpak c.q. 

interventieprogramma te laten uitwerken waarmee de risico’s bij de risicorelevante bedrijven 

beheersbaar/aanvaardbaar wordt op de aspecten ”Maatgevende scenario’s en 

veiligheidsvoorzieningen”, “Juiste en actuele informatie” en “Cultuur & Organisatie.” 

Dit interventieprogramma zal in nauwe samenwerking met de 3 Brabantse omgevingsdiensten en 

de 3 Brabantse veiligheidsregio’s worden vormgegeven. Mogelijk ook in samenspraak met (een 

afvaardiging van) de bedrijven.  

In de regio Midden-West is reeds een interventieprogramma gestart dat op onderdelen succesvol 

is en op andere onderdelen moeizaam van start gaat. Bij het opstellen van “ons” 

interventieprogramma zullen de best practices en lessons learned uit de regio Midden-West zeker 

worden bestudeerd. 

Het interventieprogramma zal zodanig worden opgesteld dat het als bouwsteen past in onder 

meer de VTH-naleefstrategie van de gemeenten/omgevingsdienst en het programma 

“Maatschappij” (BrandveiligLeven) van de sector Risicobeheersing van de regionale brandweer. 

Ambitie is om het programma aan te laten sluiten bij de doelstellingen van de Omgevingswet en 

de daarbij horende verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en bedrijf. Kern hiervan is dat 

de overheid meer achteraf controleert of doelen worden bereikt in plaats van dat zij vooraf toetst 

aan strikte regels. 
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Ten behoeve van het interventieprogramma zal de beschikbare data nader worden geanalyseerd, 

o.m. om nog beter inzichtelijk te krijgen welke interventies een bedrijfsgerichte aanpak nodig 

hebben en welke een collectieve aanpak.  

 

Het interventieprogramma zal eind 2017 aan uw bestuur worden aangeboden. 

Bij positieve besluitvorming en opdrachtverlening door uw bestuur kan uitvoering van het 

programma starten per 1 januari 2018. 

 

Samenloop met gewenste versteviging taakuitvoering Brandweer Brabant-Noord 

De inhoud van het interventieprogramma en de integraliteit met andere diensten, gemeenten en 

bedrijven moet zich zetten. Gelet ook op de lessons learned uit Midden- en West Brabant en de 

ambitie om de doelstelling van de Omgevingswet te volgen, is het zeer waarschijnlijk dat het 

interventieprogramma een basis zal kennen van (systeem)toezicht, geflankeerd met interventies 

die zijn gericht op houding en gedrag bij de directies en hun stakeholders. Ook zal mogelijk meer 

prioriteit worden gelegd bij de preparatieve voorbereiding op repressieve inzet bij de bedrijven. 

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid beschikt Brandweer Brabant-Noord 

momenteel niet over de kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit om volledig uitvoering te kunnen 

geven aan haar aandeel in het op te stellen interventieprogramma. 

Dit gegeven zal als knelpunt worden aangedragen bij de bestuursconferentie d.d. 7 juli 2017 

inzake de staat van de organisatie van de veiligheidsregio. 

Idealiter was het interventieprogramma gereed geweest voorafgaand aan de bestuursconferentie. 

Dit is echter vanwege de afstemming met andere diensten en besturen in Noord-Brabant niet 

mogelijk. Concreet benodigde aanvullende middelen zullen onderdeel uitmaken van het voorstel 

inzake het interventieprogramma (beoogd november 2017). 

Informatievoorziening aan gemeenten en bedrijven 

De regionale brandweer zal na besluitvorming door uw bestuur over dit voorstel een “uitsnede” 

maken per gemeente met één of meerdere risicorelevante bedrijven. Deze uitsnede zal ter 

kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders worden aangeboden, onder 

verwijzing naar uw besluit tot opdracht voor het uitwerken van een meervoudige, programmatische 

aanpak. Desgewenst kunnen de bevindingen per gemeente worden toegelicht. Indien relevant zal 

ook de gemeentelijke paragraaf uit het regionaal risicoprofiel worden aangepast en worden 

aangeboden. 

 

De bedrijven die zijn bezocht door de omgevingsdienst en door Vigiles zullen op hoofdlijnen 

informatie ontvangen over besluitvorming over dit voorstel. 
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Procesgang 

Processtap Datum 

KMT ter goedkeuring 29-05-2017 

Dagelijks Bestuur ter instemming 26-06-2017 

Algemeen Bestuur ter vaststelling 7-07-2017 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 

1. Kennis te nemen van het risicobeeld bij risicorelevante bedrijven dat is ontstaan na 

inspecties en quick scans door omgevingsdienst en veiligheidsregio.  

2. De conclusie over te nemen dat het risicobeeld aanleiding geeft om de veiligheidssituatie 

te verbeteren middels een meervoudige, programmatische, aanpak; 

3. Brandweer Brabant-Noord opdracht te verstrekken tot het opstellen van een 

interventieprogramma in samenwerking met omgevingsdienst Brabant-Noord en 

bedrijven. Hierbij dient onderkend te worden dat het aandeel van de veiligheidsregio 

Brabant-Noord in het interventieprogramma zeer waarschijnlijk enkel uitvoerbaar is na 

versteviging van de taakuitvoering door Brandweer Brabant-Noord; 

4. Brandweer Brabant-Noord opdracht te geven om het risicobeeld per gemeente ter 

kennisgeving aan te bieden aan de colleges van burgemeester en wethouders van de 

betreffende gemeenten. 

 

 
Akkoord 

Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm     Paraaf:  …………… 

 
 

Bijlage(s) 

 Bijlage 1: Overzicht risicorelevante bedrijven Brabant-Noord 

 Bijlage 2: Infographic “stand van veiligheid bij risicorelevante bedrijven in 

Brabant-Noord” 

 Bijlage 3: Eindrapport “Quickscans Industriële veiligheid VRBN” door Vigiles 

 Bijlage 4: Rapportage “Inventarisatie Risicorelevante bedrijven” door Omgevingsdienst 

Brabant-Noord 

 



AGP 4 ABVRBN 20170707 Bijlage 1 - Lijst risicorelevante bedrijven BN

Naam bedrijf Adres Plaats Gemeente

Royal Fireworks/Cafferata Canadabaan 8 Nistelrode Bernheze

Stichting Duurzaam landleven Bernheze Nieuwe Steeg 2 Heeswijk-Dinther Bernheze

Campina Holland Cheese b.v. Hoogeindsestraat 31 Rijkevoort Boxmeer

MSD Animal Health Wim de Korverstraat 35 Boxmeer Boxmeer

Aspen Boseind 17 Boxtel Boxtel

Distrifresh b.v. van Salmstraat 64 Boxtel Boxtel

Vion Boxtel b.v. Boseind 10 Boxtel Boxtel

A.U.V. Coöperatieve Nederlandse Veterinair 

Farmaceutische Groothandel U.A.  

Beversestraat 23 Cuijk Cuijk

Aviko Precooked Potato Products b.v. Korte Oijen 2 Katwijk Cuijk

Blokland Coldstores b.v. Simon Homburgstraat 14 Cuijk Cuijk

Fleuren tankopslag Havenlaan 14 Katwijk Cuijk

Nutricia Cuijk b.v. Grotestraat 91 Cuijk Cuijk

Teeuwissen Coldstore Cuijk b.v. Korte Oijen 6 Katwijk Cuijk

Hovu vleeshandel Van Leeuwenhoekweg 38 Schijndel Meierijstad

Profclean Nederland b.v. Duinweg 4a Schijndel Meierijstad

Van Swaay duurzaam hout Vlagheide 2 Schijndel Meierijstad

Coldservice Group De Amert 401 Veghel Meierijstad

FrieslandCampina DMV b.v. N.C.B.-laan 80 Veghel Meierijstad

Inlandterminal Veghel Macaroniweg 3 -5 Veghel Meierijstad

Intracare Voltaweg 4 Veghel Meierijstad

Mars Nederland b.v. Taylorweg 5 Veghel Meierijstad

Sligro Food Group Nederland b.v. Doornhoek 4050 Veghel Meierijstad

Van der Broek Olie b.v. Doornhoek 4115 Veghel Meierijstad

Landgoed de Princepeel b.v. Volkelseweg 57 Wilbertoord Mill en Sint Hubert

Ball Packaging Parallelweg 1 Oss Oss

De Kock Hescheweg 223 Oss Oss

Dreumex b.v. Dommelstraat 1 Oss Oss

DRT Vloeren Landweerstraat Zuid 140 Oss Oss

LPS Benelux b.v. Randmeer 36 Oss Oss

ND Logistics Markermeer 1 Oss Oss

OOC Terminals Waalkade 17c Oss Oss

Pivot Park Molenstraat 110 Oss Oss

Spectro b.v. Grevelingenmeer 2 Oss Oss

Synthomer IJsselstraat 41 Oss Oss

Unilever Nederland Food Factories b.v. Molenweg 80 Oss Oss

ENN Clean Fuel b.v. Waalkade 4 Oss Oss

VOS Silo Logistics Waalkade 13 Oss Oss

Afvalstoffendienst Titaniumlaan 1 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Baril Coatings Zilverenberg 9 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Bostik b.v. De Voerman 8 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Campina Buttergold b.v. Pieter Langendijksingel 2 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Diepop (Vrieskade) Veemarktkade 9a 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Emgas De Steenbok 20 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Heineken Nederland b.v. Rietveldenweg 25 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Nedis De Tweeling 28 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Pit Point tankstation Molenstraat 9 Rosmalen 's - Hertogenbosch

SPS Zilverenberg 16 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Vitelco b.v. Veemarktkade 19 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Kronenburg Molenveld 5 Wanroij Sint Anthonis

L.B.B. Aben b.v. Broeksteen 3 Wanroij Sint Anthonis

Stichting Cleanergy Wanroij Straatscheveld 2 Wanroij Sint Anthonis
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Naam bedrijf Adres Plaats Gemeente

B & C Ultrafiltratie Vliegeniersstraat 17 Uden Uden

C & T Technics Frontstraat 12a Uden Uden

Coors Tek Frontstraat 4 Uden Uden

Coppens Warenhuis Lagenheuvelstraat 11 Volkel Uden

PEKA Kroef b.v. Beukenlaan 61 Odiliapeel Uden

Schumacher Plating b.v. Vliegeniersstraat 14 Uden Uden

Van der Ven Vloertechniek Koperslagerstraat 16 Uden Uden
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1 INLEIDING 
 

1.1 Achtergrond  
De afgelopen jaren hebben er in Noord-Brabant een aantal incidenten plaats gevonden bij 
bedrijven, die gevaarlijke stoffen produceren, opslaan of gebruiken ten behoeve van het 
productieproces. De incidenten hadden een grote impact op de omgeving.  
 
Naar aanleiding van de incidenten heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in 
2015 een quick-scan uitgevoerd naar de zogenaamde ‘stand van veiligheid’ bij bedrijven, 
waar een aanzienlijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig is. In 2016 is in het 
Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) afgesproken dat eenzelfde onderzoek 
uitgevoerd wordt voor de bedrijven, die vallen in het beheersgebied van de 
Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.  
 
In opdracht van de veiligheidsregio Brabant-Noord is dit onderzoek in 2016 uitgevoerd. Doel 
van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de ‘stand van veiligheid’. Daarnaast wenst 
de veiligheidsregio inzicht in de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de inhaalslag. 
In totaal zijn 59 bedrijven bezocht. De selectie van de bedrijven heeft plaats gevonden door 
de Omgevingsdienst in samenwerking met de Veiligheidsregio. Een overzicht van de 
bedrijven is opgenomen in bijlage 1. Deze rapportage beschrijft de systematiek en 
resultaten van het onderzoek voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord.  

1.2 Integrale benadering  
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Omgevingsdienst Brabant-Noord, de 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Separaat aan 
de quick-scan hebben de Omgevingsdiensten de bedrijven geïnspecteerd. Hierbij is onder 
andere beoordeeld in hoeverre de omgevingsvergunning, de risicokaart en de 
uitgangspunten van een eventueel opgestelde kwantitatieve risicoanalyse (QRA) actueel 
zijn. De inspecties zijn waar mogelijk geïntegreerd in het reguliere inspectieprogramma van 
de Omgevingsdiensten. 

1.3 Uitgangspunten  
Gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden brengen specifieke risico’s met zich mee. Voor 
ongeveer 700 bedrijven in Nederland die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen 
werken is aanvullende regelgeving opgesteld om medewerkers, milieu en omwonenden te 
beschermen. Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is de Nederlandse 
implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn.  
 
In Brabant-Noord vallen 14 bedrijven onder de werkingssfeer van het Brzo. Deze bedrijven 
worden jaarlijks uitgebreid geïnspecteerd door een team met vertegenwoordigers van de 
Omgevingsdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de veiligheidsregio. 
Omdat deze bedrijven onderdeel uitmaken van een jaarlijks inspectieprogramma en er 
hiermee een adequaat beeld is met betrekking tot de ‘stand van veiligheid’ zijn deze 
bedrijven als onderdeel van de quick-scan niet geïnspecteerd.  

1.4 Inhoud quick-scan 
De mate waarin een inrichting een risico vormt is afhankelijk van de omgeving en de 
maatregelen, die een bedrijf neemt om de risico’s te beheersen. Middels wet- en 
regelgeving worden eisen gesteld aan het voorkomen van en beperken van de gevolgen van 
brand en ongevallen. Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het 
voorkomen van onacceptabele risico’s op de omgeving als gevolg van het transport, de 
opslag, productie en het bewerken van gevaarlijke stoffen.  
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Voor het inzichtelijk maken en meten van de ‘stand van veiligheid’ is in 2015 in opdracht 
van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een systematiek ontwikkeld. Deze 
systematiek geeft inzicht in de wijze waarop binnen elk bedrijf de risico’s beheerst worden 
en maakt het mogelijk om op basis van scores bedrijven onderling te vergelijken en 
eventueel te prioriteren. De wegingsfactoren zijn tot stand gekomen op basis van ‘expert 
judgement’, waarbij de verschillende vakgebieden van de veiligheidsketen 
vertegenwoordigd waren.  
 
In samenwerking met medewerkers van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-
Zuidoost is de ontwikkelde systematiek middels twee validatiesessies beoordeeld. Hierbij is 
getoetst in hoeverre de onderwerpen uit de quick-scan volledig zijn om een goede 
inschatting te maken van het risicoprofiel en de risicobeheersing.   

1.5 Uitvoering  
De quick-scan bestond uit een dossieronderzoek, een gesprek en een rondgang bij de 
bedrijven. In het dossieronderzoek zijn de afgegeven vergunningen doorgenomen en 
beoordeeld op actualiteit. Indien er aanleiding toe was heeft daarnaast een voorbespreking 
plaats gevonden met de adviseur of toezichthouder van de Veiligheidsregio. Deze 
bespreking had als doel om inzicht te krijgen in de historie en eventuele aandachtspunten 
naar aanleiding van eerdere inspecties.  
 
De resultaten van de quick-scan zijn beschreven in een uitgebreide checklist. Wanneer 
recent al een uitgebreide inspectie had plaatsgevonden, is de checklist samen met de 
adviseur of toezichthouder van de Veiligheidsregio ingevuld. Bij de Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost is deze werkwijze bij twee bedrijven toegepast.  

1.6 Demarcatie  
Bij het uitvoeren van de quick-scan is gezocht naar een evenwicht tussen diepgang en 
snelheid. Een quick-scan kan immers onmogelijk de diepgang hebben van een uitgebreide 
inspectie of nulmeting. Een aantal bedrijven was zodanig omvangrijk dat de quick-scan op 
basis van steekproeven heeft plaats gevonden. Deze werkwijze is bij 10 bedrijven toegepast.   

1.7 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoek systematiek. De navolgende hoofdstukken 3 tot en met 
7 geven de resultaten van de quick-scan weer. Hierbij zijn de resultaten van de quick-scan 
per deelaspect weergegeven. Door middel van voorbeelden worden de resultaten 
toegelicht. De voorbeelden zijn ontleend aan de quick-scan bij bedrijven in het 
beheersgebied van zowel de Veiligheidsregio Brabant-Noord als de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost. In hoofdstuk 8 zijn de samenvattende conclusies en aanbevelingen 
weergegeven.  
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2 Systematiek 
 

2.1 Inleiding  
De quick-scan is gebaseerd op twee pijlers: het risicoprofiel en de risicobeheersing. Binnen 
het risicoprofiel zijn de risico’s als gevolg van de bedrijfsactiviteiten beoordeeld. Daarnaast 
zijn de (mogelijke) effecten op de omgeving beoordeeld. Beide aspecten zeggen iets over 
het inherente risico van bedrijven en zijn moeilijk te beïnvloeden. Bedrijven hebben immers 
bepaalde gevaarlijke stoffen nodig voor het productieproces of zijn juist gespecialiseerd in 
de productie van de gevaarlijk stoffen. Als gevolg hiervan kunnen er bij incidenten mogelijke 
effecten op de omgeving ontstaan.   
 
De mate waarin de risico’s door bedrijven beheerst worden is wel te beïnvloeden. In de 
quick-scan is beoordeeld in hoeverre de risico’s door de bouwkundige, installatietechnische 
en organisatorische maatregelen beheerst worden tot een acceptabel niveau. Voor het 
vaststellen van de ondergrens is aansluiting gezocht bij de wet- en regelgeving op het 
gebied van brand- en industriële veiligheid. Naast de risico beheersende maatregelen is de 
veiligheidscultuur beoordeeld. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de pijlers weer van de 
quick-scan.  
 

Risicoprofiel Risicopotentieel 

Omgeving 

Risicobeheersing Brandveiligheidsvoorzieningen 

Noodorganisatie 

Cultuur 

Tabel 2.1: pijlers quick-scan 

 
Onderstaande paragrafen geven een toelichting op de vijf onderwerpen van de quick-scan.  

2.2 Risicopotentieel 
Binnen het ‘risicopotentieel’ zijn de risico’s als gevolg van de bedrijfsactiviteiten en de 
opgeslagen gevaarlijke stoffen beoordeeld. Als onderdeel van deze pijler is beoordeeld in 
hoeveel en welke gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen. Daarnaast is beoordeeld in 
hoeverre binnen de inrichting een verhoogd risico is op het ontstaan van brand en het 
afgelopen jaar incidenten binnen de inrichting hebben plaats gevonden.   

2.3 Omgeving  
Binnen de pijler omgeving is een inschatting gemaakt van de effecten op de omgeving als 
gevolg van calamiteiten binnen de inrichting. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens 
van de risicokaart en (indien aanwezig) de kwantitatieve risicoanalyse. Beoordeeld is in 
hoeverre binnen de risicocontouren van het bedrijf kwetsbare objecten of vitale 
infrastructuur liggen. Daarnaast is een inschatting gemaakt van het aantal personen in het 
effectgebied. Ten slotte is beoordeeld in hoeverre als gevolg van een naastgelegen bedrijf 
escalatie te verwachten is naar het betreffende risicobedrijf.  

2.4 Brandveiligheidsvoorzieningen 
De mate waarin risico’s worden beheerst is in belangrijke mate afhankelijk van de 
bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen. Het normatief kader 
wordt gevormd door het Bouwbesluit en de omgevingsvergunning, activiteit milieu. Voor de 
opslag van gevaarlijke stoffen is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) als 
uitgangspunt gehanteerd.  
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2.5 Noodorganisatie 
Naast de bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen speelt de 
noodorganisatie een belangrijke rol in het beheersen van de risico’s. In de quick-scan is 
beoordeeld in hoeverre de bedrijven beschikken over een adequate noodorganisatie en de 
noodorganisatie qua omvang, opleiding en bijscholing is afgestemd op de risico’s. Daarnaast 
is beoordeeld in hoeverre de procedures eenduidig zijn vastgelegd in een bedrijfsnoodplan 
en dit noodplan periodiek wordt geactualiseerd. Ten slotte is beoordeeld in hoeverre 
binnen de inrichting een actueel gevaarlijke stoffen register aanwezig is en de planvorming 
van de brandweer actueel is ten aanzien van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en de 
brandveiligheidsvoorzieningen.   

2.6 Cultuur 
Als onderdeel van de quick-scan is de veiligheidscultuur beoordeeld. Hierbij is beoordeeld in 
hoeverre bedrijven een proactief veiligheidsbeleid voeren. Staat veiligheid ‘in the picture’ 
en is er voldoende lerend vermogen bij de bedrijven. Alle bedrijven zijn gescoord volgens de 
cultuurladder van Parker en Hudson

1
. Daarnaast is beoordeeld of de aandacht voor 

(brand)veiligheid eenduidig is belegd.  
 

 

 
 

 

 
1 Parker D, Hudson PT. Understanding your culture. EP 2001-5124, Shell International Exploration and Production, 2001. 
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10% 

30% 

24% 

36% 

3 Resultaten risicopotentieel 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de quick-scan met 
betrekking tot het risicopotentieel.  

3.1 Inleiding  
Binnen het ‘risicopotentieel’ zijn de risico’s als gevolg van de bedrijfsactiviteiten en de 
opgeslagen gevaarlijke stoffen beoordeeld. Als onderdeel van deze pijler zijn de volgende 
aspecten beoordeeld: 
 Het maatgevende incidentscenario; 
 De opgeslagen gevaarlijke stoffen; 
 Het risico op het ontstaan van brand; 
 De incidenthistorie.  
Onderstaande paragrafen beschrijven de resultaten van de inventarisatie. Paragraaf 3.2 
beschrijft de kenmerken met betrekking tot het risicoprofiel van Brabant-Zuidoost.  

3.2 Risicoprofiel Brabant-Noord 
Het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord kenmerkt zich door veel bedrijven in 
de voedings(middelen)industrie. In de regio bevinden zich een aantal slachterijen en 
bedrijven, die gespecialiseerd zijn in uitbenen en verwerken van vlees. Daarnaast liggen er 
in het verzorgingsgebied veel productiebedrijven. De bedrijven kenmerken zich door grote 
bedrijfsgebouwen, die gevaarlijke stoffen hebben ter ondersteuning van de 
bedrijfsactiviteiten. Er bevinden zich geen bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie 
van gevaarlijke stoffen. 

3.3 Type scenario’s  
Voor de verschillende inrichtingen is beoordeeld welke scenario’s te verwachten zijn. Hierbij 
is onderscheid in een explosief, toxisch scenario of brandscenario. Beoordeeld is welk 
scenario of welke combinatie van scenario’s maatgevend is met betrekking tot de effecten 
op de omgeving. Tabel 3.3 geeft de resultaten in percentages en absolute aantallen weer. 
 

 Aantal % 

Explosief 6 10% 

Brand 18 30% 

Toxisch 14 24% 

Combinatie 21 36% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 3.3: Type scenario’s 

 

 
Bij 14 bedrijven is een toxisch scenario maatgevend. Bij deze bedrijven vindt opslag van 
giftige of corrosieve stoffen plaats. De opslag van deze gevaarlijke stoffen is bij deze 
bedrijven ondergeschikt aan de effecten als gevolg van een brand. Hierbij moet bijvoorbeeld 
gedacht worden aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Aan het afvalwater worden 
gedoseerd kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen toegevoegd. Het vrijkomen van 
gevaarlijke stoffen als gevolg van een lekkage is maatgevend met betrekking tot de effecten 
op de omgeving. Als gevolg van een brand zal de omgeving geen hinder ondervinden.  
 
Bij een klein deel van de onderzochte bedrijven (10%) is sprake van een explosief scenario. 
Dit zijn mestvergistingsinstallaties en LNG/CNG tankstations. Binnen het beheersgebied van 
de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn 4 mestvergistingsinstallaties en 1 CNG/LNG 
tankstation. Bij 18 bedrijven is een brandscenario maatgevend is voor de effecten op de 
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33% 

19% 9% 

36% 

3% 0% 

omgeving. Het risico op het vrijkomen van deze gevaarlijke stoffen staat niet in verhouding 
tot de giftige verbrandingsproducten die vrijkomen bij een brand. De vijf bedrijven zijn 
voornamelijk opslag- en distributiebedrijven. 
 
De overige bedrijven kenmerken zich door een gecombineerde gevaarssetting. Bij deze 
bedrijven worden zowel brandbare, giftige als corrosieve stoffen opgeslagen. Daarnaast is 
er een aantal gebouwen waar naast de opslag van giftige en/of corrosieve stoffen grote 
brandcompartimenten zijn gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor veel oude koel- en 
vrieshuizen. Naast het risico op het vrijkomen van ammoniak uit de koelinstallatie, zijn veel 
koelhuizen geïsoleerd door middel van brandbare isolatie. Een brand zal zich hierdoor snel 
uitbreiden en forse impact hebben op de omgeving.  

3.4 Hoeveelheid en soort opgeslagen gevaarlijke stoffen 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld hoeveel en welke klasse ADR geclassificeerde 
stoffen worden opgeslagen. Hierbij is uitgegaan van de vergunde hoeveelheden. Wanneer 
de hoeveelheden niet eenduidig in de omgevingsvergunning waren opgenomen, is 
uitgegaan van de geconstateerde hoeveelheden. In onderstaande tabel is de hoeveelheid 
ADR geclassificeerde stoffen weergegeven.  
 

 Aantal % 

Minder dan 10 ton 18 31% 

10 – 50 ton 12 20% 

50 – 100 ton 5 9% 

100 – 1.000 ton 22 37% 

1000 – 10.000 ton 2 3% 

Meer dan 10.000 ton 0 0% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 3.4: Hoeveelheden ADR geclassificeerde stoffen  

 

Daarnaast is beoordeeld welke gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Hierbij is aansluiting 
gezocht bij de verschillende PGS richtlijnen.  

 Ammoniakkoelinstallaties: PGS 13 3.4.1
Van de bezochte bedrijven maken 18 bedrijven (31%) onderdeel uit van de quick-scan 
vanwege de aanwezigheid van een ammoniakkoelinstallatie. Deze koelinstallaties vallen 
onder de werkingssfeer van de PGS 13. De PGS maakt in de voorschriften onderscheid naar 
de capaciteit van de koelinstallatie (tot 3.000 kg, 3.000 – 5.000 kg en groter dan 5.000 kg).   
 
Bij de helft van de bedrijven heeft de koelinstallatie een inhoud van 3.000 – 5.000 kg. 
Slechts drie bedrijven hebben een koelinstallatie met meer dan 5.000 kg ammoniak. Deze 
bedrijven zijn ARIE-plichtig. Op basis van de Arbeidsomstandighedenwetgeving moeten 
deze bedrijven de risico’s voor de medewerkers en de omgeving identificeren en evalueren 
in een Aanvullende Risico Inventarisatie en –Evaluatie (ARIE).  
 
Opgemerkt moet worden dat als onderdeel van de quick-scan is gekeken naar de capaciteit 
van de afzonderlijke installaties, aangezien deze maatgevend is met betrekking tot het 
risico. Een deel van de bedrijven beschikt over meerdere koelinstallaties, waardoor de 
weliswaar meer dan 5.000 kg ammoniak binnen de inrichting aanwezig is, maar de 
capaciteit van de afzonderlijke systemen kleiner is dan 5.000 kg. Twee bedrijven beschikken 
over een koelinstallatie met een capaciteit groter dan 10.000 kilo ammoniak.  
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 Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage: PGS 15  3.4.2
Bij nagenoeg alle bezochte bedrijven vindt opslag van gevaarlijke stoffen in emballage 
plaats. Hierbij moet gedacht worden aan opslag in vaten, cans, flessen of IBC’s. Deze opslag 
van gevaarlijke stoffen in emballage valt onder de werkingssfeer van de PGS 15. Bij de 
meeste bedrijven vindt de opslag plaats in brandveiligheidskasten of kluizen met een 
maximale opslagcapaciteit van 10 ton.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zeventien bedrijven beschikken over één of meerdere opslagvoorzieningen met een 
opslagcapaciteit groter dan 10 ton. Bij een voorziening met een opslagcapaciteit groter dan 
10 ton moet een beschermingsniveau worden vastgesteld. Het beschermingsniveau is 
afhankelijk van de aard en risico’s van de gevaarlijke stoffen. Bij de opslag van 
brandgevaarlijke stoffen of zeer toxische stoffen moet worden voorzien in een 
automatische brandblusinstallatie (beschermingsniveau 1). Bij twaalf bedrijven is deze 
installatie op basis van de omgevingsvergunning noodzakelijk en aanwezig.   
 
Voor stoffen met een beperkter (brand)risico kan volstaan worden met een 
beschermingsniveau 2(a). Dit beschermingsniveau veronderstelt dat een brand door de 
brandweer beheerst kan worden. De beheersbaarheid van een brand wordt dus afhankelijk 
van een doelmatige inzet van de brandweer. Naast een principiële overweging over de rol 
van de brandweer in het brandveiligheidsconcept voor een inrichting kunnen vraagtekens 
gezet worden bij de mogelijkheden van de brandweer. Deze zijn in veel gevallen beperkt. 
Hoewel de PGS 15 als Best bestaande Techniek (BBT) wordt gehanteerd, kunnen wel 
vraagtekens gesteld worden bij toepassing van dit beschermingsniveau.  
 

Beschermingsniveau 2: opslag gevaarlijke stoffen Oss 

Bij een bedrijf dat is gespecialiseerd is de productie van verschillende reinigingsmiddelen 
vindt opslag van gevaarlijke stoffen in emballage plaats. Opslag van producten vindt 
plaats in verschillende opslagvoorzieningen. Vier opslagvoorzieningen zijn voorzien van 
beschermingsniveau 2. Voor een adequate brandweerinzet is voorzien in een 
blusschuiminstallatie, die in geval van brand door de brandweer moet worden gevoegd. 
Met de opkomsttijd van de brandweer kan echter niet gegarandeerd worden dat het 
brandoppervlak beperkt is en een inzet door de brandweer doelmatig is.  

 Aantal % 

Minder dan 3000 kg 5 28% 

3.000 – 5.000 kg  10 56% 

5.000 – 10.000 kg 1 6% 

Meer dan 10.000 kg  2 10% 

Totaal (n=18) 18 100% 

Tabel 3.4.1: Opslagvoorzieningen PGS 13  

 

 Aantal % 

< 10.000 kg 31 65% 

>10.000 kg beschermingsniveau 1 12 25% 

>10.000 kg beschermingsniveau 2 1 2% 

>10.000 kg beschermingsniveau 3 4 8% 

Totaal (n=48) 48 100% 

Tabel 3.4.2: PGS 15 categorieën  
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Bovenstaande geldt in beperktere mate ook voor beschermingsniveau 3. Voor gevaarlijke 
stoffen met een beperkt brandrisico en toxiciteit is beschermingsniveau 3 of 4 van 
toepassing. Deze beschermingsniveau veronderstelt dat het risico zodanig laag is, dat 
aanvullende brand beheersende maatregelen niet nodig zijn. Hoewel de opgeslagen stoffen 
een hoog vlampunt hebben en beperkt toxisch zijn, kunnen als geval van een brand nog 
steeds aanzienlijke effecten ontstaan. Een voorbeeld is opgenomen in onderstaand kader.  
 

Beschermingsniveau 3: Opslag van gevaarlijke stoffen Son en Breugel 

Bij een productie- en opslagbedrijf vindt opslag van gevaarlijke stoffen in emballage 
plaats in twee geschakelde hallen. De opgeslagen gevaarlijke stoffen zijn onbrandbaar of 
hebben een hoog vlampunt. Daarnaast zijn de stoffen beperkt toxisch. Het effectgebied 
(1% letaliteit) als gevolg van een brand bedraagt volgens de risicokaart echter 850 meter. 
Binnen dit effectgebied liggen een kinderdagverblijf  en een aantal gebouwen waar zich 
veel personen kunnen bevinden. Het is niet onwaarschijnlijk dat zich in het effectgebied 
meer dan 1000 personen bevinden. Hoewel er de afgelopen jaren meerdere  inspecties 
hebben plaats gevonden, is beperkt aandacht besteed aan de risico’s op het ontstaan van 
brand. Daarnaast is ingestemd met een aantal afwijkingen ten opzichte van de PGS 15.  

 
Geadviseerd wordt om voor toepassing van beschermingsniveau 2 en 3 in samenwerking 
met de Veiligheidsregio’s en Omgevingsdiensten in de provincie Noord-Brabant beleid te 
ontwikkelen. Geadviseerd wordt de noodzakelijke randvoorwaarden, effecten op de 
omgeving en de relatie met het toezichtprogramma en –frequentie hierbij te beschouwen.  

 Opslag van overige gevaarlijke stoffen 3.4.3
De meeste bedrijven maken onderdeel uit van de quick-scan vanwege de opslag van 
gevaarlijke stoffen in emballage (PGS 15) of de aanwezige ammoniakkoelinstallatie (PGS 13). 
Naast deze opslag beschikt een deel van de bedrijven (14 bedrijven, 17%) over een 
afleverinstallatie voor dieselolie ten behoeve van het (interne) transport. Daarnaast vindt bij 
een groot deel van de bedrijven opslag van zuren en logen in bovengrondse tanks plaats. 
Deze opslag vindt plaats ten behoeve van reiniging van procesinstallaties en het 
neutraliseren van afvalwater. Vooral bij bedrijven in de voedingsmiddelen was deze opslag 
aanwezig. Hier vond daarnaast opslag van stikstof, zuurstof en kooldioxide plaats. 

3.5 Brandrisico  
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre er binnen de inrichting een 
verhoogd risico is op het ontstaan van brand. Hierbij is rekening gehouden met de 
aanwezige voorzieningen om dit risico te beheersen. Bij 2 bedrijven (4%) is geconcludeerd 
dat er een verhoogd risico is op het ontstaan van brand. Opgemerkt moet worden dat het – 
vanwege het karakter van de quick-scan, lastig is om te beoordelen in hoeverre binnen een 
inrichting een verhoogd risico is op het ontstaan van brand.  

3.6 Incidentenhistorie  
Uit de gegevens van de meldkamer (GMS) blijkt dat bij 5 bedrijven (8%) in 2015 een incident 
heeft plaatsgevonden, waarvoor de overheidsbrandweer opgeroepen is. De ongewenste en 
onechte brandmeldingen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De incidenten hebben 
niet allemaal betrekking op een brand.  
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Bij Nutricia in Cuijck woedde in 2015 een grote brand. Bij de andere bedrijven was sprake 
van een arbeidsongeval of een beginnende brand, die door de overheidsbrandweer is 
geblust. 

 
 

 Aantal % 

Geen 54 92% 

1 – 5 5 8% 

>5  0 0% 

Totaal (n=59) 17 100% 
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4 Resultaten omgeving 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de quick-scan met 
betrekking tot het risico van de inrichtingen op de omgeving.  

4.1 Inleiding  
Binnen de pijler ‘omgeving’ is beoordeeld in hoeverre de inrichtingen als gevolg van 
calamiteiten een verhoogd risico vormen op de omgeving. Binnen deze pijler zijn de 
volgende aspecten beoordeeld: 
 Het effectgebied; 
 Het aantal personen in het effectgebied; 
 De aanwezigheid van (beperkt) kwetsbare objecten in het effectgebied; 
 De aanwezigheid van vitale infrastructuur in het effectgebied; 
 Het risico op branduitbreiding en escalatie. 

4.2 Effectgebied 
Beoordeeld is in hoeverre als gevolg van incidenten effecten op de omgeving te verwachten 
zijn. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens van de risicokaart en (indien aanwezig) de 
kwantitatieve risicoanalyse. Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is erop gericht om 
de effecten op de omgeving te beperken. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen vormt 
hierin het wettelijk kader. In het Bevi wordt onderscheid gemaakt in inrichtingen met een 
hoog risico en categoriale inrichtingen. Voor categoriale inrichtingen zijn in de Regeling 
externe veiligheid inrichtingen (Revi) effectafstanden opgenomen. Voor de inrichtingen met 
een hoog risicoprofiel moeten de externe veiligheidsrisico’s op basis van een kwantitatieve 
risicoanalyse worden bepaald.   
 
In de quick-scan is met betrekking tot het effectgebied aansluiting gezocht bij de 1% 
letaliteitsafstand. Dit is de effectafstand waarbij 1% van de bevolking overlijdt als gevolg van 
de vastgestelde scenario’s. Een aantal inrichtingen is niet opgenomen in de risicokaart of de 
risicokaart vermeldt geen 1% letaliteitsafstand. Voor deze bedrijven is een inschatting van 
het effectgebied gemaakt. De effectafstand is hierbij - indien mogelijk -  overgenomen van 
bedrijven met soortgelijke opslag of installaties. Bij een aantal inrichtingen zijn de risicovolle 
activiteiten gesaneerd of nog niet gerealiseerd. In dit geval is eveneens een inschatting 
gemaakt van het effectgebied.  
 
Uit de quick-scan blijkt dat deze 1 % letaliteitsafstand bij 22% van de bedrijven zich beperkt 
tot de inrichtingsgrenzen. Bij 56% van de inrichtingen is de afstand beperkt tot een afstand 
van 250 meter. Bij 22% is deze effectafstand groter dan 250 meter. Bij deze bedrijven vindt 
in grote hoeveelheden opslag van gevaarlijke stoffen in emballage plaats of vindt 
significante opslag van brandbaar gas plaats. Geen van de bedrijven hebben een 
effectgebied groter dan 1000 meter.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aantal % 

Effecten beperkt tot grenzen inrichting 13 22% 

Effecten buiten inrichting < 250 meter 33 56% 

Effecten buiten inrichting: 250 – 1000 
meter 13 

22% 

Effecten buiten de inrichting: > 1000 
meter 0 

0% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 4.2: Omvang effectgebied  
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De mate waarin de risicokaart actueel is, is als onderdeel van de quick-scan niet beoordeeld 
en geregistreerd. Dit maakt onderdeel uit van het onderzoek van de Omgevingsdienst. Wel 
is geconstateerd dat de risicokaart niet voor alle bedrijven actueel is. De risicokaart wordt 
niet consequent geactualiseerd na afgifte van een nieuwe omgevingsvergunningen. 
Daarnaast zijn de uitgangspunten met betrekking tot de opgeslagen gevaarlijke stoffen en 
type installatie niet in alle gevallen actueel.  

4.3 Kwetsbare objecten  
Kwetsbare objecten vragen in geval van calamiteiten bijzondere aandacht voor de 
hulpdiensten. Kwetsbare objecten zijn woningen, gebouwen waar zich veel personen 
bevinden en gebouwen bestemd voor het verblijf van minderjarigen, ouderen, zieken of 
gehandicapten. Een groot deel van de inrichtingen bevindt zich op industrieterreinen 
waardoor er binnen het invloedsgebied zich geen kwetsbare objecten bevinden. Uit de 
quick-scan blijkt dat ongeveer 14% van de onderzochte bedrijven (8 bedrijven) een 
invloedsgebied heeft, waarbinnen (beperkt) kwetsbare objecten liggen. 
 

 
 

 
Bij vier bedrijven bevinden zich in het effectgebied gebouwen met een groot aantal 
personen, zoals kantoorgebouwen, een zwembad en winkels.  

4.4 Vitale infrastructuur  
Naast de aanwezigheid van (beperkt) kwetsbare objecten kan een incident ook effect 
hebben op de infrastructuur in de omgeving van bedrijven. Beoordeeld is in hoeverre in het 
effectgebied auto(snel)wegen, spoorwegen of waterwegen liggen.  
 

 
 

Bij vier bedrijven ligt een spoorlijn in het effectgebied. Bij één bedrijf ligt een snelweg in het 
effectgebied. Autowegen of provinciale wegen zijn in het kader van de quick-scan niet als 
vitale infrastructuur beschouwd.  

 Aantal % 

Nee 51 86% 

Kinderdagverblijf 1 2% 

Verzorgingstehuis 0 0% 

Ziekenhuis 0 0% 

Woningen, woonschepen, woonwagens 3 5% 

Gebouwen met veel personen 4 7% 

Recreatieterreinen 0 0% 

Overig 0 0% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 4.3: kwetsbare objecten in effectgebied 

 Aantal % 

Nee 54 92% 

Ja, vaarwater 1 2% 

Ja, spoorlijn (personenvervoer) 4 8% 

Ja, auto(snel)weg 0 2% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 4.4: Hinder omgeving 
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4.5 Risico op branduitbreiding en escalatie 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre er als gevolg van brand risico is 
op branduitbreiding van of naar naastgelegen bedrijven. De mate waarin brandoverslag 
plaats vindt is onder andere afhankelijk van de vuurbelasting in de gebouwen en de 
aanwezige preventieve voorzieningen.  
 

 

Uit de quick-scan blijkt daarnaast dat bij 22 van de onderzochte bedrijven kans is op 
branduitbreiding van en/of naar naastgelegen bedrijven (37%). Veelal is dit het geval bij 
inrichtingen, die op oude industrieterreinen liggen. Bedrijven zijn hier vaak op korte afstand 
van elkaar gesitueerd, waarbij er vaak geen aanvullende maatregelen zijn genomen om 
brandoverslag tussen bedrijven te voorkomen. Door een hoge vuurbelasting en een 
brandbare dak- en gevelisolatie wordt hier risico op brandoverslag daarnaast vergroot.  
 
Ook op nieuwe industrieterreinen is er bij een aantal bedrijven een reel risico op 
brandoverslag. De afstand tussen bedrijven is hier niet altijd afgestemd op de vuurbelasting 
en het te verwachten brandverloop. In het Bouwbesluit wordt geen rekening gehouden met 
de vuurbelasting in gebouwen en het risico op brandoverslag. In het bestemmingsplan is 
vaak een afstand van vijf meter als bebouwingsvrije zone ten opzichte van de perceelgrens 
opgenomen. Hiermee wordt verondersteld dat een brandwerendheid van 60 minuten 
aanwezig is. Bij bedrijven met een aanzienlijke opslag van brandbare producten is deze 
afstand onvoldoende om brandoverslag tussen gebouwen te voorkomen.   
 
Ook de eisen uit de PGS normen zijn gebaseerd op veelal oude kengetallen en 
uitgangspunten. Hierin zijn veelal ook standaard afstanden van 5 en 10 meter opgenomen 
om brandoverslag naar een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen te voorkomen. Hierin  
wordt eveneens geen rekening gehouden met de vuurbelasting en het te verwachten 
brandverloop.  
 

Risico op brandoverslag: opslagtank waterstofperoxide Lieshout 

Een bedrijf dat is gespecialiseerd in het produceren van voedingssupplementen, 
reinigings- en desinfectiemiddelen voor de veehouderij wenst een opslagtank te 
realiseren voor de opslag van waterstofperoxide. De opslagtank is geprojecteerd op een 
afstand van vijf meter van de erfgrens. Waterstofperoxide is sterk brand bevorderend. In 
de omgevingsvergunning worden beperkt eisen gesteld aan de afstand tot de inrichting 
en de brandwerendheid van de gevel van het bedrijf. In geval van brand is er hierdoor 
een reëel risico op het bezwijken van de tank en een explosieve verbranding.  

 
De brandwerendheid van een opslagvoorziening of de afstanden tussen gebouwen en 
opslag van gevaarlijke stoffen zijn veelal gebaseerd op (bestaande) uitgangspunten uit het 
Bouwbesluit en de PGS normen. Geadviseerd wordt echter om de afstand of 
brandwerendheid van te stellen om basis van een risicogerichte benadering, waarbij een 

 Aantal % 

Nee  37 63% 

Reëel risico op branduitbreiding van 
naastgelegen bedrijven 9 15% 

Reëel risico op branduitbreiding naar 
naastgelegen bedrijven 3 5% 

Reëel risico op branduitbreiding van en 
naar naastgelegen bedrijven  10 17% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 4.5: risico’s naastgelegen bedrijven 
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zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de brandwerendheid/afstand en de 
vuurbelasting (brandduur) en het te verwachten brandverloop. 
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5 Resultaten brandveiligheidsvoorzieningen 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de quick-scan met 
betrekking tot de aanwezigheid van de bouwkundige en 
installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen.  

5.1 Inleiding  
Binnen de pijler brandveiligheidsvoorzieningen is beoordeeld in hoeverre de bouwkundige 
en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen conform het Bouwbesluit en de PGS 
voorschriften aanwezig zijn. Binnen deze pijler zijn de volgende aspecten beoordeeld: 
 De indeling in brandcompartimenten; 
 De kwaliteit van de brandwerende scheidingsconstructies; 
 De aanwezigheid van bluswater; 
 De bereikbaarheid voor hulpdiensten; 
 De bluswateropvang; 
 De aanwezigheid van (brand)veiligheidsinstallaties; 
 De kwaliteit van brandveiligheidsinstallaties. 
Naast bovenstaande (afzonderlijke) aspecten is beoordeeld in hoeverre de te onderscheiden 
maatgevende scenario’s door de aanwezige bouwkundige en installatietechnische 
voorzieningen adequaat worden beheerst.  

5.2 Indeling brandcompartimenten 
Het Bouwbesluit en de PGS 15 stellen eisen aan de indeling in brandcompartimenten en 
maximale omvang van een brandcompartiment. Op basis van de PGS 15 moet een 
opslagvoorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage in een apart 
brandcompartiment liggen. Op basis van het Bouwbesluit moet een gebouw zijn ingedeeld 
in brandcompartimenten met een maximale oppervlakte van respectievelijk 2.500 m

2
 voor 

nieuwbouw en 3.000 m
2
 voor bestaande gebouwen. Ook de PGS 15 stelt eisen aan de 

oppervlakte van een brandcompartiment. Deze mag maximaal 2.500 m
2 

bedragen.
 

 
Het Bouwbesluit biedt op basis van artikel 1.3 van het bouwbesluit de mogelijkheid om 
grotere brandcompartimenten te realiseren. In dit geval moet een gelijkwaardig 
veiligheidsniveau aangetoond worden. Algemeen geaccepteerde methoden voor het 
aantonen van een gelijkwaardig veiligheidsniveau zijn de NEN 6060 en de methode 
‘Beheersbaarheid van Brand’. De maximale oppervlakte van een brandcompartiment is 
hiermee o.a. afhankelijk van de vuurbelasting en de aanvullende brandpreventieve 
voorzieningen. 
 

 

Beoordeeld is in hoeverre de indeling in brandcompartimenten voldoet aan het Bouwbesluit 
en de PGS-richtlijnen. Uit de quick-scan blijkt dat de indeling in brandcompartimenten bij 31 
bedrijven voldoet aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit en de PGS-richtlijnen. Bij 20 

 Aantal % 

Voldoet aan Bouwbesluit / PGS normen 31 52% 

Voldoet aan Bouwbesluit met 
inachtneming methode BvB / PGS normen 20 34% 

Voldoet aan Bouwbesluit  / PGS normen 
maar niet  afgestemd op risico’s 1 2% 

Voldoet niet aan Bouwbesluit  / PGS 
normen en niet afgestemd op risico’s 7 12% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 5.2: indeling in brandcompartimenten 
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24% 

76% 

bedrijven wordt weliswaar niet voldaan aan de prestatie-eisen, maar mag verondersteld 
worden dat de indeling in brandcompartimenten wel voldoet aan de functionele eisen uit 
het Bouwbesluit. Hoewel de oppervlakte groter is dan de grenswaarde uit het Bouwbesluit, 
is er een beperkte vuurbelasting of is voorzien in een sprinklerinstallatie om een 
uitgebroken brand te beheersen.  
 

Indeling in brandcompartimenten: koelvrieshuis 

Bij één koel- vriesbedrijf is geconstateerd dat opslag plaats vond van brandbare aroma’s. 
Vanwege de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie is in het verleden ingestemd met 
de opslag van aroma’s in één van de opslaghallen. Hierbij is afgeweken van de PGS 15, die 
voorschrijft dat opslag van brandbare vloeistoffen plaats moet vinden in een apart 
brandcompartiment. Door de aanwezigheid van de brandmeldinstallatie vindt weliswaar 
snelle detectie van een brand plaats, maar zal bij aankomst van de brandweer al sprake 
zijn van een onbeheersbare brand.  

 
Bij zeven bedrijven (12%) voldoet de indeling in brandcompartimenten niet aan het 
Bouwbesluit of PGS-richtlijnen. Bij één bedrijf voldoet de indeling in brandcompartimenten 
aan het Bouwbesluit, maar zijn aanvullende voorzieningen wenselijk om te voorkomen dat 
gevaarlijke stoffen als gevolg van een brand vrijkomen.  

5.3 Kwaliteit brandwerende scheidingen 
Hoewel uit de quick-scan blijkt dat de indeling in brandcompartimenten veelal (88%) 
voldoet aan het Bouwbesluit en de PGS-richtlijnen, is de uitvoering van de brandwerende 
scheidingsconstructies in veel gevallen onvoldoende. Bij 76% van de bedrijven is de 
uitvoering van de brandwerende scheidingen onvoldoende. De tekortkomingen hebben 
onder andere betrekking op: 
 Kabel- en leidingdoorvoeren die niet of onvoldoende  brandwerend zijn afgedicht; 
 Deur- en/of glasconstructies die niet beschikken over de vereiste brandwerendheid;  
 Een onjuiste bevestiging van brandwerende deuren; 
 De afwezigheid van een onafhankelijke hoofddraagconstructie; 
 Een inadequate aansluiting van de brandwerende wand op de dakconstructie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij 14 bedrijven voldoen de brandwerende scheidingen aan de kwaliteitseisen uit het 
Bouwbesluit of de PGS-richtlijnen. Opgemerkt moet worden dat bij een groot deel van deze 
bedrijven een indeling in brandcompartimenten niet noodzakelijk is en er dus geen 
brandwerende scheidingsconstructies aanwezig zijn. Dit is als onderdeel van de quick-scan 
niet als zodanig geregistreerd. De quick-scan geeft met betrekking tot dit aspect een 
vertekend en positiever beeld dan daadwerkelijk het geval is.  
 
Een groot deel van de bedrijven is het afgelopen jaar door de Omgevingsdienst of de 
Veiligheidsregio geïnspecteerd. Opmerkelijk is dat de tekortkomingen hierbij niet door de 
Omgevingsdienst of Veiligheidsregio zijn geconstateerd. Bij een aantal bedrijven is 
geconstateerd dat naar aanleiding van de inspectie weliswaar kabel- en leidingdoorvoeren 
brandwerend zijn afgedicht, maar de uitvoering hiervan onvoldoende was om de vereiste 
brandwerendheid te garanderen.  

 Aantal % 

Uitvoering brandwerende scheidingen 
voldoet aan NEN 6068 en NEN 6069 

14 24% 

Uitvoering brandwerende scheidingen 
voldoet niet aan NEN 6068 en NEN 6069 

45 76% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 5.3: kwaliteit brandwerende scheidingen 
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51% 

10% 

27% 

5% 
7% 

 
Bij drie bedrijven is geconstateerd dat het onderhoud aan de brandwerende scheidingen 
adequaat plaats vond. Deze bedrijven hadden voor het onderhoud contracten met 
gespecialiseerde bedrijven afgesloten. Beide bedrijven zijn relatief nieuwe bedrijven en 
hanteren een hoge veiligheidsstandaard.   

5.4 Bluswatervoorziening 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre voldoende bluswater aanwezig is 
voor het beheersen van de maatgevende incidentscenario’s en de hoeveelheid bluswater 
voldoende is voor het voorkomen van brandoverslag. Als toetskader is hierbij aansluiting 
gezocht bij de beleidsregels ‘bluswatervoorziening en bereikbaarheid’ van de 
Veiligheidsregio. Dit regionale beleidskader beschrijft de noodzakelijke hoeveelheid 
bluswater voor verschillende incidentscenario’s. In het regionale bluswaterbeleid is de 
noodzakelijke hoeveelheid bluswater afgezet tegen het brandverloop en de opschaling van 
de overheidsbrandweer. 
 

 

Uit de quick-scan blijkt dat de bluswatervoorziening bij 61% van de bedrijven voldoet aan 
het regionale beleidskader. De brandkranen in de openbare weg leveren in combinatie met 
open water voldoende capaciteit. Daarnaast beschikt een aantal bedrijven over een 
sprinklerinstallatie. Het doel van deze installatie is om een beginnende brand te beheersen, 
zodat deze door de overheidsbrandweer geblust kan worden. Hiervoor is een beperkte 
hoeveelheid bluswater noodzakelijk.  
 
Bij de overige bedrijven is de aanwezige bluswatervoorziening onvoldoende. Veelal is in de 
nabijheid van de inrichting wel bluswater aanwezig, maar is de capaciteit onvoldoende voor 
het voorkomen van brandoverslag naar naastgelegen compartimenten. Deze bedrijven 
liggen veelal op oude bedrijventerreinen en/of hebben een bovengemiddeld risicoprofiel, 
waardoor meer bluswater nodig is. Daarnaast is in de nabijheid vaak geen open water, zoals 
een kanaal, vijver of brede sloot aanwezig. Op oude bedrijventerreinen geldt de 
bluswaterproblematiek niet alleen voor het risicorelevante bedrijf.  

 
Opgemerkt moet worden dat de noodzaak van voldoende bluswater vaak overschat wordt. 
Voor het voorkomen van brandoverslag is de uitvoering van de brandwerende 
scheidingsconstructies veelal bepalend. Een slechte uitvoering van de brandwerende 
scheidingsconstructies kan zeer beperkt of niet gecompenseerd worden met bluswater.   
 

 Aantal % 

Openbare bluswatervoorziening 
aanwezig en afgestemd op maatgevende 
brandscenario's 

30 51% 

Bluswatervoorziening op eigen terrein 
aanwezig en afgestemd op maatgevende 
brandscenario's 

6 10% 

Openbare bluswatervoorziening 
aanwezig, echter niet afgestemd op 
maatgevende brandscenario 

16 27% 

Bluswatervoorziening op eigen terrein 
aanwezig, echter niet afgestemd op 
maatgevend brandscenario 

3 5% 

Geen toereikende bluswatervoorziening 
aanwezig 

4 7% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 5.4: bluswatervoorziening 
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0% 

8% 

19% 

7% 
66% 

5.5 Bluswateropvang 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre een adequate voorziening voor 
de opvang van bluswater aanwezig is. Uit de resultaten komt naar voren dat bij 38 bedrijven 
(68%) een voorziening voor de opvang van bluswater niet vereist is op basis van de 
omgevingsvergunning of de PGS 15. Hoewel een voorziening op basis van de vergunning of 
PGS richtlijnen niet noodzakelijk is, is bij 4 bedrijven (7%) een voorziening voor de opvang 
van product en bluswater wenselijk om ongewenste verspreiding van brandbare, corrosieve 
of giftige stoffen te voorkomen. De opslag voldoet aan de uitgangspunten van de 
omgevingsvergunning en de PGS-richtlijnen, maar in geval van brand is verspreiding van de 
gevaarlijke stoffen met milieuverontreiniging en/of escalatie waarschijnlijk. 
 

 

 Voor de overige 14 bedrijven (25%) is een voorziening voor de opvang van bluswater 
vereist op basis van de omgevingsvergunning of PGS-normen. Bij 9 bedrijven is een 
adequate voorziening aanwezig en is deze afgestemd op het maatgevend scenario. Uit de 
quick-scan blijkt dat bij vijf bedrijven een adequate voorziening ontbreekt. Veelal is wel een 
voorziening voor de opvang van product en bluswater aanwezig, maar is de 
opvangcapaciteit hiervan onvoldoende. Daarnaast is geconstateerd dat bij een aantal van 
deze bedrijven de opvangcapaciteit weliswaar voldoende is, maar de uitvoering 
onvoldoende is om verspreiding van (brandende) vloeistoffen buiten het compartiment te 
voorkomen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan handbediende schotten of 
bedrijven waarbij de opvangvoorziening niet overeenkomt met de indeling in opslag- en 
brandcompartimenten.  

5.6 Brandveiligheidsinstallaties 
Het Bouwbesluit stelt eisen met betrekking tot de aanwezigheid en kwaliteit van 
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Een industriefunctie met een oppervlakte groter 
dan 2.500 m

2
 moet zijn voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. 

Opslagvoorzieningen, die vallen onder de werkingssfeer van de PGS moeten in sommige 
gevallen zijn voorzien van een automatische brandmeldinstallatie.  
 
Vanuit het Bouwbesluit geldt er geen verplichting tot het aanbrengen van een 
sprinklerinstallatie of andere automatische brandbeheersingsinstallatie. Wel kan deze 
installatie zijn gerealiseerd als onderdeel van een gelijkwaardige oplossing. Op basis van de 
PGS 15 kan er wel een verplichting zijn tot het realiseren van een automatische 
brandbeheersingsinstallatie. Dit is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen 
gevaarlijke stoffen in een opslagvoorziening, het vlampunt en de verpakkingsgroep van de 
opgeslagen gevaarlijke stoffen.  

 Aantal % 

Geen adequate voorziening aanwezig, 
maar wel vereist 

0 0% 

Adequate voorziening vereist en 
aanwezig, maar niet afgestemd op 
maatgevend scenario 

5 8% 

Adequate voorziening vereist en 
aanwezig en afgestemd op maatgevende 
scenario's 

11 19% 

Geen adequate voorziening vereist en 
aanwezig, maar op basis van 
maatgevende scenario's wel noodzakelijk 

4 7% 

Geen adequate voorziening vereist en 
aanwezig en op basis van maatgevende 
scenario's niet noodzakelijk 

39 66% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 5.5: Bluswateropvang 
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12% 3% 

59% 

15% 

7% 

4% 

 
Uit de resultaten van de quick-scan blijkt dat bij de meeste bedrijven (75%, 44 bedrijven) de 
brandveiligheidsinstallaties overeenkomstig het Bouwbesluit en/of de PGS 15 aanwezig zijn 
of er geen verplichting is tot het realiseren van een automatische brandbeveiligings-
installatie.  
 
Bij de overige 15 bedrijven ontbreekt de vereiste brandveiligheidsinstallatie of voldoet de 
installatie qua omvang of kwaliteit niet aan de geldende eisen. Bij 9 bedrijven wordt niet 
voldaan aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit. De tekortkomingen hebben met name 
betrekking op het ontbreken van de vereiste brandmeldinstallatie voor het alarmeren van 
het personeel in geval van brand. Een mogelijke verklaring hiervoor is de aanscherping van 
de eisen uit het Bouwbesluit met betrekking tot de aanwezigheid van een brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie.   
 

 

Uit de quick-scan komt naar voren dat bij 6 bedrijven niet wordt voldaan aan de 
voorschriften uit de PGS richtlijnen. De tekortkomingen hebben betrekking op de 
afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen en hebben geen betrekking op de afwezigheid van   
stationaire brandbeheersingsinstallaties. Tijdens de quick-scan is daarnaast geconstateerd 
dat bij een aantal bedrijven weliswaar een automatische brandbeheersingsinstallatie 
aanwezig is, maar deze verouderd is of onvoldoende afgestemd is op de opgeslagen stoffen. 
 
Bij de meeste inrichtingen zijn de brandveiligheidsinstallatie ontworpen en aangelegd 
overeenkomstig een actueel programma van eisen of uitgangspuntendocument. Het 
Bouwbesluit stelt geen verplichting aan het actualiseren van het programma van eisen of 
uitgangspuntendocument. Wanneer een voorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen 
in emballage moet zijn voorzien van een automatische brandbeheersingsinstallatie moet op 
basis van de PGS 15 eens per vijf jaar beoordeeld worden in hoeverre het ontwerp van de 
automatische brandveiligheidsinstallatie aansluit bij de Best Bestaande Techniek. Bij 21 
inrichtingen is het programma van eisen of uitgangspuntendocument verouderd. Bij 15 
bedrijven ontbreekt het vereiste inspectiecertificaat. De bedrijven, die beschikken over een 
opslagvoorziening, die op basis van de omgevingsvergunning of de PGS 15 moet zijn 
voorzien van beschermingsniveau 1 is het uitgangspuntendocument van de stationaire 
brandveiligheidsinstallaties voor de betreffende opslag in alle gevallen actueel. 
 
 
 
 
 

 Aantal % 

Brandveiligheidsinstallaties conform 
Bouwbesluit aanwezig 

7 12% 

Brandveiligheidsinstallaties conform PGS-
normen aanwezig 

2 3,5% 

Brandveiligheidsinstallaties conform 
Bouwbesluit en PGS-normen aanwezig 

35 59% 

Brandveiligheidsinstallaties conform 
Bouwbesluit niet aanwezig 

9 15% 

Brandveiligheidsinstallaties conform PGS-
normen niet aanwezig 

4 7% 

Brandveiligheidsinstallaties conform 
Bouwbesluit en PGS-normen niet 
aanwezig 

2 3,5% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 5.6-1: brandveiligheidsinstallaties 
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20% 

29% 10% 

15% 

19% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 Beheersing maatgevende scenario’s 
As onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre de maatgevende incident-
scenario’s adequaat worden beheerst. Voor het beoordelen van dit aspect is als criterium 
gehanteerd dat als gevolg van incidenten gewonden buiten de inrichting te verwachten zijn 
en niet wordt voldaan aan essentiële (brand)veiligheidsvoorzieningen.  
 
Bij 20 bedrijven (34%) is geconcludeerd dat de maatgevende incidentscenario’s door de 
bouwkundige en installatietechnische voorzieningen niet adequaat worden beheerst. De 
belangrijkste oorzaken of combinatie hiervan zijn: 
 Het ontbreken van een deugdelijke indeling en uitvoering in brandcompartimentering; 
 De afwezigheid van automatische brandbeheersingsinstallaties; 
 Het risico op branduitbreiding van en of naar naastgelegen bedrijven; 
 Een ontoereikende bluswatervoorziening.  
 
Voor de overige 39 bedrijven (66%) wordt geconcludeerd dat de maatgevende scenario’s 
wel adequaat worden beheerst. Met de brandveiligheidsvoorzieningen die bij deze 
bedrijven aanwezig zijn, wordt geen escalatie verwacht.  
 

 Aantal % 

Actueel UPD aanwezig, certificaat niet 
noodzakelijk 

4 7% 

Actueel UPD niet aanwezig, certificaat niet 
noodzakelijk 

12 20% 

Actueel UPD en certificaat aanwezig 17 29% 

Actueel UPD aanwezig, certificaat niet 
aanwezig 

6 10% 

Actueel UPD en certificaat niet aanwezig 9 15% 

Niet van toepassing 11 19% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 5.6-2: Uitgangspuntendocument 
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6 Resultaten noodorganisatie 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de quick-scan met 
betrekking tot de noodorganisatie. 

6.1 Inleiding  
Binnen de pijler noodorganisatie is beoordeeld in hoeverre binnen de inrichting een 
noodorganisatie aanwezig, die in geval van calamiteiten adequaat kan handelen. Binnen 
deze pijler zijn de volgende aspecten beoordeeld: 
 De omvang van de noodorganisatie; 
 De mate waarin de opleidingen zijn afgestemd op de risico’s; 
 De kwaliteit en actualiteit van het bedrijfsnoodplan; 
 De beschikbaarheid van een actueel register gevaarlijke stoffen; 
 De aanwezigheid van een actuele bereikbaarheidskaart; 

6.2 Omvang noodorganisatie  
Met betrekking tot de omvang van de noodorganisatie gelden geen specifieke eisen. Wel 
geeft de Arbeidsomstandighedenwetgeving richting aan de omvang van de noodorganisatie. 
Tijdens de quick-scan is beoordeeld in hoeverre binnen het bedrijf voldoende BHV-ers zijn 
opgeleid zijn voor het ontruimen van de inrichting en het ondersteunen van de 
hulpverlening.  
 
Bij de meeste bedrijven (92%) kan op basis van deze quick-scan geconcludeerd worden dat 
de omvang van de bedrijfsnoodorganisatie is afgestemd op de risico’s binnen de inrichting. 
Bij 5 bedrijven is geconstateerd dat de omvang van de noodorganisatie onvoldoende is 
afgestemd op de risico’s binnen de inrichting. Bij deze bedrijven zijn onvoldoende interne 
hulpverleners  aanwezig om een adequate ontruiming te faciliteren en de hulpverlening te 
ondersteunen.  
 
Bij een deel van de bedrijven is een groot aantal medewerkers werkzaam. De meeste 
bedrijven beschikken over een ontruimingsalarminstallatie, waardoor het aanwezige 
personeel in geval van incidenten snel gewaarschuwd kan worden. Bij een aantal bedrijven 
ontbreekt deze brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, waardoor de ontruiming 
volledig door de BHV-ers uitgevoerd moet worden.  
 
Opgemerkt moet worden dat de registratie van de ontruiming bij veel bedrijven handmatig 
plaats vindt. De ervaring leert dat deze wijze van registratie bij bedrijven met veel 
medewerkers nagenoeg niet mogelijk is. Deze bedrijven is geadviseerd om een 
geautomatiseerd registratiesysteem te implementeren.  

6.3 Opleiding en bijscholing 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre de bedrijfsnoodorganisatie wordt 
bijgeschoold en de bijscholing is afgestemd op de risico’s. Hierbij is onder andere 
beoordeeld in hoeverre de medewerkers worden geïnstrueerd in de risico’s van de 
aanwezige gevaarlijke stoffen, de aanwezige (brand)veiligheidsvoorzieningen en de mate en 
wijze waarop het bedrijfsnoodplan intern wordt beoefend.  
 
Uit de quick-scan komt naar voren dat de bijscholing van de noodorganisatie bij 34% van de 
bedrijven onvoldoende is afgestemd op de risico’s. Geconstateerd is dat veel bedrijven de 
medewerkers enkel opleiden tot bedrijfshulpverlener. Specifieke training in relatie tot de 
risico’s en de werking van de (automatische) brandveiligheidsinstallatie vindt bij deze 
bedrijven niet plaats. Opvallend hierbij is dat zelf een jaarlijkse ontruimingsoefening geen 
gemeengoed is en bij een deel van de bedrijven niet plaats vindt.  
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hierbij is dat zelf een jaarlijkse ontruimingsoefening geen gemeengoed is en bij een deel van 
de bedrijven niet plaats vindt.  

6.4 Bedrijfsnoodplan 
De verplichting tot het opstellen van een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan vloeit voort 
uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Het bouwbesluit beschrijft eisen met betrekking 
tot het opstellen van een ontruimingsplan. Daarnaast is in de omgevingsvergunning vaak de 
verplichting opgenomen tot het opstellen van een bedrijfsnoodplan.  
 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld is in hoeverre er een actueel noodplan 
aanwezig is. Om te bepalen of het bedrijfsnoodplan actueel is, is beoordeeld of er recente 
wijzigingen en mutaties zijn uitgevoerd. Ook is in enkele gevallen steekproefsgewijs 
beoordeeld in hoeverre het document nog actueel is (bijvoorbeeld aan de hand van 
telefoonnummers overheid en medewerkers). Enkele noodplannen zijn daarnaast 
inhoudelijk op kwaliteit beoordeeld. 
 
Bij 29 bedrijven (49%) is geconcludeerd dat het bedrijfsnoodplan niet actueel is. De 
geconstateerde tekortkomingen hebben veelal betrekking op: 
 De aanwezigheid van verouderde informatie; 
 Het ontbreken van adequate procedures; 
 Het ontbreken van een beschrijving van de werking van de veiligheidsvoorzieningen;  
 Het ontbreken van tekeningen.    

6.5 Register gevaarlijke stoffen 
Indien binnen de inrichting een aanzienlijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen (in emballage) 
wordt opgeslagen, geldt op basis van de PGS 15 of de omgevingsvergunning veelal de 
verplichting tot het bijhouden van een actueel register m.b.t. de opgeslagen gevaarlijke 
stoffen.  
 
Op basis van de quick-scan wordt geconcludeerd dat bij 10 bedrijven een actueel register 
ontbreekt. Bij deze bedrijven is het register niet actueel. Opgemerkt moet worden dat veel 
bedrijven ‘worstelen’ met de opzet en actualiteit van het register. Bij de Veiligheidsregio en 
de Omgevingsdienst is geen eenduidig beleid met betrekking tot de aanwezigheid van een 
register gevaarlijke stoffen en de opzet van dit register. Diverse bedrijven geven aan dat de 
Omgevingsdienst naar hun mening ten onrechte gehandhaafd heeft op de actualiteit van 
het register.  
 
Het register heeft als primair doel om de brandweer informatie te verschaffen over de aard 
en hoeveelheid van de aanwezige gevaarlijke stoffen. Vooral bij distributiebedrijven is het 
nagenoeg onmogelijk om een actueel register bij te houden. Deze bedrijven beschikken 
vaak over een digitaal register, waardoor dit in geval van calamiteiten niet snel 
raadpleegbaar is. Er kunnen daarnaast vraagtekens gesteld worden bij de noodzaak van een 
zeer gedetailleerd register ten behoeve van een adequate inzet door de brandweer.  

6.6 Planvorming veiligheidsregio  
Voor een goede operationele voorbereiding heeft de brandweer de beschikking over 
bereikbaarheidskaarten. In deze kaarten is informatie  opgenomen met betrekking tot de 
opgeslagen gevaarlijke stoffen, de bereikbaarheid, bluswatervoorziening, brandscheidingen 
en de aanwezigheid van automatische brandbeheersingsinstallaties.  
 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre de planvorming van de 
Veiligheidsregio up-to-date is. Geconstateerd is dat de bereikbaarheidskaart bij 78% van de 
bedrijven niet aanwezig of niet actueel is. In 46% van de situaties is geen 
bereikbaarheidskaart aanwezig, terwijl dit voor een adequate voorbereiding op 
incidentenbestrijding wel wenselijk is. Waar geconstateerd is dat de bereikbaarheidskaart 
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niet actueel is, hebben de bevindingen voornamelijk betrekking op de periodieke revisie van 
de bereikbaarheidskaart of de volledigheid van de informatie. Zo ontbreekt bij deze 
bedrijven vaak een volledig overzicht van de opgeslagen stoffen en zijn de brandwerende 
scheidingen niet adequaat op de bereikbaarheidskaart vermeld.  
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7 Cultuur  
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de quick-scan met 
betrekking tot de veiligheidscultuur bij de bezochte bedrijven. 

7.1 Inleiding  
Als onderdeel van de quick-scan is de veiligheidscultuur beoordeeld. Hierbij is beoordeeld in 
hoeverre bedrijven een proactief veiligheidsbeleid voeren. Staat veiligheid ‘in the picture’ 
en is er voldoende lerend vermogen bij de bedrijven. Daarnaast is beoordeeld of de 
aandacht voor (brand)veiligheid eenduidig is belegd. 

7.2 Cultuur 
Incidenten kunnen nooit helemaal voorkomen worden. Door een proactieve 
veiligheidscultuur kan het risico echter wel sterk gereduceerd worden. Bij deze bedrijven 
maakt veiligheid onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Naar aanleiding van ongewenste 
situaties en kleine incidenten worden maatregelen doorgevoerd om de veiligheid te 
verbeteren. Alle bedrijven zijn gescoord op de cultuurladder van Parker en Hudson. Deze 
maakt onderscheid in vijf verschillende veiligheidsculturen: 
 Pathologisch. Deze bedrijven besteden weinig aandacht aan veiligheid. Veiligheid wordt 

gezien als iets wat geld kost en een probleem veroorzaakt voor medewerkers; 
 Reactief. Deze bedrijven besteden pas aandacht aan veiligheid nadat er een incident 

heeft plaats gevonden. Er worden ad-hoc oplossingen geïmplementeerd. Een brede 
inventarisatie van risico’s heeft niet plaatsgevonden.  

 Calculatief. Deze bedrijven hebben veiligheid vooral op papier geregeld. Er zijn 
procedures, maar deze zijn vaak beperkt geïmplementeerd.  

 Proactief. Bedrijven hebben de verbetering van veiligheid hoog op de agenda. De 
bedrijven investeren actief en continu in verbeteringen.  

 Generatief. Bij deze bedrijven maakt veiligheid integraal onderdeel uit van de 
bedrijfsvoering. De medewerkers zijn zich bewust van en betrokken bij veiligheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de meeste bedrijven (41%) is de veiligheidscultuur als calculatief beoordeeld. Bij 22 
bedrijven is de veiligheidscultuur als reactief beoordeeld. Slechts bij 13% van de bedrijven is 
de cultuur als proactief beoordeeld. Bij geen van de bedrijven is de veiligheidscultuur als 
generatief of pathologisch beoordeeld.  

7.3 Leren van incidenten 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre bedrijven leren van incidenten. 
Tijdens de quick-scan is beoordeeld in hoeverre binnen de inrichting incidenten hebben 
plaats gevonden, deze zijn onderzocht en adequate verbetermaatregelen zijn 
geïmplementeerd.  
 

 Aantal % 

Pathologisch 0 0% 

Reactief 22 37% 

Calculatief 24 41% 

Proactief 13 22% 

Generatief 0 0% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 7.2: Cultuur 

 



 

Eindrapport quick-scan industriële veiligheid  Veiligheidsregio Brabant Noord  |28 

 

Bij 16 bedrijven worden incidenten uitgebreid geëvalueerd en de bedrijfsprocessen 
geoptimaliseerd. De incidentanalyses hebben het karakter van een root cause analyse en 
zijn gericht op het achterhalen van de oorzaak van het ongeval, waar deze bij veel andere 
bedrijven zijn gericht op het aanpakken van de symptomen. Bij 6 bedrijven worden 
incidenten slechts op hoofdlijnen en minder diepgaand geëvalueerd. De analyse is veel 
minder diepgaand en verbetermaatregelen hebben vaak betrekking op het wijzigen van 
procedures. Door het faciliteren van kennisoverdracht tussen de bedrijven en het delen van 
best practises kunnen onderzoeksmethoden uitgewisseld worden en bedrijven van elkaar 
leren.  

7.4 Veiligheid belegd… 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld of de aandacht voor veiligheid is belegd 
binnen de organisatie. Maakt de aandacht voor veiligheid en bijbehorende taken belegd bij 
een medewerker die verantwoordelijk is voor veiligheid? Bij 37 bedrijven is veiligheid belegd 
bij een KAM-medewerker of HSE-medewerker. Hoewel de verantwoordelijkheden wel zijn 
belegd is opvallend dat de nadruk in de werkzaamheden ligt bij arbeidsveiligheid. De kennis 
op het gebied van brandveiligheid is vaak beperkt en maakt geen onderdeel uit van het 
takenpakket. Bij deze bedrijven is vaak een gebouwbeheerder of afdeling facility 
management verantwoordelijk voor brandveiligheid.  
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8 Conclusies en aanbevelingen  
 

De afgelopen jaren hebben er in Noord-Brabant een aantal incidenten plaats gevonden bij 
bedrijven, die gevaarlijke stoffen produceren, opslaan of gebruiken ten behoeve van het 
productieproces. Naar aanleiding van deze incidenten heeft de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant in 2015 een quick-scan uitgevoerd naar de zogenaamde ‘stand van veiligheid’ 
bij bedrijven, waar een aanzienlijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig is. In analogie 
met dit onderzoek is deze foto in 2016 voor de 59 risicorelevante bedrijven in Brabant 
Noord in 2016 gemaakt. Dit hoofdstuk beschrijft de samenvattende conclusies en 
aanbevelingen. 
 
Het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord kenmerkt zich door veel bedrijven in 
de voedings(middelen)industrie. In de regio bevinden zich een aantal slachterijen en 
bedrijven, die gespecialiseerd zijn in uitbenen en verwerken van vlees. Daarnaast liggen er 
in het verzorgingsgebied veel productiebedrijven. De bedrijven kenmerken zich door grote 
bedrijfsgebouwen, die gevaarlijke stoffen hebben ter ondersteuning van de 
bedrijfsactiviteiten. Er bevinden zich geen bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie 
van gevaarlijke stoffen. Het risicoprofiel wijkt hiermee dan ook af van Midden- en West-
Brabant, waar veel (petro)chemische bedrijven zijn gevestigd. Met betrekking tot de 
risicobeheersing zijn geen grote verschillen waar te nemen. De resultaten van Brabant-
Noord, Brabant-Zuidoost en Midden- en West-Brabant zijn vergelijkbaar.  
 
Omgevingswet 
De regulering van veiligheidsrisico’s staat aan de vooravond van een aantal grote 
wijzigingen. Als gevolg van de Omgevingswet verandert de rol van de overheid en bedrijven. 
Doel van de Omgevingswet is vet vereenvoudigen van het omgevingsrecht en het komen tot 
samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving. Een integrale 
gebiedsbenadering staat hierbij centraal. De omgevingsvisie en het omgevingsplan spelen 
hierin een centrale rol. Er komen minder vergunningen en bedrijven krijgen een grotere 
verantwoordelijkheid in het identificeren en beheersen van risico’s.  
 
Dit betekent dat de rol van de overheid verandert. De overheid krijgt de rol van regisseur, 
waarbij verschillende instrumenten ingezet kunnen worden om onder andere een veilige 
fysieke leefomgeving te realiseren. Hierbij kantelt het toezicht van regel- naar risicogericht. 
Dit vraagt om andere competenties en meer kennis van veiligheidsrisico’s. Geadviseerd 
wordt het beheersen van veiligheidsrisico’s, de vereiste kennis en competenties en 
verschillende instrumenten bij risicorelevante bedrijven expliciet af te wegen in de 
voorbereiding op implementatie van de Omgevingswet.  
 
Risicogerichte advisering 
Tijdens het uitvoeren van de quick-scan is geconstateerd dat de maatgevende incident-
scenario’s bij een aantal bedrijven niet adequaat wordt beheerst. Een deugdelijke indeling 
in brandcompartimenten ontbreekt, de brandwerendheid van scheidingsconstructies is niet 
afgestemd op het verwachte brandverloop, de vereiste brandveiligheidsinstallaties zijn niet 
aanwezig en/of er is onvoldoende bluswater voor het voorkomen van brandoverslag. Het 
brandveiligheidsconcept bij deze gebouwen is veelal gebaseerd op uitgangspunten uit het 
Bouwbesluit en de richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Een integrale 
risicogerichte benadering bij afgifte van de omgevingsvergunningen ontbreekt. Geadviseerd 
wordt om - mede ter voorbereiding op de Omgevingswet - een risicogerichte benadering te 
hanteren in de advisering aan gemeenten en omgevingsdiensten.  
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Eenduidig toezichtsbeleid 
Opvallend is dat er geen eenduidige toezichtbeleid is met betrekking tot de risicorelevante 
bedrijven. Een groot aantal bedrijven wordt periodiek door de Omgevingsdienst of de 
Veiligheidsregio geïnspecteerd. Bij een aantal bedrijven is geconstateerd dat deze inspecties 
minder frequent plaats vinden. Dit geldt tevens voor de actualiteit van de omgevings-
vergunningen. Deze is bij een aantal bedrijven sterk verouderd, waarbij er nog wordt 
verwezen naar de voorschriften uit de voormalige CPR-richtlijnen. Een integrale 
toezichtstrategie op basis van de risico’s van de bedrijven kan dit voorkomen.  
 
Integraliteit toezicht 
Specifieke aandachtgebieden vragen om specifieke kennis. Dit geldt tevens voor het 
toezicht op naleving van brandveiligheids- en milieuaspecten. Tijdens de quick-scan is 
geconstateerd dat samenwerking tussen de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio echter 
niet altijd vanzelfsprekend is. Hoewel er overlap is tussen de verschillende werkgebieden, 
zijn integrale inspecties niet geborgd. Vooral voor het overlap van beide werkvelden en 
vanuit het oogpunt van een betrouwbare overheid is goede afstemming essentieel.  
 
Vanuit het toezicht op de milieuvergunning houdt de Omgevingsdienst toezicht op de 
kwaliteit van brandwerende scheidingen van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. 
Veelal ontbreekt de noodzakelijke kennis om dit te beoordelen. Aan de andere kant moet 
voorkomen worden dat de Veiligheidsregio tijdens een inspectie opmerkingen plaats over 
de afwezigheid van voldoende blusmiddelen, terwijl de opslag van gevaarlijke stoffen niet 
overeenkomstig de omgevingsvergunning plaats vindt. Door afstemming van 
werkprocessen, het toezicht, het aanwijzen van accounthouders en het vergroten van de 
kennis bij beide organisaties kunnen deze situaties voorkomen worden. Dit geldt tevens 
voor de interne werkprocessen van de Veiligheidsregio. 
 
Het smeden van de veiligheidsketen 
Specifieke kennis over de risico’s bij bedrijven en de preventieve voorzieningen is 
opgenomen in zogenaamde bereikbaarheidskaarten. Zeker voor de risicorelevante 
bedrijven is deze informatie essentieel. Deze bedrijven beschikken over een verhoogd risico 
en hebben veelal geïnvesteerd in aanvullende veiligheidsvoorzieningen. Tijdens de quick-
scan is echter geconstateerd dat deze kaarten voor veel bedrijven niet opgesteld zijn of niet 
actueel zijn. Geadviseerd wordt om hierin een inhaalslag te maken.  
 
Vanuit de omgevingsvergunning(en) en kwantitatieve risicoanalyses is veel informatie 
beschikbaar over de mogelijke gevolgen van een calamiteit. Zo zijn vaak warmtestralings-
contouren beschikbaar of is berekend wat het effectgebied is in geval van een brand in een 
opslagvoorziening. Geadviseerd wordt om deze informatie beter te ontsluiten naar de 
operationele brandweerorganisatie en op te nemen in de bereikbaarheidskaart of 
aanvalsplan. Bij een aantal bedrijven wordt daarnaast geadviseerd om op voorhand een 
inschatting te maken van het mogelijke effectgebied. Bij incidenten ontstaat hierdoor 
sneller inzicht in het mogelijke effectgebied en kunnen maatregelen genomen worden om 
de mensen in dit gebied te waarschuwen.  
 
Daarnaast geven bedrijven aan graag samen met de overheidsbrandweer te willen oefenen. 
Vanuit de brandweer kan deze vraag niet altijd ingevuld worden. Samen oefenen vergroot 
echter de kennis van de bedrijven in het verzorgingsgebied, de risico’s, elkaars procedures 
en werkwijze. Geadviseerd wordt om voor de risicorelevante bedrijven uitgangspunten te 
formuleren met betrekking tot het gezamenlijk oefenen.  
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Register gevaarlijke stoffen 
Een aantal bedrijven moet op basis van de omgevingsvergunning beschikken over een 
actueel register van de opgeslagen gevaarlijke stoffen. Het register heeft als primair doel om 
de brandweer informatie te verschaffen over de aard en hoeveelheid van de aanwezige 
gevaarlijke stoffen. De Omgevingsdienst houdt toezicht op de aanwezigheid en kwaliteit van 
dit register.  
 
Voor veel bedrijven is het nagenoeg onmogelijk om een actueel register bij te houden. Dit 
geldt met name voor distributiebedrijven. Deze bedrijven beschikken vaak over een digitaal 
register, waardoor dit in geval van calamiteiten en buiten kantoortijden niet snel 
raadpleegbaar is. Er kunnen daarnaast vraagtekens gesteld worden bij de noodzaak van een 
zeer gedetailleerd register ten behoeve van een adequate risico-inschatting door de 
brandweer. Geadviseerd wordt om samen met de Omgevingsdienst eenduidig beleid te 
ontwikkelen met betrekking tot de aanwezigheid en kwaliteit van het register.  
 
Collectieve aanpak: verhogen van het veiligheidsbewustzijn 
Het toezicht op naleving van (brand)veiligheidsvoorschriften kenmerkt zicht door een 
individuele aanpak. Tijdens de quick-scan is geconstateerd dat bij veel bedrijven de kennis 
van de risico’s van de aanwezige gevaarlijke stoffen ontbreekt. Zo is bij veel koelhuizen met 
een ammoniakkoelinstallatie geconstateerd dat zij weliswaar kennis hebben van de 
wetgeving, maar niet op de hoogte zijn van de risico’s en maatregelen in geval van een 
lekkage. Zij zijn hiervoor volledig afhankelijk van de leverancier of het onderhoudsbedrijf 
van de installatie. De Veiligheidsregio beschikt wel over deze kennis. Gepleit wordt voor een 
collectieve themagerichte aanpak, waarin bedrijven geïnformeerd worden over de risico’s, 
het handelingsperspectief en de effecten op de omgeving in geval van calamiteiten.  
 
Door middel van een themagerichte collectieve aanpak kan daarnaast een podium worden 
gegeven aan vooruitstrevende bedrijven. Deze bedrijven hebben vaak innovatieve 
oplossingen geïmplementeerd. Hierbij moet gedacht worden aan het melden van 
incidenten- of bijna ongevallen of onderzoek.  Door het actief delen van deze oplossingen 
en ‘best-practises’ kunnen bedrijven van elkaar leren en wordt het veiligheidsbewustzijn in 
een veilige omgeving vergroot.  
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Bijlage 1: bedrijven quick-scan 
 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedrijven, die onderdeel uitmaken van de 
quick-scan. 
 

Naam Adres 

A.U.V. Beversestraat 23, 5431SL, Cuijk 

Afvalstoffendienst Titaniumlaan 1, 5221CD, ’s-Hertogenbosch  

Aspen Boseind 17, 5281RM, Boxtel 

Aviko Precooked Potato Products B.V.  Korte Oijen 2, 5433NE, Katwijk 

B&C Ultrafiltratie Vliegeniersstraat 17, 5405BH, Uden 

Ball Packaging Parallelweg 1, 5349AD, Oss 

Baril Coatings Zilverenberg 9, 5234GL, ’s-Hertogenbosch 

Blokland Coldstores B.V. Simon Homburgstraat 14, 5431NN, Cuijk 

Bostik B.V.  De Voerman 8, 5215MH, ’s-Hertogenbosch 

BV Landgoed de Princepeel Volkelseweg 56, 5455RK, Wilbertoord 

C&T Technics Fronstraat 12a, 5405AK, Uden 

Campina Buttergold B.V. Pieter Langendijksingel 2, 5216JZ, ’s-Hertogenbosch  

Campima Holland Cheese B.V.  Hoogeindsestraat 31, 5447PE, Rijkevoort 

Coldservice Group N.V.  De Amert 401, 5462GH, Veghel 

Coors Tek Fronstraat 4, 5405AK, Uden 

Coppens warenhuis Lagenheuvelstraat 11, 5408RJ, Volkel 

De Kock Hescheweg 223, 5343AA, Oss 

Diepop Veemarktkade 9a, 5222AE, ’s-Hertogenbosch 

Distrifresh B.V.  Van Salmstraat 64, 5281RS, Boxtel 

Dreumex B.V.  Dommelstraat 1, 5347JK, Oss 

DRT Vloeren Landweertstraat Zuid 140, 5349AK, Oss 

Emgas De Steenbok 20, 5215ME, ’s-Hertogenbosch 

ENN Clean Fuel B.V.  Waalkade 4, 5347KR, Oss  

Fleuren tankopslag Havenlaan 14, 5433NL, Katwijk 

Heineken Nederland Rietveldenweg 25, 5222AP, ’s-Hertogenbosch 

Hovu vleeshandel Van Leeuwenhoekweg 38, 5482TK, Schijndel 

Inlandterminal Veghel Marconiweg 3-5, 5466AS, Veghel 

Intracare Voltaweg 4, 5466AZ, Veghel 

Kronenburg Molenveld 5, 5446BL, Wanroij 

L.B.B. Aben B.V.  Broeksteen 3, 5446XR, Wanroij 

LPS Benelux B.V. Randmeer 36, 5347JW, Oss 

Mars Nederland B.V.  Taylorweg 5, 5466AE, Veghel 

MSD Animal Health Wim de Korverstraat 35, 5831AN, Boxmeer 

ND Logistics Markermeer 1, 5347JM, Oss 

Nedis De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch 

Nutricia Cuijk B.V. Grotestraat 91, 5431DJ, Cuijk 

OOC Terminals Waalkade 17c, 5347KR, Oss 

PEKA Kroef B.V. Beukenlaan 61, 5409SX, Odiliapeel 

Pit Point tankstation Molenstraat 9, 5242HA, Rosmalen 

Pivot Park Molenstraat 110, 5342CC, Oss 

Profclean Nederland B.V. Duinweg 4a, 5482VR, Schijndel 

Royal Fireworks/Cafferata Canadabaan 8, 5388RT, Nistelrode 

Schumacher plating B.V. Vliegeniersstraat 14, 5405BH, Uden 



 

Eindrapport quick-scan industriële veiligheid  Veiligheidsregio Brabant Noord  |33 

 

 
 

Naam Adres 

Sligro Food Group Nederland B.V. Doornhoek 4050, 5465TD, Veghel 

Spectro B.V. Grevelingenmeer 2, 5347JP, Oss 

SPS Zilverenberg 16, 5234GM, ’s-Hertogenbosch 

Stichting Cleanergy Wanroij Straatscheveld 2, 5446BR, Wanroij 

Stichting duurzaam landleven Bernheze Nieuwe Steeg 2, 5473XK, Heeswijk-Dinther 

Synthomer Ijsselstraat 41, 5347KG, Oss 

Teeuwissen Coldstore Cuijk B.V. Korte Oijen 6, 5433NE, Katwijk 

Unilever Nederland Molenweg 80, 5349TD, Oss 

Van der Broek Olie B.V. Doornhoek 4115, 5465TE, Veghel 

Van der Ven Vloertechniek Koperslagterstraat 16, 5405BS, Uden 

Van Swaay duurzaam hout Vlagheide 2, 5482NM, Schijndel 

Vion Boxtel B.V. Boseind 10, 5281RM, Boxtel 

Vitelco B.V. Veemarktkade 19, 5222AG, ’s-Hertogenbosch 

Vos Silo Logistics Waalkade 13, 5347KR, Oss 

Wurth Het Sterrenbeeld 35, 5215MK, ’s-Hertogenbosch  
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1. INLEIDING 

In het BPO1-overleg van 21 september 2016 is de gezamenlijke aanpak van risicorelevante bedrijven 
opnieuw benoemd tot speerpunt voor de periode 2017-2018.  
 
Risicorelevante bedrijven 
Er is een groep bedrijven die net onder de grens van het Brzo regime zit. Deze groep bedrijven, 
eerder ook wel aangeduid als BRZO+ bedrijven, valt onder de groep die “normaal” toezicht krijgt. 
Toch kunnen bedrijven die net onder de Brzo grens vallen ook grote risico’s met zich mee brengen. 
Het gevoel bestond dat over deze groep risicorelevante bedrijven onvoldoende informatie 
voorhanden was om de risico’s adequaat in te schatten en beheersen.  
 
Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen: 

1. Waar zijn risicorelevante bedrijven gevestigd? 
2. Vallen deze bedrijven daadwerkelijk onder de Brzo grens? 
3. Wat zijn de daadwerkelijke risico’s voor de omgeving? 
4. Zijn deze risico’s aanvaardbaar? 
5. Welke gevaarlijke stoffen zijn aanwezig? (Waardoor bijvoorbeeld de brandweer, in geval van 

calamiteiten, veiliger kan werken en er adequate kennis is m.b.t. contouren voor ruimtelijke 
planning). 

6. Welke mogelijkheden zijn er om bij deze bedrijven veiligheidswinst te bereiken? (Bieden van 
handelingsperspectief in de vorm van een gezamenlijke interventiestrategie) 

 
Daarnaast was er een uitdrukkelijke wens om de samenwerking tussen Omgevingsdiensten (OD’s) en 
Veiligheidsregio’s (VR’s) te versterken. 
 
Inventarisatie 
In 2016 hebben de OD’s samen met de VR’s een inventarisatie uitgevoerd naar (mogelijk) 
risicorelevante bedrijven in de regio. Vervolgens zijn deze bedrijven, aan de hand van een aantal 
gezamenlijk geformuleerde toezichtvragen, door de OD’s bezocht om met name de milieuveiligheid 
in beeld te brengen. 

 
Vervolg 2017-2018 
In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van de inventarisatie uitgevoerd door de 
ODBN. Binnenkort volgt nog een integrale rapportage waarin ook de resultaten van het onderzoek 
dat door de veiligheidsregio is uitgevoerd zijn verwerkt. Vervolgens is het de bedoeling om samen 
met de veiligheidsregio, en mogelijk ook andere relevante VTH-partners als waterschappen, een 
aanpak voor deze bedrijven te ontwikkelen om deze vervolgens in 2018 (en daarna) samen uit te 
voeren. Doel is te komen tot een aanvaardbaar risico voor de omgeving bij alle risicorelevante 
bedrijven. De aanpak is erop gericht om de bedrijfscultuur te veranderen van reactief/calculatief naar 
proactief ten aanzien van omgevingsveiligheid. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat op dit 
moment het bestuur van de veiligheidsregio Brabant Noord heeft nog geen opdracht gegeven om 
een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en uit te voeren voor deze groep bedrijven. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden kort de resultaten geschetst van de inventarisatie naar milieuveiligheid 
uitgevoerd door de ODBN. Vervolgens worden deze resultaten per onderdeel in hoofdstuk 3 nader 
toegelicht. In hoofdstuk 4 volgen tot slot een aantal conclusies en aanbevelingen. 

                                                      
1 BPO = Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht 



 

2. RESULTATEN INVENTARISATIE MILIEUVEILIGHEID 

Voor elk bedrijf wat is bezocht zijn een aantal essentiële items beantwoord. Het gaat hierbij om de 
volgende zaken: 

1. Is de omgevingsvergunning dekkend voor wat betreft de veiligheidsaspecten? 
2. Is de omgevingsvergunning actueel voor wat betreft de veiligheidsaspecten? 
3. Is de risicokaart actueel? 
4. Voldoen de risico-installaties (LOD’s) aan de voorschriften uit de omgevingsvergunning? 
5. Wordt voldaan aan de criteria van het Bevi/Revi? 
6. Indien QRA is gemaakt, zijn dan de juiste uitgangspunten gebruikt? 
7. Blijft de feitelijke bedrijfsvoering van de inrichting qua hoeveelheid stoffen onder de BRZO-

drempel? 
 
In totaal zijn 54 bedrijven geïnventariseerd met de volgende resultaten: 
 

Vraag Ja Nee NVT Weet niet 

Vergunning dekkend? 46 6 2 - 

Vergunning actueel? 42 10 2 - 

Risicokaart actueel? 10 24 19 1 

Voldoen LOD’s? 41 7 6 - 

Wordt voldaan aan Bevi/Revi? 25 1 27 1 

QRA juist? 11 1 42 - 

Onder BRZO drempel? 54 - - - 

 
Uit deze resultaten valt het volgende af te leiden: 
 

 Een deel van de vergunningen dient geactualiseerd en/of aangepast te worden omdat huidige 
voorschriften niet toereikend zijn om de veiligheid adequaat te kunnen garanderen.  

 Een groot aantal risicokaarten zijn niet actueel. Indien de risicokaarten worden gebruikt door 
instanties om snel inzicht te krijgen in bepaalde risico’s in het kader van calamiteiten, moeten 
deze kaarten bijgewerkt worden.  

 Bij een aantal bedrijven is duidelijk dat de beschikbare veiligheidvoorzieningen niet voldoen 
zodat sprake is van grotere veiligheidsrisico’s. 

 



 

3. NADERE TOELICHTING RESULTATEN  

Om de bovenstaande resultaten beter te kunnen duiden is uitgezocht wat de redenen zijn waarom 
bijvoorbeeld een vergunning niet actueel of dekkend is, wat de reden is waarom de risicokaart niet 
actueel is en wat de redenen zijn voor het niet voldoen aan de veiligheidsvoorzieningen. 

3.1 Vergunning is niet dekkend/actueel 

Er zijn 10 vergunningen niet actueel waarvan er ook 6 niet dekkend zijn. Van deze 10 bedrijven vallen 
er 9 onder een gemeentelijke bevoegdheid en 1 onder de provincie. Uit de inventarisatie blijkt dat 
sprake is van oude richtlijnen zoals bijvoorbeeld de CPR 15-1, 15-2 en de PGS 15:2005 waardoor 
vervolgens niet gehandhaafd kan worden op het actualiseren van een Uitgangspuntendocument. 
Hierdoor is ook vaak onduidelijk of een bestaand uitgangspuntendocument ook daadwerkelijk wel 
rekening heeft gehouden met de juiste en vergunde hoeveelheid aan opslag. 
 
Daarnaast zijn in aantal gevallen al aanvragen ingediend voor wijzigingen in de vergunning, maar is 
de beschikking nog niet afgegeven. Hierdoor zitten de juiste voorzieningen nog niet in de vergunning 
opgenomen en kan er dus ook niet gehandhaafd worden. Doordat de vergunningen niet actueel zijn 
bestaat de kans op een hoger risico voor de omgeving als een voorziening daadwerkelijk nog niet 
voldoet.  
 
Voor ammoniakkoelingen is ook in 1 situatie sprake van de verouderde norm CPR 13-2 (1988) in de 
vergunning. Feitelijke handhaving op de huidige norm is niet mogelijk.  

3.2 Risicokaart niet actueel 

Er zit een duidelijke lijn in de redenen waarom de risicokaart niet actueel is. Het overgrote deel heeft 
betrekking op het verkeerd ingetekend zijn van de risicovolle installatie waardoor de 
veiligheidscirkels niet in alle gevallen kloppen. Verder is de hoeveelheid aanwezige en vergunde 
gevaarlijke stoffen of hoeveelheid ammoniak die in de risicokaart genoemd worden niet 
overeenkomstig de werkelijke situatie. Van de 24 bedrijven die niet goed staan weergegeven in de 
risicokaart zijn er 21 gemeentelijk en 3 provinciaal.  
Foutieve informatie in de risicokaart kan gevolgen hebben voor ruimtelijke ontwikkelingen in de 
omgeving van een bedrijf en dus ook bij het opstellen van bestemmingsplannen. De risicokaart wordt 
ook door externe partijen geraadpleegd. Informatie dient juist en volledig te zijn.  

3.3 Veiligheidsvoorzieningen (LOD’s) onvoldoende  

Bij de bedrijven waar de LOD’s niet voldoen zijn in alle gevallen in 2016 al handhavingstrajecten 
gestart om de voorzieningen op orde te krijgen indien dit mogelijk was. Het betreft met name het 
niet aanwezig hebben van de juiste certificaten omtrent een blussysteem of opslagvoorziening zodat 
niet gegarandeerd is dat de opslag voldoet. Hierdoor zijn er hogere risico’s voor de omgeving en is 
optreden gewenst om de situatie te verbeteren. Verder zijn opslagvoorzieningen niet 
overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften in werking waardoor er waarschijnlijk ook hogere risico’s 
zijn voor de omgeving.  

 



 

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

4.1 Algemeen 

Uit deze inventarisatie blijkt dat er geen sprake is van acuut risicovolle situaties of van bedrijven die 
calculerend net onder de Brzo grens blijven. De onvolkomenheden die zijn geconstateerd brengen 
enige mate van risico met zich, maar zijn binnen het reguliere uitvoeringsprogramma te verhelpen. 
Voortdurende samenwerking met de veiligheidsregio bij dit type bedrijven is van belang om verdere 
onvolkomenheden of risicovolle situaties te voorkomen en om de veiligheidscultuur bij de bedrijven 
duurzaam te verbeteren. 

4.2 Per onderdeel 

1. Uit de inventarisatie blijkt dat alle bedrijven (ruim) onder de BRZO-grens vallen. Uit niets is 
gebleken dat bedrijven bewust net onder de BRZO-grens blijven. 

2. Tijdens de inventarisatie zijn geen acute /onaanvaardbare veiligheidsrisco’s geconstateerd. 
Wel blijken vergunningen en installaties niet altijd actueel waardoor niet het gewenste 
beschermingsniveau wordt gerealiseerd. 

3. Tien omgevingsvergunningen dienen, op het gebied van milieuveiligheid, geactualiseerd te 
worden ter verbetering van de mogelijkheden voor handhaving en toezicht en daardoor een 
verlaging van de risico’s voor de omgeving. 

4. Van 24 bedrijven dient de risicokaart aangepast te worden (deels al opgepakt) aan de 
werkelijke/vergunde situatie zodat de beschikbare informatie voor alle gebruikers van de 
risicokaart juist is. 

5. Het bestuur van de veiligheidsregio Brabant Noord moet nog opdracht geven om een 
gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en uit te voeren voor deze groep bedrijven. Gezien de 
toegevoegde waarde van de veiligheidsregio bij de aanpak van deze bedrijven is het van 
belang hierbij ook in de toekomst structureel te blijven samenwerken. Aanbevolen wordt 
een signaal af te geven aan het bestuur van de veiligheidsregio met deze strekking. 


