
Vergadering  Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord  
Plaats Raadszaal Gemeentehuis Bernheze, De Misse 6, 5384 BZ Heesch  
Datum   3 april 2019 
Tijd   09.30 uur – 12.30 uur 
 

Bijlagen   AGENDA 

 1. Opening 

   

./. 2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
./. 
./. 

 

2a. Bestuur 
a. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 5 december 2018. 
b. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 6 februari 2019. 
 

 2b. Politie 
 

 2c. Hoofdofficier van Justitie 
 

 
 

2d. Brandweer  
 

 
 

2e. GHOR  
 

 
 

2f. Rampenbestrijding en crisisbeheersing  
 

 2g. Bevolkingszorg 
 

 2h. Waterschap Aa en Maas 
 

 2i. Defensie 
 

 3. Verslagen 

./. 3a. Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 januari 2019 

   

  TER  INFORMATIE 

./. 4. Nooddistributie en opslag van jodiumtabletten 

   

  TER BESLUITVORMING 

nazending 5. Zienswijzen integraal zienswijzeverzoek Veiligheidsregio Brabant-Noord 

.//. 6. Beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

.//. 7. Rampbestrijdingsplan vliegbasis Volkel (Rampbestrijdingsplan wordt vanwege vertrouwelijk 
karakter alleen en bovendien separaat aan burgemeesters gezonden.)  

.///. 8. Meerjarenperspectief naleefbevordering van risicorelevante bedrijven 2019-2022 

.////. 9. Actualisatie toezicht- en handhavingsbeleid Brzo en industriële veiligheid 

   

 10. Rondvraag 

   

  THEMATISCH GEDEELTE 

   

  PRESENTATIES 

 11. Crisisbeheersing aanrijding Stint spoorovergang Oss West  door Wobine Buijs-
Glaudemans, burgemeester van Oss 

 12. Voortgang Bevolkingszorg Brabant-Noord door Harrie Timmermans,  coördinerend 
gemeentesecretaris Brabant-Noord 

 13. Droogte – Een (nieuw) aandachtspunt voor de Veiligheidsregio? door Lambert Verheijen, 
dijkgraaf Waterschap Aa en Maas 

   

 14. Sluiting 

 
Volgende vergadering: woensdag 3 juli 2019, 09.30 – 12.30 uur 
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 april 2019  Bijlage : - 

Steller : Pien Hordijk Onderwerp : Ingekomen en uitgegane stukken 

Algemene toelichting 

 
INGEKOMEN STUKKEN 
 
 

Briefnummer 2018-I9695  

Datum document 08-11-2018 

Afzender Deloitte Accountants B.V. 

Geadresseerde Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Brabant-Noord, t.a.v. de heer P. Verlaan  

Onderwerp Opdrachtbevestiging controle jaarrekening 2018  

Korte inhoud In overeenstemming met het besluit van uw algemeen bestuur heeft u ons verzocht 
de jaarrekening te controleren van uw Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Brabant-Noord over het boekjaar eindigend op 31 december 2018. Het doet ons 
genoegen met deze brief de aanvaarding van de opdracht en de nadere invulling 
ervan te bevestigen. Door middel van deze opdrachtbevestiging worden de 
aanvaarding van de opdracht, de omvang van de verantwoordelijkheid van Deloitte 
ten opzichte van uw organisatie en de wijze van rapportering vastgelegd en 
bevestigd. Wij vragen u 1 exemplaar van de bijgesloten opdrachtbevestiging te 
ondertekenen en aan ons retour te zenden.  

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 
 

Briefnummer 2018-I9685  

Datum document 03-12-2018 

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

Geadresseerde Het bestuur van de veiligheidsregio Brabant Noord  

Onderwerp Rijksbijdrage 2019 (BDuR)  

Korte inhoud Met deze beschikking ken ik op grond van artikel 55, lid 1, van de Wet 
veiligheidsregio’s de bijdrage voor het begrotingsjaar 2019 aan uw regio toe. De 
omvang van het budget dat in 2019 beschikbaar is voor de aan de veiligheidsregio’s 
toe te kennen bijdrage bedraagt €181,138 mln. In dit bedrag is de doorwerking van de 
loon- en prijsbijstelling 2018 begrepen. Het bedrag wijkt af van het in de juni-brief 
rijksbijdrage 2019 opgenomen voorlopige bedrag omdat de beschikbare ruimte 
geringer is dan toen voorzien.  

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 
 

Briefnummer 2018-I9646  

Datum document 04-12-2018  

Afzender IFV en Reddingsbrigade Nederland  

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant-Noord, t.a.v. Marie-Louise van Schaijk  

Onderwerp Informatiebrief ontwikkelingen programma Landelijke Voorziening 
Reddingsvloot (LVR) 2018-2019  

Korte inhoud Volgend op de besluitvorming in de RDVR van 7 juni 2018 over de herinrichting van 
de Nationale Reddingsvloot (NRV) is een Landelijke Voorziening Reddingsvloot 
(LVR) in het leven geroepen. De LVR werkt in opdracht van het Instituut Fysieke 
Veiligheid (IFV) en is organisatorisch belegd bij Reddingsbrigade Nederland (RN) in 
IJmuiden. Als begeleidende en faciliterende voorziening zorgt de LVR ervoor dat de 
NRV zich verder ontwikkelt en blijvend ingezet kan worden als landelijke eenheid. 
Hierbij stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van dit programma. 

Voorstel     

AGP 2      
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De Stuurgroep NRV stuurt daarvoor de komende twee jaar een impulsprogramma 
NRV aan en investeert op enkele thema’s.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 
 

Briefnummer 2018-I9702  

Datum document 10-12-2018 

Afzender Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

Geadresseerde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord  

Onderwerp Nieuwsbrief Wet normering topinkomens – normenkader 2019  

Korte inhoud Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) van kracht. U ontvangt 
deze brief, omdat de WNT volgens onze informatie op uw organisatie van toepassing 
is. Met deze brief informeer ik u over de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2019 
en breng ik enkele punten onder de aandacht op tot een goede WNT-verantwoording 
over 2018 te komen.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 
 

Briefnummer 2018-I9741  

Datum document 19-12-2018  

Afzender P.A.C.M. van der Velden, voorzitter stuurgroep Herindeling Haaren  

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Onderwerp Herindelingsontwerp gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg – 
indienen zienswijzen  

Korte inhoud Namens de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg nodig ik u uit om 
kennis te nemen van het ‘Herindelingsontwerp gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, 
Boxtel en Tilburg’. Deze vindt u onder ‘Documenten’ op de webpagina 
www.haaren.nl/herindeling. Op grond van artikel 5, tweede lid, van de Wet arhi wordt 
het herindelingsontwerp ter inzage gelegd van vrijdag 21 december 2018 tot en met 
donderdag 14 februari 2019. Gedurende deze termijn kunt u een zienswijze over het 
ontwerp kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van een van 
de betrokken gemeenten onder vermelding van “zienswijze herindelingsontwerp”.  

Behandelaar Marie-Louise van Schaijk 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I9807  

Datum document 17-01-2019  

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

Geadresseerde De voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord, drs. J.M.L. Mikkers  

Onderwerp BDuR 2017  

Korte inhoud In 2017 zijn aan uw regio bijdragen toegekend op grond van artikel 55, lid 1 van de 
Wet veiligheidsregio’s. Met deze brief informeer ik u over de afwikkeling van de 
verantwoording van de in 2017 aan u toegekende rijksbijdragen (Brede doeluitkering 
rampenbestrijding). U heeft over de in 2017 verstrekte bijdrage conform de Regeling 
informatieverstrekking sisa verantwoording afgelegd. Ik ga akkoord met uw 
verantwoording en stel de in dat jaar aan uw regio toegekende rijksbijdragen hierbij 
vast.  

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 
 
UITGEGANE STUKKEN 
 

Briefnummer 2018-U4249  

Datum document 20-12-2018  

Afzender Brandweer Brabant-Noord, dhr. Peter Bandsma, sectorhoofd Risicobeheersing  

Geadresseerde College van Burgemeester en Wethouders van de aangesloten gemeenten  

Onderwerp Rol brandweer bij onderzoek brandveiligheid gevels  

Korte inhoud Op 17 juni 2017 vond een brand plaats in de Londense Grenfell woontoren, waarbij 
tientallen bewoners om het leven zijn gekomen. De brand kon zich snel uitbreiden 

http://www.haaren.nl/herindeling
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langs de gevel. Minister Ollongren stuurde naar aanleiding hiervan uw college een 
brief over haar landelijke aanpak voor inventarisatie en onderzoek naar 
brandveiligheid van gevels. De minister verzoekt gemeenten risicovolle gebouwen te 
inventariseren, er op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek naar 
brandveiligheid van de gevels uitvoeren en waar nodig maatregelen treffen. De 
minister schetst in haar protocol betrokkenheid van de brandweer.  
In de brief wordt een nadere duiding gegeven van de ondersteuning die de afdeling 
risicobeheersing van de brandweer biedt tijdens het onderzoek naar brandveiligheid 
van gevels. 

Behandelaar Loek van Hemert  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2019-U4268  

Datum document 21-01-2019  

Afzender Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Geadresseerde College van B&W en Gemeenteraden van de aangesloten gemeenten  

Onderwerp Integraal zienswijzeverzoek beleid 2020 – 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Korte inhoud Raden en colleges zijn gevraagd tot 1 april 2019 hun zienswijzen in te dienen op het 
voorgelegde concept-beleidskader 2020, de concept-actualisatie risicoprofiel 2018 en 
de concept-beleidsagenda 2020 – 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De 
zienswijzen op de concept-actualisatie risicoprofiel 2018 en de concept-
beleidsagenda 2020 – 2023 mogen tot 1 mei 2019 worden ingediend. Op 6 februari 
2019 zullen tijdens een door de gezamenlijke griffiers georganiseerde regionale  
informatiebijeenkomst voor raadsleden de voorgelegde stukken op hoofdlijnen 
worden toegelicht. De veiligheidsregio is desgevraagd bereid om de voorgelegde 
stukken tijdens commissie- of raadsvergaderingen toelichten en eventuele vragen te 
beantwoorden. In april kan de veiligheidsregio desgewenst ook een toelichting 
verzorgen over de concept-actualisatie risicoprofiel 2018 en de concept-
beleidsagenda 2020 – 2023. 

Behandelaar Joris van Hest  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2019-U4274  

Datum document 22-01-2019  

Afzender Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Geadresseerde Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Dagelijks Bestuur Regionale 
Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost, Dagelijks Bestuur Regionale 
Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord en de politiechef eenheid Oost-
Brabant Nationale Politie 

Onderwerp Integraal zienswijzeverzoek beleid 2020 – 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Korte inhoud Genoemde dagelijkse besturen en de politiechef van de eenheid Oost-Brabant 
Nationale Politie zijn gevraagd tot 1 april 2019 hun zienswijzen in te dienen over de 
op de Meldkamer Oost-Brabant betrekking hebbende passages in het voorgelegde 
concept-beleidskader 2020 en de concept-beleidsagenda 2020 – 2023 van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord.  

Behandelaar Joris van Hest  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2019-U4275  

Datum document 22-01-2019  

Afzender Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Geadresseerde Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas, Watergraaf Waterschap De Dommel. Hoofdofficier 
van Justitie in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch en Politiechef van de eenheid 
Oost-Brabant van de Nationale Politie  

Onderwerp Zienswijzeverzoek Actualisatie 2018 Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio 
Brabant-Noord 

Korte inhoud De geadresseerden zijn gevraagd voor 1 mei 2019 hun zienswijze uit te brengen op  
de concept-actualisatie risicoprofiel 2018. 

Behandelaar Joris van Hest  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2019-U4304  
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Datum document 13-02-2019  

Afzender Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Geadresseerde Colleges van Burgemeester en Wethouders van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en 
Tilburg 

Onderwerp Zienswijze herindelingsontwerp Gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel 
en Tilburg  

Korte inhoud In de zienswijze wordt aangegeven op welke wijze en voor wat betreft welke 
onderwerpen op het gebied van de zorg voor brandweer, geneeskundige 
hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing 
afspraken gemaakt moeten worden als gevolg van het opgaan per 1 januari 2021 van 
de Gemeente Haaren in de Gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg. 

Behandelaar Peter Bandsma 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Procesgang 

Processtap Datum 

Dagelijks Bestuur (ter kennisname) 06-02-2019 

Algemeen Bestuur (ter kennisname) 03-04-2019 

Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de ingekomen en uitgegane stukken. 

 
 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit  

 
 
Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk      Paraaf:  …………… 



Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 5 december 2018. 

Aanwezig: drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. H.A.G. Hellegers, mr. W.A.G. Hillenaar, dr.ir. 
P. Verlaan, mw. drs. M.J.H. van Schaijk, mw. drs. C.J.M.A. van Esch, mr. A. Heil, mr. drs. J.M. van Hest, mr. drs. J. Knopper en C.Q. 
Boot MSM (verslag). 

Afwezig met bericht van verhindering: drs. L.H.J. Verheijen, mr. J.J. Smilde en kolonel E. van den Broek. 

Agenda 
nr. 

Onderwerp 

2. Ingekomen en uitgegane 
stukken en mededelingen 
rampenbestrijding en 
crisisbeheersing 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor 
kennisgeving aan. 

3a.  Concept-verslag vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Veiligheidsregio Brabant- 
Noord d.d. 24 oktober 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag van de vergadering op 24 
oktober 2018 met inachtneming van de volgende wijziging vast: Op pagina 1, 
Mededelingen Politie, wordt hoofd DROC vervangen door sectorhoofd DROC en 
directeur meldkamer door hoofd Meldkamer; op pagina 6, agendapunt 10 
Doorontwikkeling veiligheidsregio naar aanleiding van bestuursconferentie 12 en 13 
april 2018, derde beslispunt wordt bij Calamiteitencoordinator € 350 vervangen door 
€ 350.000. 

3b.  Concept-besluitenlijst 
vergadering Dagelijks 
Bestuur Veiligheidsregio 
Brabant-Noord d.d. 24 
oktober 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-besluitenlijst van de vergadering op 
24 oktober 2018 conform concept vast. 

3c.  Concept-verslag vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Veiligheidsregio Brabant-
Noord d.d. 7 november 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag van de vergadering op 7 
november 2018 conform concept vast. 

3d.  Concept-besluitenlijst 
vergadering Dagelijks 
Bestuur Veiligheidsregio 
Brabant-Noord d.d. 7 
november 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-besluitenlijst van de vergadering op 7 
november 2018 conform concept vast. 

4. Huisvesting Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit als volgt: 
A. Aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming voor te stellen om de zeggenschap 

over de brandweerkazernes van de gemeenten over te dragen naar de 
veiligheidsregio. 

B. Aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming voor te stellen bij de overdracht van 
brandweerkazernes naar de veiligheidsregio de volgende uitgangspunten vast te 
stellen: 
1. Bij verkoop van de kazerne aan de Veiligheidsregio zal de verkopende 

gemeente een recht van eerste koop krijgen. Dit op basis van 
standaardafspraken over de waardebepaling. 

2. De eigenaarslasten bij koop zijn voor de Veiligheidsregio gelijk aan de 
huurlasten bij huur. 

3. Bij verhuur door gemeenten wordt uitgegaan van casco-verhuur aan de 
Veiligheidsregio. 

4. Het bepalen van de overnameprijs (of huurprijs) wordt gebaseerd op 
normbedragen. 
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Agenda 
nr. 

Onderwerp 

  

5. 	De Veiligheidsregio betaalt niet voor hetgeen boven de norm uitkonnt. 
6. 	De oppervlaktenorm bestaat uit: 

a. De norm van het spuithuis (455 m2); 
b. De vrijwilligersnorm (60 m2); 
c. De norm voor regionale benodigdheden; 
d. Een norm voor de jeugdbrandweer; 
e. Een norm voor het beroepsgerelateerde gedeelte van het "spuithuis" van 

de kazernes 	's-Hertogenbosch en Rosmalen. 
7. 	lndien de werkelijke grootte van een kazerne kleiner is dan de norm, dan 

wordt voor het bepalen van de prijs uitgegaan van de werkelijke grootte. 
8. 	De Veiligheidsregio krijgt zeggenschap over de gehele kazerne, dus ook over 

het gedeelte dat boven de norm uitkomt. 
9. 	De Veiligheidsregio betaalt de huurkosten van de kazerne Cromvoirt. 
10. 	De waardegrondslag van de over te nemen (of te huren) kazernes wordt 

bepaald op € 2000,- per m2  (prijspeil 2018), gecorrigeerd voor leeftijd op basis 
van een afschrijving van 40 jaar en voor inflatie van gemiddeld 1,875% per 
jaar. 

11. 	De bij de kazerne behorende grond wordt om niet overgedragen. 
12. 	De benodigde financiele middelen op het gebied van huisvesting zullen op 

grond van een huisvestingsplan vierjaarlijks door het Algemeen Bestuur 
worden vastgesteld. 

13. 	De Veiligheidsregio krijgt budgetverantwoordelijkheid voor zowel de 
gebruikers- als de eigenaarslasten. 

14. 	Het onderhoudsbudget van de Veiligheidsregio wordt bepaald op grond van 
normniveau 3 (sober en doelmatig) van de NEN 2767. 

15. 	De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele 
kazerne, ongeacht een gedeelte dit binnen of buiten de oppervlaktenorm valt. 

16. 	Gemeenten waarbij er sprake is van achterstallig onderhoud zullen hun 
kazerne op niveau moeten brengen, dan wel (eenmalig) het benodigde 
budget hiervoor over moeten dragen aan de Veiligheidsregio. 

17. 	Bovenstaand punt geldt niet indien er weliswaar sprake is van een 
achterstallig onderhoud, maar dat dit onderhoud niet direct noodzakelijk is en 
er concrete nieuwbouw of renovatieplannen voor de desbetreffende kazerne 
zijn. 

18. Alle nieuw te bouwen en te renoveren kazernes worden (uiteindelijk) onder 
verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio gebouwd en hierdoor ook 
gefinancierd. 

19. 	Bij de nieuw te bouwen kazernes van Uden en Oss wordt rekening gehouden 
met een groter grondoppervlakte, opdat deze kazernes ook geschikt kunnen 
zijn voor mogelijk toekomstige ontwikkelingen. 

20. 	De formatie van de Veiligheidsregio op het gebied van huisvesting wordt 
verhoogd met 1 fte. 

21. 	De formatie van de Veiligheidsregio op het gebied van huisvesting wordt voor 
een periode van drie jaar (2020-2022) tijdelijk verhoogd met 1 fte. 

22. 	Het benodigde budget voor de Veiligheidsregio wordt conform de huidige 
verdeelsleutel (een vaste inwonerbijdrage) bij de gemeenten in rekening 
gebracht. 

23. 	Voor 5 december 2018 is de betreffende gemeente verantvvoordelijk voor de 
bouw van een nieuwe brandweerkazerne en na deze datum de 
veiligheidsregio. 
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Agenda 
nr. 

Onderwerp 

veiligheidsregio. 

C. 	Aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming voor te stellen: 

	

1. 	De Veiligheidsregio realiseert een hoofdvestiging in s-Hertogenbosch en een 
nevenvestiging in de driehoek Mill-Uden-Zeeland. (Herbevestiging besluit 
Algemeen Bestuur 10 november 2016) 

	

2. 	Ten behoeve van de bekostiging van de overname of huur van de kazernes 
wordt de begroting van de Veiligheidsregio verhoogd met € 2.067.810, 
hetgeen overeenkomt met € 3,18 per inwoner. 

	

3. 	Ten behoeve van de bekostiging van de nieuwbouw en renovatie van 
kazernes in de periode 2020-2023 wordt de begroting van de Veiligheidsregio 
verhoogd met € 474.225, hetgeen overeenkomt met € 0,74 per inwoner. 

	

4. 	Een keuze te maken uit de volgende mogelijkheden en deze keuze ter 
besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voor te stellen: 
Voor de realisatie van de hoofdvestiging van de Veiligheidsregio wordt 
gekozen voor: 

a. De verbouwvariant, waarbij er een hoofdlocatie ontstaat die praktische 
functioneel, of 

b. De nieuwbouwvariant, die in voile breedte de mogelijkheid biedt voor 
de Veiligheidsregio om zich te ontwikkelen tot een informatiegestuurde 
netwerkorganisatie en een toekomstbestendige kolom brandweer, waar 
integraal werken volop gefaciliteerd wordt. 

	

5. 	Ten behoeve van de bekostiging van de hoofd- en nevenvestiging wordt de 
begroting van de Veiligheidsregio verhoogd met (afhankelijk van de gemaakte 
keuze bij beslispunt C 4): 
a. € 1.457.671, zijnde € 2,24 per inwoner, bij de nieuwbouwvariant 
b. € 1.122.879, zijnde € 1,72 per inwoner, bij de verbouwvariant 

	

6. 	De incidentele kosten t.b.v. de huisvesting van de Veiligheidsregio te laten 
dekken uit de reserves van de Veiligheidsregio en de Veiligheidsregio 
opdracht te geven om dit mogelijk te maken. 

5. Bekostiging FLO Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om kennis te nemen van het voorstel 
bekostiging FLO en de heer Mikkers te vragen zelf nader onderzoek te laten doen naar 
de inhoudelijke invalshoeken en de bekostiging van het FLO-overgangsrecht waarbij 
uiteraard een beroep op medewerking aan de veiligheidsregio kan worden gedaan. 

6. Concept-beleidskader 2020 
Veiligheidsregio Brabant- 
Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 
a. In te stemmen met het Concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
b. De beleidsmatige en financiele consequenties die verbonden zijn aan het dossier 

huisvesting met inachtneming de door het Dagelijks Bestuur gemaakte 
opmerkingen te verwerken in het Concept-beleidskader 2020. 

c. Het Concept-beleidskader 2020 ter bespreking te agenderen voor de vergadering 
van het Algemeen Bestuur op 16 januari 2019. 

7. Deelname Regionaal 
Netwerk Omgevingswet 

Het agendapunt is vervallen. 

8. Vacaturevervulling Dagelijks 
Bestuur c.a. 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 
a. De burgemeesters van de gemeenten in het Basisteanngebied Meierij te vragen 

op korte termijn voordrachten te doen voor vervulling van de vacatures lid 
Dagelijks Bestuur en plaatsvervangend lid in de Financiele Commissie. 

b. Aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 16 januari 2019 voor te stellen 
op basis van de voordrachten van de burgemeesters van de gemeenten in het 
Basisteamgebied Meierij te besluiten om een lid in het Dagelijks Bestuur en een 
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plaatsvervangend lid in de Financiele Commissie aan te wijzen. 

9. Rondvraag: Invulling functie 
calamiteitencoordinator 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur verleent mandaat aan de Directeur Veiligheidsregio 
Brabant-Noord om vooruitlopend op de besluitvorming over het Beleidskader 2020 
samen met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost tot invulling over te gaan van de 
functie calamiteitencoordinator. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 6 februari 2019, 

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

 

Drs. M.J.H. van Schaijk 	 drs. J.M.L.N. Mikkers 

4 



AGP 2a.b ABVRBN 20190403 

 1 

Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 6 februari 2018. 

Aanwezig: mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. H.A.G. Hellegers, mr. W.A.G. Hillenaar, mw. drs. W. van Hees,  mw. 

drs. M.J.H. van Schaijk, mw. drs. C.J.M.A. van Esch, mr. A. Heil,  mr. J.J. Smilde, mr. drs. J. Knopper en C.Q. Boot MSM (verslag). 

 

Afwezig met bericht van verhindering: drs. J.M.L.N. Mikkers, drs. L.H.J. Verheijen, mr. H.J.M. Timmermans en kolonel E. van den 

Broek. 

 

Agenda

nr. 

Onderwerp  

1. Opening  09.00 uur 

2. Ingekomen en uitgegane 

stukken en mededelingen 

rampenbestrijding en 

crisisbeheersing 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor 

kennisgeving aan. 

2a Mededelingen Bestuur Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit als volgt: 

a. De heer Hellegers aan te wijzen als bestuurlijk aanspreekpunt huisvesting. 

b. Mevrouw Buijs-Glaudemans zitting te laten nemen in de Bestuurlijke 

Adviescommissie Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad. 

c. Mevrouw Van Hees te vragen zitting te nemen in de Bestuursadviescommisie 

Meldkamer Oost-Brabant. 

d. De heer Hillenaar aan te wijzen als bestuurlijk aanspreekpunt zoönosen. 

 

Nut van uw net 

Op 17 januari 2019 hebben de directeuren veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Midden- 

en West-Brabant, gedeputeerde Henri Swinkels, de burgemeesters en/of wethouders 

van deelnemende gemeenten en de voorzitter van de Coöperatie Midden-Brabants-

Glas, Joost Bol, een intentieverklaring ondertekend. Met deze verklaring ondersteunt de 

overheid een burgerinitiatief om glasvezel in het buitengebied beter te gaan benutten. 

De coöperatie wil op basis van de intentieverklaring het glasvezelnet gaan gebruiken 

om “veiligheid” aan de sociale omgeving te koppelen. Rookmelders zullen hierdoor aan 

de sociale omgeving van de betreffende bewoners worden gekoppeld en via een 

speciale app via het glasvezelnet in geval van brand ook de buren waarschuwen zodat 

zij poolshoogte kunnen nemen.  De coöperatie probeert dit bij circa 3800 huishoudens 

te realiseren. In een later stadium zullen ook val-sensoren, bewegingsloos alarm e.d. 

aan het systeem worden gekoppeld. De Coöperatie Midden-Brabants-Glas is in 

Brabant-Noord actief voor de huishoudens in de buitengebieden van de gemeenten ‘s-

Hertogenbosch, Boxtel, Haaren, Heusden en Vught. (Informatie is per mail ook naar 

leden Algemeen Bestuur gezonden.) 

Regionale bijeenkomst raadsleden 6 februari 2019 in Oss 

De bijeenkomst begint om 18.30 uur met een gezamenlijke stamppotmaaltijd waarbij 

ook de postcommandanten aanwezig zijn. Dagvoorzitter Richard Engelfriet verzorgt de 

inspiratiebijeenkomst samenwerking waarna twee plenaire parallelsessies Energie-

transitie en Veiligheid naar keuze. Veiligheidsregio verzorgt parallelsessie Veiligheid 

over de in het kader van de zienswijze procedure aan de raden voorgelegde stukken 

(Concept-beleidskader 2020, Actualisatie risicoprofiel, koers veiligheidsregio 2020 – 

2023). Wobine Buijs-Glaudemans, Wim Hillenaar, Marie-Louise van Schaijk en Joris 

van Hest voeren het woord. Professor Ira Helsloot, Radboud Universiteit, reflecteert.  

Ingebruikname Meldkamer Oost-Brabant 

Op 9 april (uitwijk 17 april) 2019 verhuist de Meldkamer Oost-Brabant van de tijdelijke 
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huisvesting in Eindhoven naar de definitieve locatie aan de Gruttostraat in ’s-

Hertogenbosch. In afwachting van de aansluiting op het landelijke IVC2000 zal gebruik 

worden gemaakt van C2000 waarvan de apparatuur in Eindhoven achterblijft. 

2b Mededelingen Politie Nieuwe eenheidschef Oost-Brabant 

Per 1 april 2019 zal Wilbert Paulissen in functie treden als chef van de eenheid Oost-

Brabant Nationale Politie. 

 

IVC2000 

Naar verwachting begin maart wordt de datum van implementatie van IVC2000 als 

opvolger van C2000 bekend.  Landelijk vindt nog een onderzoek plaats naar de 

integriteit van IVC2000 i.v.m. een leverancier uit de Volksrepubliek China. 

 

Bezoek Commissaris van de Koning aan Meldkamer Oost-Brabant 

De Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant zal komend najaar een 

werkbezoek aan de Meldkamer Oost-Brabant brengen. 

2c Mededelingen Hoofdofficier 

van Justitie 

- 

2d Mededelingen Brandweer Gebiedsgerichte opkomsttijden 

In de Raad Brandweercommandanten (RBC) is het voorstel besproken om met 

gebiedsgerichte in plaats van objectgerichte opkomsttijden te gaan werken als 

onderdeel van het vernieuwde concept brandweerzorg. De RBC beveelt de minister 

van Justitie en Veiligheid aan om het Besluit veiligheidsregio’s hiertoe aan te passen.   

2e Mededelingen GHOR Oefening zoönose  

De Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant heeft, mede namens de 

drie Brabantse Directeuren Publieke Gezondheid en de coördinerende burgemeesters 

zoönosen van de drie Brabantse veiligheidsregio’s aan mevrouw Abel-Van 

Nieuwamerongen, Coördinerend specialistisch inspecteur Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd (IGJ) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 

gevraagd om zowel bestuurlijk als operationeel een grootschalige zoönose-uitbraak te 

beoefenen. Vanuit VWS is er bereidheid om medewerking te verlenen aan het 

uitdenken van het scenario en de organisatie en uitvoering van de Brabantbrede 

oefening in 2020 of 2021. VWS bepleit om ook het Ministerie van EZK  en eventueel 

het RIVM hierbij te betrekken.  

Consequenties Brexit voor beschikbaarheid geneesmiddelen 

Directeur Publieke Gezondheid zoekt uit in hoeverre rekening moet worden gehouden 

met landelijke maatregelen beschikbaar blijven geneesmiddelen. Actie: Directeur 

Publieke Gezondheid 

 

Wederzijdse afstemming beleidsvisies samenwerkingsverbanden Brabant-Noord 

De directeuren van Veiligheidsregio Brabant-Noord, GGD Hart voor Brabant, 

Omgevingsdienst Brabant-Noord en Agrifood Capital onderzoeken op welke wijze de 

beleidsvisies van deze samenwerkingsverbanden kunnen worden afgestemd of 

wederzijds versterkt.   

2f Mededelingen 

Rampenbestrijding & 

Crisisbeheersing 

Multidisciplinair Jaarplan 2019 

De Veiligheidsdirectie heeft het Multidisciplinair Jaarplan 2019 inclusief de belangrijkste  

programma’s vastgesteld. 

 

Presentaties burgemeester Oss dodelijk ongeval Stint 

Mevrouw Buijs-Glaudemans verzorgt op verzoek van andere veiligheidsregio’s 
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presentaties over het optreden van de Gemeente Oss en samenwerkende hulpdiensten 

naar aanleiding van het dodelijk ongeval met de Stint. Zij zal dit ook in het 

themagedeelte van een vergadering van het Algemeen Bestuur doen. 

2g Mededelingen 

Bevolkingszorg 

Deelname ambtelijk portefeuillehouder bevolkingszorg aan 

bestuursvergaderingen veiligheidsregio 

De Gemeentesecretaris van Heusden zal door de secretaris Veiligheidsregio Brabant-

Noord worden gevraagd om als ambtelijk portefeuillehouder bevolkingszorg een 

presentatie te geven in het Algemeen Bestuur over de stand van zaken. Actie: 

Secretaris veiligheidsregio 

2h Mededelingen Waterschap 

Aa en Maas 

- 

2i Mededelingen Defensie  - 

3a. Concept-verslag vergadering 

Dagelijks Bestuur 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord d.d. 5 december 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag van de vergadering op 5 

december 2018 conform het voorgelegde concept vast.  

 

Verslaglegging 

In het vervolg zal het verslag bestaan uit een besluitenlijst bestaande uit gedane 

mededelingen, genomen besluiten en daarbij aan de orde zijnde overwegingen en 

rondvraag. Nadat deze is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur zal de besluitenlijst 

ook ter informatie naar de leden van het Algemeen Bestuur worden gezonden. 

Eventuele (personeels)vertrouwelijke zaken zullen in een bijlage worden opgenomen, 

die alleen aan de leden van het Dagelijks Bestuur zal worden voorgelegd.  

3b. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur Veiligheidsregio 

Brabant-Noord d.d. 5 

december 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-besluitenlijst van de vergadering op 5 

december 2018 conform concept vast.    

  TER INFORMATIE 

4. Brede invulling crisisfunctie 

operationeel leider 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om kennis te nemen van de verbreding van de 

invulling van de multi-functies en van het feit dat medewerkers van de verschillende 

diensten actief zullen worden gestimuleerd om te solliciteren.  

Toelichting: Politie verzoekt ook operationeel leiders uit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in te 

schakelen voor de functie van operationeel leider. Het is dan wel nodig om de 

rechtsposities van crisisfunctionarissen te harmoniseren. Actie: Directeur 

veiligheidsregio. 

5. Vaststellen wijzigingen 

mandaat 

Rechtspositieregeling BBN 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit als volgt: 

1. Uit de leden van het Dagelijks Bestuur de heer Hellegers, burgemeester van Uden 
als Portefeuillehouder-P&O aan te wijzen. 

2. De portefeuillehouder P&O te machtigen ten aanzien van de volgende 
(categorieën) besluiten met betrekking tot wijzigingen in rechtspositionele 
regelingen: 
a. Besluiten waarbij in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 

(LOGA) afgestemde wijzigingen van de CAR worden overgenomen in de 
rechtspositieregeling BBN. 

b. (Overige) ondergeschikte wijzigingen van een rechtspositieregeling van BBN. 
3. Alle overige besluiten met betrekking tot rechtspositionele regelingen BBN zijn 

uitgesloten van bovenstaande machtiging en worden derhalve genomen door het 
Dagelijks Bestuur. Dit geldt in ieder geval voor alle besluiten: 
a. waarover overeenstemming bereikt moet worden in het Georganiseerd Overleg 

of die voor advies of instemming moeten worden voorgelegd aan de 
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Ondernemingsraad; 
b. waarbij een relevante belangenafweging moet plaatsvinden. 

6. Nooddistributie en opslag 

van jodiumtabletten 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 

a. Kennis te nemen van de rol en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio in 
het kader van de distributie van jodiumtabletten. 

b. Op grond van artikel 6.6, lid 1c van de Regeling Geneesmiddelenwet, bepaalde 
locaties aan te wijzen voor de opslag van jodiumtabletten in het kader van de 
predistributie aan groepslocatie, conform een daartoe strekkend 
aanwijzingsverzoek van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. 

c. Alle brandweerlocaties in de regio aan te wijzen als opslag- en distributiepunt voor 
de nooddistributie van jodiumtabletten door de veiligheidsregio en de 
noodzakelijke voorbereidingen te treffen. 

d. Brabant breed de noodzakelijke en eenduidige crisiscommunicatie voor te 
bereiden en af te stemmen. 

e. De Colleges van Burgemeester & Wethouders te informeren over bovenstaande 
en over de aanwezigheid van opslag- en distributiepunten voor jodiumtabletten 
voor hun gemeente. 

Toelichting: De veiligheidsregio is niet (de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wel) 

verantwoordelijk voor de predistributie in het gebied rond een kerncentrale (straal tot 20 

kilometer: iedereen jonger dan 40 jaar; straal tot 100 kilometer: iedereen jonger dan 18 

jaar en zwangere vrouwen. 

Directeur Publieke Gezondheid zoekt uit of de jodiumtabletten meegenomen kunnen 

worden in prenataldozen die aan vrouwen die drie maanden zwanger zijn worden 

gegeven. Actie: Directeur Publieke Gezondheid   

9. Rondvraag  Technische voorzitter GBT en RBT 
Mevrouw Van Hees vraagt welke afspraken er bestaan om iemand anders dan een 
burgemeester technisch voorzitter te laten zijn van een GBT of RBT? 
Antwoord: Bij een GBT bepaalt de (loco)burgemeester of en zo ja door wie de functie 
van technisch voorzitter GBT wordt ingevuld. Bij een RBT wordt door de voorzitter van 
de veiligheidsregio of zijn vervanger vanuit het Dagelijks Bestuur bepaalt of en zo ja 
door wie de functie van technisch voorzitter van RBT wordt ingevuld. Tijdens 
oefeningen van het RBT heeft de directeur Bestuurszaken ’s-Hertogenbosch de functie 
van technisch voorzitter RBT vervuld. 
 
Sluiting: 10.45 uur 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 13 maart 2019, 

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

dr.ir. P. Verlaan MCDm drs. J.M.L.N. Mikkers 
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     Concept  VERSLAG 

Van de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio d.d. 16 januari 2019, Grote 

vergaderzaal, eerste verdieping, kantoor Veiligheidsregio Brabant-Noord, Orthenseweg 2b, 2512  XA  ‘s-

Hertogenbosch 

Aanwezig 

drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, mr. W.A.G. Hillenaar, drs. H.A.G. Hellegers, mw. drs. 

M.A.H. Moorman, mw. drs. W. van Hees, F. Naterop, P.M.J.H. Bos, M.C. Bakermans, A.M.H. Roolvink MSc, K.W.Th. van 

Soest,  mw. drs. W. van Hees, ir. C.H.C. van Rooij, A. Walraven, R.J. van de Mortel, mr. J.C.M. Pommer, mw. J. 

Zwijnenburg-Van der Vliet, drs. L.H.J. Verheijen, mw. drs. M.J.H. van Schaijk, mr. A.D. Heil, Kolonel E.J. van den Broek, mw. 

drs. K. van Esch, mr. drs. J. van Hest en C.Q. Boot MSM 

Afwezig (met bericht van verhindering) 

mw. M.L.P. Sijbers, mr. H.J.M. Timmermans en mr. J.J. Smilde 

 

1. Opening 

Met een woord van welkom, in het bijzonder voor mevrouw Van Hees en de heer Naterop, die vandaag voor het eerst een 

vergadering van het Algemeen Bestuur bijwonen, opent de voorzitter de vergadering. Berichten van verhindering zijn 

ontvangen van de mevrouw Sijbers en de heren Smilde en Timmermans.   

Vervolgens neemt de voorzitter de belofte af van mevrouw Van Schaijk, directeur Veiligheidsregio, Commandant Brandweer 

en Secretaris Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

2. Ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen 

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor kennisgeving aan.  

2a.a Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 24 oktober 2018. 

2a.b Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 7 november 2018. 

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de besluitenlijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op 24 oktober en 

7 november 2018 voor kennisgeving aan. 

b. Politie 

De heer Heil bericht dat het wetsontwerp Wijzigingswet meldkamers op dit moment ter besluitvorming is voorgelegd aan de 

Tweede Kamer. De wet beoogt de overdracht van organisatie en beheer van de 10 landelijke meldkamers van de 

veiligheidsregio’s naar de Nationale Politie. De minister van Justitie en Veiligheid streeft ernaar om de hiertoe noodzakelijke 

wijzigingen van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg per 1 januari 2020 in 

werking te laten treden. 

Binnenkort wordt de datum bekend waarop in de eerste helft van 2019 de Meldkamer Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch in 

gebruik zal worden genomen. Vanwege de uitgestelde oplevering van het landelijke communicatiesysteem IVC2000 zal de 

Meldkamer Oost-Brabant vooralsnog gebruik blijven maken van C2000. Vanwege de hoge leeftijd van de centrale 

apparatuur van C2000 zal deze niet meer naar ’s-Hertogenbosch worden verplaatst maar achterblijven in Eindhoven en 

vanuit de Meldkamer Oost-Brabant  op afstand worden bediend, aldus de heer Heil. 
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2c. Hoofdofficier van Justitie 

Niet aanwezig. Geen mededelingen. 

2d. Brandweer 

Mevrouw Van Schaijk laat weten dat voor de Veiligheidsregio en Brandweer Brabant-Noord de jaarwisseling zonder 

problemen is verlopen. Wel moest de brandweer in de vroege uren van Nieuwjaarsdag op naar verhouding grote schaal in 

actie komen voor de bestrijding van een grote brand in woningen boven een pizzeria in Boxmeer. 

Naar aanleiding van de per 1 januari 2020 door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties door te voeren beleidswijziging om brandweervrijwilligers niet meer na een dienstverband van 20 jaar of  

langer automatisch voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking te laten komen, is landelijk overleg binnen de Raad 

Brandweercommandanten met de Kanselarij van de Nederlandse Orden gevoerd. Conclusie is dat het niet zinvol is te 

proberen deze aangekondigde beleidswijziging terug te draaien. In de toekomst blijft het overigens wel mogelijk om 

brandweervrijwilligers wegens bijzondere verdiensten voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Binnen het 

brandweer decoratiestelsel zelf zal meer aandacht voor langdurige dienstenverbanden worden gegeven en voorts ook voor 

bijzondere brandweer gerelateerde prestaties. De vraag ligt voor of voor 2019 een eenmalige actie wordt opgepakt om alle 

vrijwillige brandweerlieden met een dienstverband van tenminste 20 jaar, voor zover dat al niet eerder is geschied, voor te 

dragen voor een Koninklijke Onderscheiding, aldus mevrouw Van Schaijk. 

Mevrouw Buijs-Glaudemans vindt het jammer dat op deze wijze minder maatschappelijke waardering zal kunnen worden 

getoond voor de jarenlange vrijwillige inzet voor de veiligheid van de samenleving van vele brandweervrijwilligers. 

Verminderde maatschappelijke waardering kan er mogelijk toe leiden dat brandweervrijwilligers ontslag nemen bij de 

brandweer.  

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord verzoekt alle burgemeesters van gemeenten in 

Brabant-Noord om in 2019 zoveel mogelijk brandweervrijwilligers, die daarvoor in aanmerking komen, voor te dragen voor 

een Koninklijke Onderscheiding. Het onderstreept de enorme waardering die er is voor vrijwilligers en we willen verschillen 

binnen de regio voorkomen. 

2e. GHOR 

Mevrouw Van Esch laat weten dat sedert twee weken sprake is van een griepepidemie. De GHOR fungeert hierbij als 

informatieknooppunt. De gezondheidsituatie is tot nu toe onder controle. 

2f. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Mevrouw Van Schaijk laat weten dat op 17 december 2019 de jaarlijkse systeemtest rampenbestrijding en crisisbeheersing 

is gehouden. De evaluatierapportage zal zodra beschikbaar aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. 

2g. Bevolkingszorg 

Geen mededelingen. 

2h. Waterschap Aan en Maas 

De heer Verheijen laat weten dat als gevolg van de langdurige droogte in 2018 er nog steeds sprake is van een lage 

grondwaterstand. Om dit weer naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen is minimaal 200 mm regen noodzakelijk. In 

de Maasdijk van Oss is een grote dassenburcht opgespoord. In verband met het gevaar voor de stabiliteit en het 

waterkerend vermogen van de dijk moet deze burcht worden verwijderd. 

2i. Defensie 
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Kolonel Van den Broek deelt mee dat de civiel-militair samenwerking momenteel wordt herijkt. Later dit jaar volgt verdere 

informatie. 

3. Verslag 

3a. Concept-verslag Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 7 november 2018 

Besluit: Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van de vergadering op 7 november 2018 overeenkomstig het voorgelegde 

concept vast.  

 

TER BESPREKING 

4. Huisvesting Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

De voorzitter geeft de leden van het Algemeen Bestuur gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen bij het voorstel te 

plaatsen. 

 

De heer Bos herkent zich in de opzet en strekking van het voorstel. Lokale zaken vragen wel maatwerk omdat een 

brandweerkazerne vaak meerdere functies vervuld en daardoor ook meerdere gebruikers kent. Samenwerking op het gebied 

van huisvesting zou de doelmatigheid moeten vergroten en daardoor voordelen moeten opleveren. Voorlopig gaan de 

gevolgen van dit voorstel meer geld kosten.  

 

De heer Van Rooij roept zijn in de vorige vergadering ingenomen standpunt in herinnering. Het voorstel met betrekking tot 

het realiseren van centrale huisvesting kan op zijn steun rekenen. Hij is nog niet enthousiast over het overdragen van de 

brandweerkazernes naar de veiligheidsregio. Hij heeft moeite met het voorstel om uit boekhoudkundige overwegingen de 

optie van huur brandweerkazerne van de gemeente te schrappen. Voor de brandweerkazerne in Veghel, die meerdere 

gebruikers kent, ontstaat dan een probleem. Voorts vraagt de heer Van Rooij zich af in hoeverre achterstallig onderhoud niet 

begrensd moet worden. Aan de veiligheidsregio overgedragen huisvesting zal op termijn wel duurder worden, als je gaat 

bouwen tegen reële prijzen. 

 

De heer Hillenaar spreekt zijn waardering uit voor de zorgvuldigheid en oprechtheid van het voorstel. Hij kan met de in het 

voorstel opgenomen principes en uitwerking goed leven. De heer Hillenaar verwacht wel dat moeite zal moeten worden 

gedaan om dit helder aan de gemeenteraden uit te leggen. 

 

De heer Bakermans ondersteunt het voorstel. Hij vraagt om aandacht voor de bijzondere faciliteiten in de brandweerkazerne 

Schaijk, die een korpsbrede functie hebben. Om het draagvlak voor het voorstel te vergroten pleit hij voor een ingroeimodel. 

 

De heer Walraven vindt het een goed document. Hij merkt op dat de Gemeente Mill en Sint Hubert als gevolg van dit 

voorstel als nadeelgemeente moet worden aangemerkt. Het beëindigen van het gebruik van de kantoorruimten in het 

Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert  kost de gemeente alleen al € 100.000 per jaar. Graag maakt hij gebruik van de 

mogelijkheid dat de veiligheidsregio een toelichting in de gemeenteraad verzorgt. 

 

De heer Van de Mortel roept in herinnering dat aan de Financiële Commissie is toegezegd dat alle financiële gegevens 

zullen worden toegezonden. Aan deze toezegging is nog geen gevolg gegeven. De heer Van de Mortel steunt de lijn van het 

voorstel. Hij pleit ervoor om ook bij de overdracht van brandweerkazernes aan de veiligheidsregio het principe schoon door 

de deur te hanteren. Zaken moeten helder en transparant worden weergegeven.  Voor achterstallig onderhoud moet één 

beleidslijn voor alle gemeenten worden gehanteerd. Bij in het verleden uitgestelde vervanging van brandweerkazernes die 

aan de veiligheidsregio worden overgedragen dienen onderhoudsreserves ook aan de veiligheidsregio te worden 

overgedragen. De heer Van de Mortel pleit ervoor om een goede beleidslijn voor waardering van de over te dragen grond te 

hanteren waarin maatwerk mogelijk is door bij voorbeeld “in gebruikgeving”. Indien brandweerkazernes ook door andere 

partijen worden gebruikt moeten over dit gebruik heldere afspraken worden gemaakt. 
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Mevrouw Moorman geeft een compliment over het document en kan zich vinden in het voorstel. Zij vindt het ook jammer dat 

het aan de Financiële Commissie toegezegde financiële overzicht nog niet is toegezonden en hoopt dit spoedig alsnog te 

ontvangen. Mevrouw Moorman pleit ervoor om bij overdracht van de brandweerkazernes met betrekking tot de staat van 

onderhoud schoon door de deur te gaan. Graag maakt ze gebruik van de mogelijkheid dat de veiligheidsregio een toelichting 

in de gemeenteraad verzorgt. 

 

De heer Hellegers ondersteunt het voorstel. Hij refereert aan het pleidooi van de Financiële Commissie om de 

brandweerkazernes in één keer aan de veiligheidsregio over te dragen. Hij stelt voor om nadrukkelijk te overwegen om de 

grond onder de brandweerkazernes in eigendom bij de gemeenten te laten om afboekingen van de boekwaarde bij 

overdracht aan de veiligheidsregio te voorkomen. 

 

De heer Pommer bevestigt dat het voorstel een goede lijn is en op objectieve normen is gebaseerd. Helaas betekent 

overdracht van de brandweerkazerne van Sint Michielsgestel aan de veiligheidsregio voor de gemeente een groot 

boekwaardeverlies.  De brandweerkazerne van Sint Michielsgestel is indertijd op verzoek van de veiligheidsregio voorzien 

van extra kantoorruimten om ondersteunende en staffuncties te kunnen huisvesten. Met de centralisatie van de 

kantoorhuisvesting zal aan de kantoorruimten in de brandweerkazerne geen behoefte meer bestaan. De vrijkomende 

kantoorruimten moeten beschikbaar komen voor andere maatschappelijke doeleinden. Medewerking van de veiligheidsregio 

is hierbij noodzakelijk.  

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans complimenteert de steller met het zorgvuldige voorstel waarin ze zich kan vinden. Zorgen zijn 

er wel over de boekwaarde van de grond. Zij pleit er met nadruk voor de grond onder brandweerkazernes voor een 

symbolisch bedrag in erfpacht aan de veiligheidsregio te geven. Mevrouw Buijs-Glaudemans merkt op dat het voorstel 

huisvesting één van de laatste sluitstenen is van het traject regionalisering van de brandweer. Er resteert nog één belangrijk 

dossier waarvoor een oplossing moet worden gevonden: bekostiging van de overgangsregeling Functioneel Leeftijdsontslag 

zoals deze geldt voor beroepsmedewerkers in een bezwarende functie die op 1 januari 2006 in dienst waren van de 

Gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

De heer Naterop vindt het een goede lijn en merkt over het voorstel op dat elke benadering met betrekking tot de 

zeggenschap over de brandweerhuisvesting onevenredigheden kent. Vraag hierbij is hoe je tot een verstandige 

beleidskeuze met ruimte voor maatwerk komt zonder de door alle betrokken partijen ervaren fundamentele grondslagen aan 

te tasten. Hij pleit ervoor veel aandacht aan communicatie naar de gemeenteraden te besteden. 

 

De heer Van Soest complimenteert het Dagelijks Bestuur met het voorstel. Hij is verheugd dat ook de nieuwbouw van de 

brandweerkazerne Oeffelt is meegenomen.  

 

De heer Roolvink kan zich vinden in het voorstel. Hij vraagt aandacht voor goede communicatie naar de gemeenteraden in 

het algemeen en tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 6 februari aanstaande in het bijzonder. Met name de gemeenten 

die nadeelgemeenten dreigen te worden verdienen ondersteuning. En graag ontvangt hij uitleg over kazernes die reeds 

eerder aan de veiligheidsregio zijn overgedragen.  

 

Mevrouw Van Hees vindt dat de lasten en lusten van de voorgestelde overdracht van brandweerkazernes op een zo 

evenwichtig mogelijke wijze in het voorstel zijn verwerkt. Zij had wel graag een vergelijking met andersluidende oplossingen 

met betrekking tot de zeggenschap over brandweerhuisvesting gezien, zoals die door andere veiligheidsregio’s worden 

gehanteerd. Mevrouw Van Hees kan zich vinden in de hoofduitgangspunten van het voorstel. Zij pleit ervoor dat gemeenten 

ook in de toekomst zeggenschap over de locaties van brandweerkazernes houden. Zeggenschap is actueel bij de kazerne in 

Drunen. Erfpacht voor het gebruik van grond onder brandweerkazernes is volgens mevrouw Van Hees een reële optie. 

Verrast is ze over het achterstallige onderhoud bij brandweerkazernes. Graag maakt ze gebruik van ondersteuning van de 

veiligheidsregio bij het informeren van raadsleden. Een vraag die mogelijk door raadsleden wordt gesteld is: Hoe gaan 

andere veiligheidsregio’s met beheer en eigendom van brandweerkazernes om? 

 

Mevrouw Zwijnenburg-Van der Vliet verzoekt om een uitzonderingspositie voor de Gemeente Haaren. Haaren staat onder 

financieel toezicht en wordt per 1 januari 2021 gesplitst waardoor de post Haaren zal overgaan naar de Gemeente Oisterwijk 
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en de post Helvoirt naar de Gemeente Vught. Zij vraagt de veiligheidsregio in overleg te treden met de Gemeenten Vught en 

Oisterwijk en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om een soepele overgang te bewerkstelligen. 

 

De heer Mikkers laat weten dat de Gemeente ‘s-Hertogenbosch zich in het voorstel kan vinden. Er is geen perfecte 

oplossing voor het huisvestingsvraagstuk. Er bestaan beelden over de mate van luxe van sommige brandweerkazernes 

waarvan de kosten op de gezamenlijke gemeenten dreigen te worden afgewenteld. De heer Mikkers heeft behoefte aan een 

financieel overzicht. Dat wordt uiteraard vanuit het perspectief van de veiligheidsregio geleverd. Daarnaast zijn er de 

financiële gegevens van de afzonderlijke gemeenten. Die moeten wel aan het regionale perspectief worden toegevoegd om 

een evenwichtig beeld te krijgen. Plussen kunnen daardoor minnen worden en omgekeerd. In het Dagelijks Bestuur is 

besproken dat de bekostiging van het Functioneel Leeftijdsontslag van beroepsbrandweermedewerkers in een bezwarende 

functie nog niet afgehecht is en nog enig denkwerk voor een rechtvaardige oplossing noodzakelijk maakt.   

 

Naar aanleiding van de door de leden van het Algemeen Bestuur gemaakte opmerkingen en gestelde vragen merkt de heer 

Knopper op dat voor de waardering van de grond onder brandweerkazernes maatwerkoplossingen mogelijk zijn.  

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans merkt op dat als de grond om niet in bruikleen wordt gegeven, deze bij verplaatsing van een 

brandweerkazerne weer aan de gemeente wordt  teruggegeven. De gemeente stelt vervolgens de grond onder de nieuwe 

brandweerkazerne weer kosteloos in bruikleen beschikbaar. 

 

Mevrouw Van Schaijk pleit voor een zodanige algemene lijn dat recht wordt gedaan aan de belangen van de meeste 

gemeenten en maatwerkoplossingen alleen bij uitzondering nodig zullen zijn. 

 

Mevrouw Van Hees pleit ervoor dat een ruimtelijke ordeningsvraagstuk, zoals deze zich in het dorp Drunen van de 

Gemeente Heusden rond de brandweerkazerne voordoet, niet de huisvestingsagenda van de veiligheidsregio gaat bepalen. 

 

De heer Van de Mortel refereert aan het voorstel waarin staat aangegeven dat bij een uitgestelde nieuwbouw van een 

brandweerkazerne, het door de betreffende gemeente bespaarde budget wegens niet uitgevoerd achterstallig onderhoud 

aan de veiligheidsregio wordt overgedragen. Dit budget kan dan worden aangewend voor gedeeltelijke dekking van de 

bouwkosten van de vervangende brandweerkazerne.  

 

De heer Van Rooij pleit voor een genormaliseerde aanpak waarin ook het onderhoud van brandweerkazernes wordt 

meegenomen. 

 

De voorzitter vraagt op welke wijze nieuwbouw van brandweerkazernes zal worden bekostigd: Door de kapitaallasten van 

de investering in de begroting van de veiligheidsregio op te nemen of door voor nieuwbouw te reserveren en hieruit de 

bouwkosten te dekken? 

 

De heer Knopper merkt op dat op dit moment nieuwbouw voorzien is van de brandweerkazernes van Uden, Oeffelt en Oss. 

Voorts moet in een aantal brandweerkazernes onderhoud en aanpassing aan de nieuwe eisen op het gebied van 

arbeidshygiëne worden uitgevoerd. Met betrekking tot het uitvoeren van onderhoud geldt kwaliteitsniveau 3: sober en 

doelmatig. Gemeenten zijn hierop gemonitord.  

 

De heer Hellegers ondersteunt het voorstel met betreft het omgaan met achterstallig onderhoud onder voorwaarde dat geen 

sprake is van kwade trouw bij de gemeenten die verzuimd hebben om achterstallig onderhoud uit te voeren. 

 

De heer Knopper licht toe dat het financiële overzicht een momentopname betreft. Sommige gemeenten hebben hun 

brandweerkazernes niet in de boeken staan. Voor zover investeringskosten zijn opgenomen hebben deze uitsluitend 

betrekking op de korte termijn. Investeringskosten op de lange termijn zijn niet opgenomen. Bij het regionale voorstel is dit 

wel het geval en daardoor lijkt het voorstel duurder dan wat gemeenten nu denken uit te geven. 
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Mevrouw Van Schaijk merkt op dat de contactambtenaren van de adoptiegemeenten medewerking zullen verlenen aan het 

opstellen van een uniform model aan de hand waarvan gemeenten zelf hun huidige kosten op een zoveel mogelijk gelijke 

wijze kunnen inventariseren. 

 

De heer Van Rooij pleit voor duidelijkheid, transparantie en eenvoud. 

 

De voorzitter refereert aan de behoeften van gemeenten om hun eigen situatie, rekening houdend met plaatselijke 

omstandigheden, helder in kaart te brengen. Omdat elke gemeente haar eigen context kent is onderling vergelijken niet altijd 

mogelijk. Hij pleit ervoor om te voorkomen dat door verschillen in context onjuiste interpretaties ontstaan die tot 

misverstanden aanleiding kunnen geven. 

De heer Van de Mortel onderschrijft het voorstel om met hulp van de adoptieambtenaren tot een uniform 

inventarisatiemodel te komen op basis waarvan gemeenten zelf de eigen situatie en de consequenties daarvan in kaart 

kunnen brengen en de conclusies daarvan aan de gemeenteraad kunnen rapporteren. 

 

De heer Van Rooij heeft behoefte aan een maatwerkoplossing voor het meervoudig gebruik van de brandweerkazerne 

Veghel en de waardering van de grond. 

 

De voorzitter bevestigt dat maatwerkoplossingen mogelijk zijn. 

 

De heer Bos vraagt aandacht voor de termijnen die gemeenteraden krijgen om hun zienswijzen op het concept-beleidskader 

2020,  de voorgestelde uitgangspunten van het beleid van de veiligheidsregio voor de jaren 2020 – 2023, de actualisatie van 

het risicoprofiel te geven en hun gemeentelijke wensen kenbaar te maken met betrekking tot het door de veiligheidsregio 

voor de periode 2020 – 2023 in het nieuwe regionale beleidsplan uit te werken beleid. Deze termijnen sporen niet met de 

termijnen voor het uitbrengen van zienswijzen op voorstellen van gemeenschappelijke regelingen in het kader van de P&C-

cyclus zoals deze conform de door de burgemeester afstemming gemeenschappelijke regelingen zijn aangegeven. 

 

Mevrouw Van Schaijk merkt op dat er door het Dagelijks Bestuur voor is gekozen om alle concept-beleids- en P&C-stukken 

van de veiligheidsregio in één integraal zienswijzeverzoek aan de gemeenteraden voor te leggen. De planning daarvoor is 

reeds eerder in 2018 in afstemming met de gezamenlijke griffiers vastgesteld. Helaas was het toen niet meer mogelijk 

aansluiting te zoeken bij de later bekend geworden aanbevolen termijnen van  de burgemeester afstemming 

gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen op het concept-beleidskader 2020 inclusief het 

hoofdstuk huisvesting tot 1 april 2019 indienen. Zienswijzen op de actualisatie van het risicoprofiel en de voorgestelde 

beleidsuitgangspunten 2020 – 2023 van de veiligheidsregio en gemeentelijke wensen met betrekking tot het door de 

veiligheidsregio te voeren beleid kunnen door de gemeenteraden tot 1 mei 2019 worden ingediend. 

 

De heer Hellegers laat weten dat de Financiële Commissie op 9 januari 2019 een positief advies over het voorstel 

huisvesting heeft uitgebracht met inachtneming van de volgende op- en aanmerkingen: 

 We maken ons samen sterk voor overdracht (lees: verkoop) onder de voorgestelde condities die in het voorstel 

huisvesting zijn opgenomen. Maatwerk wordt alleen toegepast waar om praktische redenen geen andere mogelijkheid 

is. 

 Als gemeenten geconfronteerd worden met een groot (eenmalig) boekwaardeverlies bezie dan of het mogelijk is dit te 

beperken door de grond eigendom te laten blijven van de betreffende gemeente. 

 Met het oog op de overgangsdatum van 1 januari 2020 worden alle leden van het Algemeen Bestuur (als het 

beleidskader 2020 definitief wordt vastgesteld) ook commitment gevraagd om de overdracht soepel te laten verlopen.  

 

Besluit: 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om: 

1. Kennis te nemen te nemen van het advies van de Financiële Commissie.  

2. Het principebesluit te nemen om: 

a. Brandweerkazernes onder de collectiviteit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 

te brengen; 

b. Visie op huisvesting, bestaande uit centrale (kantoor)huisvesting en de nevenlocatie, tot uitvoering te brengen. 



 

7 

 

3. Bij de uitwerking van de besluiten onder 1. de in dit voorstel genoemde uitgangspunten 1 t/m 8 te hanteren. 

4. Voor nadere uitwerking van de besluiten onder 1. de voor niveau 3 genoemde set van parameters, die voortvloeien 

uit de onder 2. genoemde uitgangspunten, vast te stellen. 

5. De financiële consequenties die voortvloeien uit nadere uitwerking op basis van deze set van parameters op te 

nemen in het Concept-beleidskader 2020. 

6. In samenhang met de vaststelling van het Beleidskader 2020 met inachtneming van de door de gemeenteraden 

uitgebrachte zienswijzen op 3 april 2019 tot definitieve besluitvorming over te gaan. 

5. Concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

De heer Hellegers laat weten dat de Financiële Commissie zich op 3 december 2018 en 9 januari 2019 over het Concept-

beleidskader 2020 heeft beraden. De Financiële Commissie adviseert positief over het Concept-beleidskader 2020 doch 

heeft daarbij de volgende opmerkingen gemaakt: 

 Neem het indicatieve bedrag dat structureel over is vanuit de € 4,06 per inwoner toegekende verstevigingsgelden alleen 

tekstueel op en geef aan dat dit alleen zal worden aangewend voor verdere doorontwikkeling van de veiligheidsregio in 

de periode 2020 - 2021. 

 Licht de hogere kosten van onderhoud en beheer van randapparatuur (€ 50.000) beter toe zodat duidelijk is waarvoor dit 

nodig is. 

 Geef een aanvullende toelichting op het proces van doorontwikkeling van de veiligheidsregio in 2020/2021. 

 Onderzoek of de kosten van huur van crisisruimten in het gebouw van de Meldkamer Oost-Brabant ad € 127.000 echt 

nodig is.     

 

De heer Bos is van mening dat overtollige middelen die in een begrotingsjaar niet zijn aangewend teruggegeven moeten 

worden aan de gemeenten. 

 

De heer Hillenaar vraagt in hoeverre de veiligheidsregio in 2022 in het kader van de eind 2020, begin 2021 te maken 

keuzes over de doorontwikkeling vanaf 2022 de gemeenten alsnog om een bijdrage verhoging zal vragen? 

 

De heer Van de Mortel  onderschrijft het uitgangspunt dat overtollige middelen aan de gemeenten moeten worden 

teruggegeven. In dit geval zullen de overtollige reserves echter worden aangewend om de doorontwikkeling van de 

veiligheidsregio te bekostigen en stemt hij in met deze bestemming. De heer Van de Mortel refereert aan de door de 

Financiële Commissie gestelde vragen.  Hij vindt het tarief voor huur van de crisisruimten in de Meldkamer Oost-Brabant  

mede afgezet tegen het beperkte gebruik van deze ruimten disproportioneel. Graag ontvangt hij een toelichting op de kosten 

van het beheer van randapparatuur door de veiligheidsregio.   

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans vraagt zich af of de verschillende geraamde bedragen wel toereikend zijn om de voorgestelde 

uitgaven te kunnen doen. Zij kan zich vinden in de voorgestelde herbestemming van de overtollige reserves. 

 

De heren Natrop, Van Soest, Roolvink en mevrouw Zwijnenburg – Van der Vliet kunnen zich vinden in het Concept-

beleidskader 2020. 

 

De voorzitter antwoordt op de vraag van de heer Hillenaar dat als de ambitie van de veiligheidsregio anders wordt er ook 

een andere behoefte aan financiële middelen kan ontstaan. 

 

Mevrouw Van Schaijk merkt op dat in het Concept-beleidskader 2020 de invulling van de Calamiteitencoördinator samen 

met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op de Meldkamer Oost-Brabant is meegenomen. Dat geldt ook voor de realisatie 

van centrale huisvesting voor kantoorfuncties, werkplaatsen, magazijnen, opleidingen, trainingen en oefeningen. Tenslotte 

zijn de versterking van het Programma bevolkingszorg, de voor 2020 voorziene overdracht van het beheer van de 

Meldkamer Oost-Brabant naar de politie en de doorontwikkeling van de veiligheidsregio naar aanleiding van de uitkomsten 

van de op 2018 gehouden bestuursconferentie meegenomen. Voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden 

incidentele middelen ingezet.  Dit betreft de nog niet ingezette € 0,18 per inwoner als onderdeel voor de reeds vanaf 2019 

toegekende versterking van brandweer en bedrijfsvoering. Voor 2019 tot en met 2020 zullen, zoals reeds is besproken, ook 
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de overtollige reserves van de veiligheidsregio na herijking van de Nota reserves en voorzieningen conform het huidige 

bedrijfseconomische risicobeeld voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden ingezet . In de periode 2020-2021 

zullen de consequenties van landelijk beleid zoals de doorvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de 

gevolgen daarvan en van Europese regelgeving voor de brandweervrijwilligers en de doorvoering van het grootschalig 

optreden in landelijk verband en de daaruit voor de veiligheidsregio voortvloeiende verplichtingen en dergelijke worden 

onderzocht. Eventuele organisatorische en financiële consequenties zullen naar verwachting voor het eerst voor de jaren 

2022 en 2023 tot voorstellen voor nieuw beleid kunnen leiden. Uiteraard zal hert bestuur tussentijds worden geïnformeerd en 

betrokken. 

 

In antwoord op de door de Financiële Commissie gestelde vragen merkt mevrouw Van Schaijk op dat de crisisruimten in het 

meldkamergebouw inclusief kostbare ICT-voorzieningen en inventaris van de politie gehuurd worden. De crisisruimten zullen 

ook frequent worden gebruikt voor opleidingen, trainingen, oefeningen en werkzaamheden van (multidisciplinaire) 

projectgroepen. De tariefstelling kan daarom als reëel worden gekwalificeerd. Met de voor begin 2020 geplande overdracht 

van de Meldkamer Oost-Brabant naar de politie zal een einde moeten worden gemaakt aan het gezamenlijke beheer en 

onderhoud van randapparatuur (alarmontvangers, mobilofoons, portofoons etc.) van politie en brandweer. De veiligheids-

regio zal dit onderhoud en beheer nu zelf moeten uitvoeren en dit brengt de aangegeven meerkosten met zich mee. 

Onderzocht wordt of samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost mogelijk is. 

 

De heer Verheijen laat weten dat het Waterschap Aa en Maas nog een reactie zal uitbrengen op de actualisatie van het 

risicoprofiel. Dit betreft voornamelijk het onderwerp extreem weer. 

 

De heer Van de Mortel pleit ervoor om de ontwikkelingen op en rond het hoogfrequent spoor en goederenvervoer op de 

spoorlijn ’s-Hertogenbosch, Vught en Boxtel, de aanleg van een noodspoor tijdens de ombouw van de huidige spoorlijn naar 

een verdiept tracé en de hiermee samenhangende afsluiting van de N65 in het risicoprofiel op te nemen.     

        

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om:  

a. In te stemmen met het Concept-Beleidskader 2020. 

b. In te stemmen met de investering van € 17,5 miljoen die verbonden is aan de overname van de 39 

brandweerkazernes.  

c. In te stemmen met de investering van € 2,1 miljoen voor de renovatie van de kazernes Sint Anthonis, Veghel, Zeeland, 

Cuijk, Vierlingsbeek en Wanroij in de periode 2020 - 2023. 

d. In te stemmen met de investering van € 10,8 miljoen voor de nieuwbouw/overname van de nog te bouwen kazernes 

van Oss, Uden en Oeffelt.   

e. In te stemmen met de investering voor de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging ad € 23,8 miljoen.   

f. In te stemmen met de onttrekking uit de Algemene Reserve voor dekking van de geraamde incidentele uitgaven ad € 

0,2 miljoen en € 0,3 miljoen voor respectievelijk de overname van de kazernes en de realisatie van de hoofd- en 

nevenvestiging. 

g. Het Concept-beleidskader 2020 voor het geven van zienswijzen aan te bieden aan de colleges en raden van de 

deelnemende gemeenten. 

h. Het Concept-beleidskader 2020 voor het geven van zienswijzen op het programma Meldkamer Oost-Brabant aan te 

bieden aan de partijen betrokken in de Meldkamer Oost-Brabant. 

 

6. Integraal zienswijzeverzoek beleid 2020 – 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om de gemeenteraden het voorgelegde 

zienswijzeverzoek te doen met betrekking tot het voorgelegde Concept-beleidskader 2020, de Actualisatie van het 

risicoprofiel  en de Concept-beleidsagenda 2020 – 2023 van de veiligheidsregio.   

 

TER BESLUITVORMING 

 

7. Actualiteiten convenant brandveiligheid Dichterbij 
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Mevrouw Moorman, ambassadeur/portefeuillehouder roept het besluit van het Algemeen Bestuur van 25 november 2015 in 

herinnering waarin is besloten om met de Raad van Bestuur van stichting Dichterbij een convenant te sluiten met betrekking 

tot de brandveiligheid in zorgwoningen. Dichterbij verleent bij voorkeur in reguliere woningen zorg aan geestelijk 

gehandicapten in gemeenten in onder meer de regio Brabant-Noord. Dichterbij wil de bewoners van haar zorgwoningen een 

zoveel mogelijk gewoon leven aanbieden. De bestaande bouwregelgeving biedt onvoldoende houvast om de brandveiligheid 

voor deze doelgroep te reguleren. Om hier het hoofd aan te bieden is door de veiligheidsregio samen met Dichterbij een 

convenant opgesteld waarin Dichterbij een zware zorgplicht op zich neemt voor de brandveiligheid aan haar cliënten. Het 

Algemeen Bestuur waardeert deze zorgplicht van Dichterbij vanuit de overtuiging dat de maatregelen die Dichterbij zal 

treffen voldoen aan de geest van de regelgeving maar op onderdelen de letter van de wet zal over- of onderschrijven. De 

afzonderleden leden van het Algemeen Bestuur bevorderen de eenduidige besluitvorming door de colleges van 

burgemeester en wethouders in de afzonderlijke gemeenten met betrekking tot de afhandeling van vergunningaanvragen en 

meldingen brandveilig gebruik door Dichterbij. Veiligheidsregio en Brandweer Brabant-Noord ondersteunen hiertoe de 

colleges door informatieverstrekking aan ambtenaren, opstellen van beleidsregels en het opstellen van een model 

collegevoorstel met concept-besluit. Brandweer Brabant-Noord toetst en valideert tenslotte extern het systeem van 

maatregelen waarmee Dichterbij haar brandveiligheidsdoelen gaat bereiken. 

 

Het heeft meer tijd dan oorspronkelijk verwacht gekost om tot een samenhangend pakket aan brandveiligheidsmaatregelen 

te komen en die extern te laten valdideren. Voorts is het verantwoordelijke lid binnen de Raad van Bestuur van Dichterbij 

plotseling overleden waardoor de formele ondertekening van het convenant werd opgeschort. Het convenant is rekening 

houdend met de inmiddels opgedane inzichten op enkele punten verbeterd. De stappen die nu gezet moeten worden zijn 

ondertekening van het convenant, informeren van gemeentelijke afdelingen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, 

besluitvorming in de colleges over de beleidsregel brandveiligheid Dichterbij en doorvoering, aldus mevrouw Moorman.  

 

In samenhang met de doorvoering van het brandveiligheidsbeleid bij Dichterbij zal dit door Brandweer en GHOR vanuit de 

veiligheidsregio ook bij andere zorgaanbieders als “best practice” onder de aandacht worden gebracht. 

 

Mevrouw Van Esch zegt toe om bij de zorgverleners binnen het gebied Brabant-Noord aandacht te vragen voor doorvoering 

van het in samenwerking met Dichterbij ontwikkelde brandveiligheidsbeleid in zorgwoningen. 

 

De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de voorgestelde aanpak en roept alle leden van het Algemeen Bestuur op om 

de gevraagde medewerking te verlenen.     

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om: 

a. Kennis te nemen van de actualiteiten omtrent het convenant VRBN – Dichterbij en de stappen op korte termijn. 

b. De geactualiseerde versie van het convenant vast te stellen. 

c. Het geactualiseerde convenant te laten ondertekenen door de vertegenwoordiger namens het Algemeen Bestuur, 

mevrouw Moorman. 

 

8. Vacaturevervulling Dagelijks Bestuur 

 

De voorzitter deelt mee dat door vertrek van de heer Buijs wegens aanvaarding van het ambt van burgemeester in 

Oosterhout er voor wat betreft de gemeenten in het Basisteamgebied Meierij vacatures zijn ontstaan in het Dagelijks Bestuur 

en als plaatsvervangend lid in de Financiële Commissie. De burgemeesters van gemeenten in het Basisteamgebied Meierij 

hebben een voordracht gedaan. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om op basis van de voordrachten van de 

burgemeesters van de gemeenten in het Basisteamgebied Meierij mevrouw drs. W. (Willemijn) van Hees, burgemeester van 

Heusden als lid van het Dagelijks Bestuur aan te wijzen en de heer ir. C.H.C. (Kees) van Rooij, burgemeester van 

Meierijstad als plaatsvervangend lid in de Financiële Commissie. 
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9. Rondvraag en sluiting 

 

De heer Pommer vraagt op welke wijze naar de burgers zal worden gecommuniceerd dat per 1 januari 2021 het landelijke 

Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) zal worden afgeschaft. 

 

De voorzitter antwoordt dat het eigenaarschap en daarmee ook de afschaffing van het WAS een verantwoordelijkheid is van 

de minister van Justitie en Veiligheid. De minister zal hiertoe het initiatief tot een communicatietraject en het aanbieden van 

een alternatief nemen. Enkele veiligheidsregio’s zijn voornemens om het WAS in eigen beheer van het ministerie over te 

nemen. Het Veiligheidsberaad is namens de gezamenlijke veiligheidsregio’s bij dit traject betrokken, maar maakt zich wel 

zorgen dat vervangende waarschuwingssystemen zoals NL Alert vooralsnog geen volwaardig alternatief vormen.    

 

Niets neer aan de orde zijnde onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng sluit de voorzitter om 

11.30 uur de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d.  3 april 2019 

  

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

 de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

drs. J.M.L.N.  Mikkers  drs. M.J.H. van Schaijk 
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Aan : Algemeen Bestuur  Datum : 3 april 2019 Bijlage : een 

Steller : R. van Santvoort Onderwerp : Nooddistributie en opslag van jodiumtabletten 

 

Algemene toelichting 

 
Bij een stralingsincident kan Brabant worden getroffen en zijn maatregelen ter bescherming van de burgers 
nodig. Vanuit het Ministerie van VWS is een eerste distributie van jodium tabletten uitgevoerd. Om ook tijdens 
een incident nog tabletten te kunnen verstrekken wordt de veiligheidsregio opgedragen dit voor te bereiden 
en uit te voeren. Hiervoor is het noodzakelijk dat locaties worden aangewezen voor nooddistributie en dat er 
in kaart wordt gebracht waar groepen mensen verblijven. De brandweerkazernes worden hierbij op landelijk 
advies, aangewezen als locatie voor de nooddistributie. De voorgestelde werkwijze en besluiten worden 
uniform in alle Brabantse veiligheidsregio’s voorgelegd aan het bestuur. Hiermee wordt een uniforme 
communicatieboodschap en gezamenlijk en eenduidig optreden voor dit specifieke risico mogelijk gemaakt. 
In de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost zijn de voorgestelde besluiten al genomen. In de Veiligheidsregio 
Midden-West is het besluit nog in voorbereiding.   
 
Overwegingen / schets van de context 
Predistributie door VWS 
Het innemen van jodium is een van de maatregelen die genomen kunnen worden om de gevolgen van een 

stralingsincident waarbij radioactief jodium vrijkomt, te beperken. Dat geldt met name voor specifieke, doelgroepen, als 

jongeren en zwangere vrouwen. Daarom heeft het Ministerie van VWS in het najaar van 2017 jodiumtabletten verspreid 

onder 1,2 miljoen huishoudens met personen uit de doelgroep. Dit gebeurde in het kader van de predistributie van 

jodiumtabletten voor gemeenten die binnen een 100 kilometer van een kerncentrale lagen. In onze regio vielen niet alle 

gemeenten onder zone. De predistributie is uitgevoerd voor de volgend gemeenten:  

 
 
 
Tot de predistributie hoort ook het verstrekken van jodiumtabletten aan groepslocaties. Dat zijn locaties waar 
veel mensen uit de doelgroep verblijven, zoals scholen, kinderdagverblijven en instellingen voor jeugdzorg. 
Als zij dat wensen, worden deze instellingen door VWS ook voorzien van jodiumtabletten.  
 
Nooddistributie door Veiligheidsregio’s 
Naast de predistributie bestaat er nooddistributie: de verstrekking van jodiumtabletten bij (dreiging van) een 
nucleair incident. Mensen in het effectgebied die zelf geen jodium-tabletten hebben, kunnen die alsnog 
ergens afhalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toeristen en forenzen of mensen die hun tabletten kwijt zijn. 

Voorstel     

AGP 4    

Bernheze 
Boxtel 
Haaren 
Heusden    
Meijerijstad   
Oss    
‘s-Hertogenbosch  
St. Michielsgestel  
Uden    
Vught 
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Nooddistributie moet gezien worden als een extra dienst van de overheid om het voor doelgroepen die geen 
tabletten hebben, alsnog mogelijk te maken deze te verkrijgen. 
 
Rol veiligheidsregio’s 
In tegenstelling tot de predistributie, die tot de verantwoordelijkheid van VWS hoort, is de uitvoering van de 
nooddistributie een verantwoordelijkheid welke landelijk belegd is bij de veiligheidsregio’s. Coördinatie en 
afstemming van de nooddistributie in de regio’s ligt bij de DPG-en. Teneinde in Nederland zoveel mogelijk 
uniformiteit te verkrijgen bij de preparatie en de uitvoering van de nooddistributie, heeft GGD GHOR NL een 
format ‘Draaiboek Nooddistributie jodium’ aan de regio’s aangeboden. De veiligheidsregio gebruikt dit format 
als basis voor het eigen draaiboek. Alle veiligheidsregio’s in Brabant vinden uniform optreden in een 
regiogrensoverschrijdend incident van belang. Daarom is de bestuurlijke besluitvorming en operationele 
voorbereiding afgestemd met de buurregio’s. 
 
Op grond van artikel 6.6, lid 1c van de Regeling Geneesmiddelenwet dient de veiligheidsregio een formele 
aanwijzing te verstrekken aan locaties in de regio waar jodiumtabletten mogen worden opgeslagen en van 
waaruit ze verstrekt worden ten tijde van een nucleair incident. 
Daarom dient de veiligheidsregio locaties in de regio aan te wijzen waar: 

 op basis van een aanwijzingsverzoek van het ministerie van VWS jodiumtabletten mogen worden 
opgeslagen in het kader van de predistributie (de zgn. groepslocaties); 

 in het kader van de nooddistributie jodiumtabletten mogen worden opgeslagen en van waaruit ze 
verstrekt worden ten tijde van een nucleair incident. 

 
Risicoafweging 

Veiligheidsregio’s zijn vrij in hun keuze voor de locatie van de distributiepunten in het kader van de 
nooddistributie. De landelijke werkgroep (GHOR/GGD Nederland) adviseert om brandweerkazernes als 
distributiepunt aan te wijzen en wel om de volgende redenen: 

 de locaties staan onder beheer van de veiligheidsregio, die ook verantwoordelijk is voor de 
nooddistributie; 

 door de keuze van de kazernes ontstaat er voldoende spreiding van distributiepunten in de regio; 

 de locaties zijn 24/7 beschikbaar of beschikbaar te maken; 

 de locaties zijn goed bereikbaar en hebben (kort)parkeergelegenheid; 

 de locaties lenen zich voor snelle/eenvoudige verstrekking, ook aan hulpverleners. 
 
Geadviseerd wordt om dit advies over te nemen. Concreet houdt dit in dat alle brandweerlocaties in de 
veiligheidsregio ( en daarmee dus alle brandweerkazernes in Brabant) worden voorzien van een voorraad 
jodiumtabletten. Als de overheid bij (dreiging van) een nucleair incident het slikken van jodiumtabletten 
adviseert (als handelingsperspectief in de crisiscommunicatie), dan zal de veiligheidsregio de afhaalpunten in 
de locaties openstellen voor het publiek. Mensen die geen tabletten hebben, kunnen ze hier afhalen, waarbij 
geen onderscheid meer wordt gemaakt in doelgroepen. Als de voorraad op raakt, kunnen tabletten worden 
bijbesteld bij het IFV, die tijdens een incident binnen 4 uur een leveringsplicht heeft. 
 
Verbreding Nooddistributie in aanpak 

Het beschikken over een nooddistributiesysteem voor jodiumtabletten wordt in de veiligheidsregio verbreed 
naar alle brandweerlocaties in de gehele regio. Daarmee beschikt de veiligheidsregio over een mogelijkheid 
om ook gemeenten die niet in de predistributie voorzien zijn van tabletten, alsnog op te nemen in de 
nooddistributie mocht dat noodzakelijk zijn. Hulpverleners die ingezet worden tijdens een nucleaire calamiteit 
kunnen ook beschikken over jodiumprofylaxe tabletten uit de nooddistributie als dat noodzakelijk is. In de 
landelijke en regionale voorraad wordt rekening gehouden met extra pillen voor de bovengenoemde 
verbreding.  
Tevens kan het nooddistributiesysteem in noodsituatie ingezet worden voor andere goederen en draagt 
daarmee bij aan flexibiliteit en veerkracht in de veiligheidsregio bij crisissituaties.  
 
 
Consequenties 

1. De veiligheidsregio stelt in afstemming met gemeenten, GHOR en politie een Draaiboek 
Nooddistributie op, waarin de volgende fases worden uitgewerkt: 
o planmatige voorbereiding 
o operationele voorbereiding 
o nafase   

2. Veiligheidsregio coördineert het beheer van de noodvoorraad, de distributie naar de 
brandweerlocaties en de uitgifte aan burgers en hulpverleners. De brandweer draagt ook zorg voor 
het actueel houden en eventueel oefenen van het nooddistributie-systeem. 

 
Communicatie 

Op advies van GGD GHOR NL en VWS, wordt het bestaan van het nooddistributieplan niet actief openbaar 
gemaakt. Dit om ervoor te zorgen dat mensen niet op nooddistributie gaan vertrouwen, maar voldoende 
zelfredzaam blijven. Tijdens een (dreigend) incident zal de maatregel jodiumprofylaxe als 
handelingsperspectief (in het kader van crisiscommunicatie) worden gecommuniceerd. Dit laatste wordt door 
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de veiligheidsregio’s in Brabant en het Ministerie voorbereid. De Veiligheidsregio Brabant-Noord zal de 
colleges van Burgemeester & Wethouders informeren over de opslag en nooddistributie van jodium tabletten 
en over de aanwezigheid van opslag- en distributiepunten voor jodiumtabletten voor hun gemeente. 
 
Financiële consequenties  

De jodiumpillen worden zonder kosten verstrekt aan de veiligheidsregio. De opslag bij de brandweer en het 
gebruik maken van de reeds aanwezige capaciteit voor het maken van de plannen, risicocommunicatie en 
afstemming is eenmalig en zeer beperkt. Kosten worden opgevangen door de uitvoerende diensten binnen 
hun bestaande budgetten en verder niet verrekend.   

Procesgang 

 

Processtap Datum 

Regiegroep veiligheidsregio (advies) 9 januari 2019 

Veiligheidsdirectie (advies) 17 januari 2019 

Dagelijks Bestuur (besluit) 6 februari 2019 

Algemeen Bestuur (kennisname) 3 april 2019 

Starten opstellen draaiboeken Medio april 2019 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de rol en verantwoordelijkheden van de 
veiligheidsregio in het kader van de distributie van jodiumtabletten. 
 

 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
 
Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk     Paraaf:  …………… 
 

Bijlage(s) 
Factsheet verspreiding jodiumtabletten 
 



Verspreiding 
jodiumtabletten

Context

Inleiding
Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. 
Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief 
jodium opneemt. Om kostbare tijd bij een ongeval te 
besparen, deelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport in oktober 2017 jodiumtabletten uit. Zo heeft de 
doelgroep de jodiumtabletten altijd en direct bij de hand. 
Op deze manier is Nederland beter voorbereid op een 
mogelijk kernongeval.

Definities
Jodiumprofylaxe: het preventief slikken van jodium
(tabletten) om de opname van radioactief jodium in de 
schildklier zoveel mogelijk te voorkomen.

Predistributie: het uitdelen van jodiumtabletten aan 
vooraf bepaalde doelgroepen zonder dat er een acute 
dreiging is van een kernongeval. 

Nooddistributie: het uitdelen van jodiumtabletten bij 
een concrete dreiging van een kernongeval aan mensen 
die (nog) geen beschikking hebben over 
jodiumtabletten.

Doelgroep: de mensen die baat hebben bij de 
beschermende werking van jodiumtabletten.

Stand van zaken
De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat Nederland goed is 
voorbereid op een kernongeval. 

Daarom heeft de minister van Economische Zaken op 
2 juli 2014 aan de Tweede Kamer gemeld dat jodiumprofylaxe 
in grotere regio’s moet worden voorbereid 
(harmonisatiebesluit). Met het harmonisatiebesluit neemt 
Nederland dezelfde maatregelen als België en Duitsland op 
het moment van een kernongeval. Dit besluit is in lijn met de 
uitgangspunten van het Internationaal Atoom en Energie 
Agentschap (IAEA). 

Daarnaast heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport op 12 juli 2017 besloten om de distributie van 
jodiumtabletten in oktober 2017 te laten plaatsvinden 
(uitvoeringsbesluit). Dat betekent dat de nationale 
noodvoorraad jodiumtabletten, die Nederland sinds 1987 
heeft, direct onder de doelgroep wordt gedistribueerd. 
Hierdoor hoeven de jodiumtabletten niet meer grootschalig 
te worden verspreid tijdens een kernongeval. Dat scheelt de 
hulpdiensten kostbare tijd. Dit is één van de lessen van de 
ramp in Fukushima (Japan). De jodiumtabletten zullen per 
post worden verzonden. Ongeveer 1,2 miljoen huishoudens 
zullen een doosje met jodiumtabletten ontvangen.



In de week van 3 oktober 2017 ontvangen de inwoners van 
de 0-20 kilometerzones en de 20-100 kilometerzones een 
vooraankondiging per post en via social mediakanalen.

Voorbeeldadvertentie distributie jodiumtabletten 

De distributie van de jodiumtabletten begint in de week van
9 oktober 2017. Naar verwachting duurt de verspreiding 
van de jodiumtabletten twee weken.

Doelgroepen jodiumprofylaxe
Voor de eenmalige verspreiding van jodiumtabletten zijn 
twee doelgroepen te onderscheiden:

1. Mensen tot en met 40 jaar, die binnen de    
0-20 kilometerzone (hemelsbreed) rondom   
een kerncentrale wonen. 

2. Kinderen tot 18 jaar, die binnen de    
20-100 kilometerzone (hemelsbreed) rondom   
een kerncentrale wonen.

Het verschil in leeftijd heeft te maken met de volgende 
factoren:

• De afstand van woonadres tot kerncentrale.   
Hoe verder van de plaats van het mogelijke ongeval, hoe 
minder de blootstelling aan radioactieve stoffen.

•  De schildklier. Hoe ouder, hoe minder kans op   
schildklierkanker door radioactief jodium.
☐	Kinderen tot 18 hebben het meeste kans op 

schildklierkanker door radioactief jodium.   
Daarom geldt voor hen het grootste distributiegebied  
(tot 100 km vanaf een kerncentrale).

☐	Mensen tussen de 18 en 40 jaar oud hebben minder kans  
op schildklierkanker door radioactief jodium.  
Daarom geldt voor hen een kleiner distributiegebied  
(de 0-20 kilometerzone).

☐	Voor mensen boven de 40 jaar is er geen verhoogd risico  
op schildklierkanker door blootstelling aan radioactief 
jodium aangetoond. De kans op bijwerkingen bij het 
innemen van jodiumtabletten neemt ook toe naarmate 
mensen ouder zijn.

Zwangere vrouwen (alle leeftijden) behoren ook tot de 
doelgroepen waarvoor jodiumtabletten geschikt zijn. 
Tijdens een kernongeval kunnen zij jodiumtabletten innemen 
ter bescherming van hun ongeboren kind. Zwangere vrouwen 
kunnen vanaf 9 oktober 2017 jodiumtabletten kopen bij 
apotheken en drogisterijen (adviesprijs: €2,95). 

Richtlijn leeftijd en kilometerbepaling per kernreactor*

Locatie 

kernreactor

Type 

kernreactor

(0 t/m 40 jaar 

en zwangeren)

(0-18 jaar en 

zwangeren)

Nederland

Borssele Kerncentrale 0-20 km 20-100 km

Delft** Onderzoeksreactor nvt 0-0,5 km

Petten** Onderzoeksreactor nvt 0-3 km

België

Doel Kerncentrale 0-20 km 20-100 km

Mol Onderzoeksreactor 0-20 km nvt

Tihange Kerncentrale nvt 20-100 km

Duitsland

Emsland** Kerncentrale 0-25 km 25-100 km

* Ter informatie: Wanneer de 0-20 kilometerzones of de 20-100 kilometerzones 
dwars door een gemeente loopt, worden de jodiumtabletten binnen het 
postcodegebied van de gehele gemeente verspreid. 
** N.B. Voor zowel de onderzoekscentrales Delft en Petten als de kerncentrale 
Emsland (Duitsland) gelden andere kilometerbepalingen. Dat heeft te maken met 
het vermogen van de kernreactoren.

Predistributie jodiumtabletten
In totaal ontvangen ongeveer 1,2 miljoen huishoudens de 
jodiumtabletten binnen twee weken op hun thuisadres. 
Elk van deze huishoudens ontvangt (op naam) een verzegeld 
kartonnen aanbiedingsdoosje met daarin de jodiumtabletten 
(10 stuks) en een informatiebrochure.

Daarnaast zijn huisartsen, verloskundigen en gynaecologen 
via hun branche- of beroepsorganisaties geïnformeerd over 
de werking en verkrijgbaarheid van jodiumtabletten bij 
apotheken en drogisterijen.

Ook bijzondere locaties zoals scholen, kinderdagverblijven 
of hulpposten kunnen straks jodiumtabletten in voorraad 
opslaan. 

In de week van 
9 of 16 oktober 
2017 ontvangt 
u op dit adres 
een doosje met 
jodiumtabletten. 
Bewaar ze goed!



Tijdens de predistibutie (en daarna) zal alle informatie 
over de verspreiding, verkrijgbaarheid en werking van 
jodiumtabletten terug te vinden zijn op:
www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.

Nooddistributie jodiumtabletten
De veiligheidsregio’s die geheel of gedeeltelijk in de 0-100 
kilometerzones van de kernreactoren vallen, bereiden zich 
voor op nooddistributie ten tijde van een kernongeval.

Het gaat dan om (eenvoudige) voorzieningen waar mensen, 
wanneer er nog voldoende tijd is, alsnog jodiumtabletten 
kunnen ophalen. Deze voorzieningen zijn bijvoorbeeld 
bedoeld voor toeristen of mensen die de jodiumtabletten zijn 
kwijtgeraakt. De betreffende veiligheidsregio’s kunnen daarbij 
gebruik maken van een landelijk modelplan, zodat 
nooddistributie ook zoveel als mogelijk uniform kan 
plaatsvinden.

Betrokken partners
• Veiligheidsregio’s, GGD’en en gemeenten
• Apotheken en drogisterijen
• Gynaecologen en verloskundigen
• Huisartsen en internisten
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Veiligheid en Justitie
• Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
• Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
• Instituut Fysieke Veiligheid

Werking jodiumtabletten
Het menselijk lichaam slaat (tijdelijk) jodium op in 
de schildklier. De schildklier regelt de stofwisseling 
in het lichaam.

Als radioactief jodium wordt opgeslagen in de schildklier, 
kan het op termijn zorgen voor schildklierkanker.

Het preventief slikken van jodiumtabletten zorgt ervoor dat 
de schildklier (tijdelijk) verzadigd wordt met stabiel jodium. 
Hierdoor wordt het radioactieve jodium dat mensen 
binnenkrijgen niet opgeslagen in de schildklier, maar juist 
uitgescheiden.

De jodiumtabletten moeten alleen worden ingenomen op het 
moment dat de overheid dit adviseert. Dit advies kan tegelijk 
gegeven worden met andere maatregelen die de overheid 
tijdens een kernongeval kan afkondigen, namelijk: mensen 
laten schuilen of het evacueren van een bepaald gebied. 
Het advies gaat niet alleen om wanneer, maar ook om waar 
en door wie (dus niet alleen moment van belang, ook gebied).

Als de jodiumtabletten worden ingenomen kort voordat 
blootstelling aan radioactief jodium plaatsvindt, wordt de 
opname van radioactief jodium maximaal geblokkeerd. 
De schildklier is dan beschermd.

De jodiumtabletten beschermen alleen tegen de gevolgen 
van het binnenkrijgen van radioactief jodium. De tabletten 
beschermen dus niet tegen de effecten van andere 
radioactieve stoffen die bij een kernongeval vrij kunnen 
komen.
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Aan : Algemeen Bestuur VRBN Datum : 03 april 2019 Bijlage(n) : 1 

Steller : Anne Hellings/Kees Boot Onderwerp : 

Zienswijzen integraal zienswijzeverzoek Veiligheidsregio Brabant-
Noord 

 

Zienswijzen op concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Bijgaand treft u de Nota van zienswijzen aan op basis van de door de raden van de gemeenten in 
Brabant-Noord en van de Dagelijkse Besturen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, van de 
Regionale Ambulancevoorziening/GGD Brabant-Zuidoost en van de Regionale 
Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord op het concept-beleidskader 2020 
Veiligheidsregio Brabant-Noord uitgebrachte zienswijzen. Laatstgenoemde partners werken 
samen in de Meldkamer Oost-Brabant waarvoor de wettelijke verantwoordelijkheid tot de 
voorziene overdracht aan de Nationale Politie bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord berust.  
 
In de Nota van zienswijzen zijn de uitgebrachte zienswijzen samengevat en voorzien van de 
reactie van het Dagelijks Bestuur. Op 1 april 2019 waren de zienswijzen van de gemeenteraden 
van Boxtel, Haaren en Landerd nog niet ontvangen en zijn in de Nota van zienswijzen de in de 
raadsvoorstellen opgenomen concept-zienswijzen opgenomen. Mochten bedoelde zienswijzen 
nog voor 3 april 2019 worden ontvangen zal het Dagelijks Bestuur hiervan tijdens uw vergadering 
mededeling doen. 
 
De bestuurlijke adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant brengt een positief advies uit op de 
door het Dagelijks Bestuur voorgestelde reacties op de door de partners in de Meldkamer Oost-
Brabant op het programma Meldkamer Oost-Brabant van het concept-beleidskader 2020 
ingediende zienswijzen. 
 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

Bestuurlijk Adviescommissie MKOB (advies) 29-03-2019 

Dagelijks Bestuur (instemming) 01-04-2019 

Dagelijks Bestuur (instemming met nagekomen zienswijzen) 03-04-2019 

Algemeen Bestuur (besluitvorming) 03-04-2019 

Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de door de raden van de gemeenten in Brabant-Noord en door de 

partners in de Meldkamer Oost-Brabant uitgebrachte zienswijzen op het concept-beleidskader 
2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

2. In te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde reacties op de ingediende 
zienswijzen ad 1. 

 

      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk     Paraaf:  …………… 

Bijlage(n) 

1. Nota van zienswijzen op concept-beleidskader 2020 VRBN 

Voorstel      AGP 5 



 

 

 

 

 

 

 

 
Nota van zienswijzen op concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord  

Pagina 1 van 10 

  
AGP 5 ABVRB 20190403, bijlage 1 

Nota van Zienswijzen op concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
 
Samenvatting 
 

 instemming/ 
kennisname 

Niet  
Akkoord 

gemeenten   

 Beleidskader 2020 17 - 

 reserves niet overschrijden 12  

 kosten doorontwikkelingen moeten een incidenteel karakter hebben 12  

 mogelijkheden voor maatwerk kazernes 15  

o waarvan specifiek 5  

 verduurzaming nieuwbouw en renovatie 1  

 hoofd- en nevenvestiging sober en doelmatig 1  

 kazernes bij fiscale of juridische argumenten overdracht zo nodig aanpassen 1  

 inzicht kostenontwikkeling kazernes middellange en lange termijn 1  

 € 0,18 per inwoner retour gemeenten 1  

 regionalisering FLO 1  

 ingroeimodel voor voor- en nadeel gemeenten 1  

 m.b.t. beleidskader 2021, in gesprek gaan met de gezamenlijke raden 1  

 m.b.t. beleidskader 2022, niet zondermeer een hogere bijdrage 1  

 aandacht voor vrijwilligers 1  

 

Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

Gemeente 
Bernheze 
 

Raads-
voorstel 
 

18-4-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

1. Er is een AB-voorstel voorbereid over de inzet 
van de beschikbare reserves. Daarnaast zal ten 
behoeve van de doorontwikkeling van de 
veiligheidsregio aan het Algemeen Bestuur een 
plan ter besluitvorming worden voorgelegd inclusief 
de besteding van de daarvoor uit de reserves te 
putten middelen. We blijven hierbij uiteraard binnen 
de beschikbare middelen. Over de uitvoering van 
dit plan zal worden gerapporteerd aan het 
Algemeen Bestuur zodat goed te volgen is wat 
wordt gerealiseerd. Totdat door het Algemeen 
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Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

a. we verzoeken u inzicht te geven in de kostenontwikkeling per 
inwoner op middellange en lange termijn voor de 
vervangingskosten van alle kazernes 

b. aangezien de locatie kazerne Heesch bij ons in beeld is als 
mogelijke uitbreidingslocatie voor woningbouwen wensen wij 
hierover specifieke afspraken te maken. Daarbij gaan we uit 
van een recht van eerste koop waarbij de grond in dat geval 
weer om niet wordt overgedragen aan de gemeente 

c. we wensen afspraken te maken over de manier waarop de 
overgenormeerde m2 kantoorruimte in de kazerne Nistelrode 
mogelijk in gebruik kunnen blijven bij de Gemeente 
Bernheze. 

Bestuur besloten is over de bestendiging van de 
ontwikkelde projecten zullen we zorgen dat alle 
uitgaven inzake de doorontwikkeling in 2020/2021 
een incidenteel karakter hebben. 
 
2a. De benodigde financiële middelen zullen op 
grond van een terugkerend vierjaarlijks 
huisvestingsplan aan het AB worden voorgelegd. 
 
2b. Ambtelijk heeft er m.b.t. de kazerne Heesch 
inmiddels een overleg plaatsgevonden. Grond 
wordt onder dezelfde voorwaarden als golden bij 
overdracht aan veiligheidsregio weer bij opheffing 
of verplaatsing kazerne aan gemeente 
teruggegeven. 
 
2c. Over gebruik van overgenormeerde 
kantoorruimten in kazerne Nistelrode door 
Gemeente Bernheze kunnen afspraken worden 
gemaakt.  

Gemeente 
Boekel 

Raad 28-2-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de consequenties van de overdracht van de kazernes 
verschillen per gemeenten. Wij vragen u maatwerk (i.v.m. 
afwaarderingen, leegstand, mogelijke herontwikkeling) toe te 
passen in de gemeenten waarin dit tot knel- of 
aandachtspunten leidt. 

4. in geval van fiscale en/of juridische problemen, de wijze van 
overdracht aanpassen; 

5. het restant van de verstevigingsgelden ad € 0,18 per inwoner 
in minder brengen op de gemeentelijke bijdrage. 

1. Er is een AB-voorstel voorbereid over de inzet 
van de beschikbare reserves. Daarnaast zal ten 
behoeve van de doorontwikkeling van de 
veiligheidsregio aan het Algemeen Bestuur een 
plan ter besluitvorming worden voorgelegd inclusief 
de besteding van de daarvoor uit de reserves te 
putten middelen. We blijven hierbij uiteraard binnen 
de beschikbare middelen. Over de uitvoering van 
dit plan zal worden gerapporteerd aan het 
Algemeen Bestuur zodat goed te volgen is wat 
wordt gerealiseerd. 
 
2. Totdat door het Algemeen Bestuur besloten is 
over de bestendiging van de ontwikkelde projecten 
zullen we zorgen dat alle uitgaven inzake de 
doorontwikkeling in 2020/2021 een incidenteel 
karakter hebben. 
 
3. Zoals gezegd willen we waar noodzakelijk 
maatwerk hanteren. Hierbij hanteren we wel de lijn 
dat we uitgaan van de standaardafspraken – ook 
met het oog op de redelijkheid, billijkheid en 



 

 
Nota van zienswijzen op concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord  
 

Pagina 3 van 10 

 

Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

gelijkwaardigheid met de andere gemeenten 
(=uitgangspunt Dagelijks Bestuur).  
 
4. De fiscale consequenties zijn getoetst door een 
fiscalist, waarbij er weinig bijzonderheden naar 
boven zijn gekomen. Mochten er nog 
aandachtpunten boven tafel komen waar geen 
rekening mee is gehouden, dan kijken we daar 
uiteraard kritisch naar. 
 
5. Deze overblijvende middelen zullen worden 
aangewend voor de verdere doorontwikkeling van 
VRBN in 2020 en 2021. 

Gemeente 
Boxmeer  

Raad 28-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 

 

Gemeente Boxtel 
opgezocht op 
internet 

Raads-
voorstel 
 

19-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
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Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

Gemeente Cuijk Raads-
voorstel 
Cie. 

31-3-‘19 
21-3-‘19 

Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 

1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 
gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 

 

Gemeente Grave Raad 19-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. bij de overdracht van kazernes, waar dat redelijkerwijs 

mogelijk is maatwerk te leveren, bij voorbeeld wanneer 
leegstand ontstaat. 

Zie reactie bij gemeente Boekel onder punt 3. 
 

Gemeente 
Haaren 
opgezocht op 
internet 

Raads-
voorstel 
 

28-3-‘19 
 

Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

a. Gemeente Haaren aan te merken als een “tenzij gemeente”, 
waar specifieke maatwerk afspraken worden gemaakt over 
de overdracht van de kazernes. 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
 
3a. met de gemeente Haaren zullen, vanwege de 
herindeling en de opsplitsing van de deze 
gemeente, specifieke afspraken gemaakt over de 
overdracht van kazernes. 

Gemeente 
's-Hertogenbosch 

Raads- 
voorstel 

02-4-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
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Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

4. Wij gaan er vanuit dat u niet zondermeer met een verzoek tot 
een hogere bijdrage komt in 2022, maar dat u, in de ruimte 
die gegeven wordt voor doorontwikkeling vanuit incidentele 
middelen, voor inverdieneffecten vanuit de 
versterkingsgelden en oud voor nieuw zorgt; 

5. Wij hechten waarde aan het principe dat alle inwoners 
binnen de veiligheidsregio kunnen rekenen op een gelijke 
mate van brandweerzorg, tegen gelijke kosten. Wij zijn 
daarom van mening dat, nu alle andere punten uit het 
verleden solidair, regionaal, opgepakt worden, dit ook voor 
de FLO-kosten moet gelden. 

4. Bij de totstandkoming van het beleidskader 2020 
zullen ook mogelijke inverdieneffecten waaronder 
oud voor nieuw worden onderzocht. 
 
5. Op korte termijn zal een voorstel over de 
regionalisering van de FLO-kosten in het bestuur 
aan de orde worden gesteld. 

Gemeente 
Heusden  

Raads- 
voorstel 
Concept 
ziens-
wijze 

02-4-‘19 
 
01-4-‘19 

Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. voor de brandweerkazerne in Drunen maatwerk wordt 
geleverd door de Veiligheidsregio Brabant-Noord; 

3. de bijdrage voor achterstallig onderhoud voor de drie 
kazernes moet worden herzien. 

Voor punt 1, zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
 
2. Zoals gezegd willen we waar noodzakelijk 
maatwerk hanteren. Hierbij hanteren we wel de lijn 
dat we uitgaan van de standaardafspraken – ook 
met het oog op de redelijkheid, billijkheid en 
gelijkwaardigheid met de andere gemeenten 
(=uitgangspunt Dagelijks Bestuur). 
  
3. Het achterstallig onderhoud kan alleen worden 
herzien als de noodzaak tot het uitvoeren van 
onderhoudswerken ontbreekt. 
 

Gemeente 
Landerd 
opgezocht op 
internet 

Raads- 
voorstel 

04-4-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. een goed ingroeimodel tussen voordeel- en 

nadeelgemeenten als gevolg van de financiële effecten. 

1. Gezien het verschil in waardering, kapitaallasten 
én ouderdom van de 39 verschillende kazernes bij 
de 17 deelnemende gemeenten is het niet mogelijk 
een goed ingroeimodel op te stellen dat zou kunnen 
voldoen aan de verwachtingen in zo’n ingroeimodel 
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Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

met zich meebrengt. 

Gemeente 
Meierijstad  

Raad 28-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de kosten van de doorontwikkeling dienen transparant te zijn 

waarbij het Algemeen Bestuur steeds vooraf toestemming 
aan bestedingen moeten geven en mogen de beschikbare 
reserve niet overschrijden; 

2. Structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking. Uitgaven die in het kader van doorontwikkeling 
gedaan worden dienen derhalve omkeerbaar te zijn;  

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. De Veiligheidsregio 
wordt verzocht waar dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk 
te leveren, bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat of als er 
sprake is van een gecombineerd (multifunctioneel) gebruik. 

a. Zowel in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 
november 2018 als in de vergadering van 16 januari 2019 
heeft de burgemeester van Meierijstad zich op het standpunt 
gesteld dat het voor de uitoefening van de brandweertaak 
niet noodzakelijk is dat de Veiligheidsregio de kazernes in 
eigendom heeft. Echter eind 2016 is al een besluit genomen 
over de volledige overdracht aan de Veiligheidsregio. In de 
voorbereiding van het huisvestingsdossier was er voor de 
gemeenten tot aan december 2018 ook de mogelijkheid om 
de kazernes casco te verhuren aan de Veiligheidsregio. 
Echter het Dagelijks Bestuur heeft in december 2018 alleen 
voor de optie “verkoop, tenzij” gekozen. Dit met de 
motivering dat het verhuren technisch ingewikkeld is. De 
gemeente Meierijstad kiest gelet op de ligging van de 
kazerne Veghel op een triple A locatie in het centrum, het 
gecombineerd gebruik met de politie voor casco huur van 
deze kazerne en niet voor verkoop aan de VRBN. Op dit 
moment vinden er gesprekken plaats met de Veiligheidsregio 
over het leveren van maatwerk ten aanzien van de kazerne 
Veghel. 

b. een afwijkend standpunt in te nemen ten aanzien van de 
overdracht van de kazerne Veghel. De gemeente Meierijstad 
kiest gelet op de ligging van de kazerne Veghel op een triple 
A locatie in het centrum, het gecombineerd gebruik met de 
politie voor casco huur van deze kazerne en niet voor 
verkoop aan de VRBN. Op dit moment vinden er gesprekken 
plaats met de Veiligheidsregio over het leveren van 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
 
3a. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met 
de Veiligheidsregio over het leveren van maatwerk 
ten aanzien van de kazerne Veghel. 
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maatwerk ten aanzien van de kazerne Veghel. 

Gemeente Mill en 
Sint Hubert 

Raad 21-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
 

Gemeente Oss Raad 28-2-‘19 Ondersteunen het beleidskader, vraagt aandacht voor: 
1. bij de overdracht van kazernes, maatwerk leveren voor de 

grond d.m.v. bijvoorbeeld 1e recht op terugkoop of erfpacht 
i.v.m. mogelijke herontwikkeling van het gebied; 

2. bij de overdracht van kazernes in geval van nieuwbouw en 
renovatie verduurzaming op te nemen; 

3. in het najaar van 2019 met de gezamenlijke raden in gesprek 
te gaan over het beleidskader 2021. 

1. Waar noodzakelijk en mogelijk zal de 
veiligheidsregio met de gemeenten maatwerk 
overeenkomen waarbij de redelijkheid, billijkheid en 
gelijkwaardigheid met de andere gemeenten zoals 
vastgelegd in de standaardafspraken zullen worden 
meegewogen.  
 
2. Bij de overdracht van de kazernes is er rekening 
gehouden met duurzaamheidseisen wat betreft de 
nieuw te bouwen kazernes. 
 
3. Op 23 oktober 2019 is er een bijeenkomst voor 
alle raadsleden waarbij met name Omgevingsdienst 
Brabant-Noord en Agrifood Capital aan bod zullen 
komen. In overleg met de griffiers en voor zover de 
agenda daartoe ruimte geeft zullen we de relevante 
ontwikkelingen voor het beleidskader 2021 daar 
inzichtelijk aan orde stellen. 

Gemeente Sint 
Anthonis 

Raad 28-2-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
 
4. Ook voor de hoofd- en nevenvestiging hanteren 
we de regionale lijn van sober en doelmatig. 
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2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

4. ook voor de hoofd- en nevenvestiging dient het uitgangspunt 
sober en doelmatig te zijn.  

Gemeente Sint-
Michielsgestel  

Raads-
voorstel 
 

21-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 

 

Gemeente Uden Raad 28-2-‘19 Positieve zienswijze  

Gemeente Vught  Raad 01-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. Voor Vught geldt 
dit voor de waarde van de grond en voor het medegebruik 
van de post Vught; 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
 
Voor de kazerne Vught zullen we samen met de 
gemeente zoeken naar de best passende oplossing 
die recht doet aan het gezamenlijke gebruik en aan 
de waarde van de grond (bv erfpacht).  
 
4. Het behoud en de waardering van de inzet van 
vrijwilligers vertegenwoordigen een belangrijke 
waarde binnen de veiligheidsregio. Dit is reeds 
uitgebreid tijdens de Bestuursconferentie 2018 aan 
de orde geweest en zal ook bij de doorontwikkeling 
van de veiligheidsregio een belangrijke leidraad 
vormen waaronder ook het Beleidsplan 2020 – 
2023. Het Bestuur geeft opdracht aan directeur VR 
om te komen tot een uitgangspunten-notitie 
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4. de vrijwilligers zouden tekstueel een belangrijk accent 
moeten krijgen in het beleidskader en het risicoprofiel. 

vrijwilligheid. Hoofduitgangspunt hierbij is: 
vrijwilligheid waar het kan. 
 
In het beleidskader 2020 is dit verwoord op blz. 16 
onder de Hoofdopgaven voor de veiligheidsregio in 
de periode 2020 – 2023, Organiseren van sterke, 
gelijkwaardige, ‘kolommen’ zoals Brandweer: 
Belangrijk punt van aandacht bij deze opgave is het 
behoud van vrijwilligheid bij de brandweer. 
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Meldkamer Brandweer Oost-Brabant 
 

Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

Dagelijks Bestuur 
Veiligheidsregio 
Brabant-zuidoost 

DB 19-3-‘19 Wij merken op dat we niet herkennen op welke wijze 
u invulling geeft aan de bezuinigingstaakstelling van 
€ 74.000 op de Meldkamer Brandweer waar ons 
bestuur in december 2018 toe heeft besloten. 

Het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-zuidoost 
heeft deze taakstelling intern vastgesteld. 
Deze taakstelling komt pas in beeld als de verhuizing 
naar de Gruttostraat in ’s-Hertogenbosch (ruim) achter 
de rug is en de werkprocessen verregaand 
geharmoniseerd zijn. De verwachting is dat het in de 
toekomst het wellicht mogelijk zal zijn de personele 
bezetting op de meldkamer te verlagen. 

 
Meldkamer Oost-Brabant (huisvesting en facilitaire voorzieningen) 
 

Relatie Orgaan Datum Strekking Reactie 

Dagelijks Bestuur 
Regionale 
Ambulancevoorzieni
ng Brabant-Zuidoost 

DPG/ 
directeur 

27-2-‘19 1. wij gaan ervan uit dat de centralisten van de 
meldkamer ambulancezorg in dienst van de GGD 
blijven; 

2. wat is vanaf 2020 het financiële kader, wat kosten 
extra wensen en wat is de verdeelsleutel tussen 
de deelnemers; 

3. wij vragen aandacht voor de toekomstige 
governancestructuur. 

1. In het werkgeverschap treedt geen verandering op, 
tenzij disciplines daar zelf toe besluiten. 
2. In het samenvoegingsplan is afgesproken welke 
zaken door de politie worden beheerd en welke zaken 
bij de afzonderlijke disciplines in rekening worden 
gebracht. Op dit moment is nog niet duidelijk of de 
kaders van het samenvoegingsplan één op één 
leidend zullen zijn voor het overdrachtsdocument. De 
verwachting is dat de voorbereidingen voor het 
overdrachtsdocument voor de zomer zullen starten. 
3. de beschrijving van de landelijke governance over 
de LMS bevindt zich op dit moment in een afrondende 
fase. Afgeleid daarvan zal ook de governance over de 
meldkamer Oost-Brabant beschreven gaan worden. 

Dagelijks Bestuur 
Regionale 
Ambulancevoorzieni
ng Brabant MWN 

DB 15-3-‘19 1. een vermelding over het wegvallen van 
inkomsten ± 130.000 van de RAV m.i.v. 2020 
ontbreekt. 

1. In het samenvoegingsplan is afgesproken welke 
zaken door de politie worden beheerd en welke zaken 
bij de afzonderlijke disciplines in rekening worden 
gebracht. Op dit moment is nog niet duidelijk of de 
kaders van het samenvoegingsplan één op één 
leidend zullen zijn voor het overdrachtsdocument. De 
verwachting is dat de voorbereidingen voor het 
overdrachtsdocument voor de zomer zullen starten. 

Politiechef eenheid 
Oost-Brabant van de 
Nationale Politie 

- - -  
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Aan : Algemeen Bestuur VRBN Datum : 03 april 2019 Bijlage(n) : 3 

Steller : Joost van Kaathoven Onderwerp : Beleidskader 2020 

 

Beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Bijgaand treft u het Concept-Beleidskader 2020 van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan zoals dit 
op 16 januari 2019 ter bespreking en instemming aan u is voorgelegd en vervolgens voor het 
geven van zienswijzen aan de gemeenteraden, colleges van B&W en de partners in de 
Meldkamer Oost-Brabant is gezonden. In een afzonderlijk voorstel (zie agendapunt 5) zal u door 
middel van een Nota van zienswijzen verslag worden gedaan van de door de gemeenteraden, 
colleges van B&W en de partners in de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) uitgebrachte 
zienswijzen en het advies van het Dagelijks Bestuur hierop. Omdat de zienswijzen tot en met 1 
april 2019 kunnen worden ingediend zal de Nota van zienswijzen pas op 1 april 2019 per email 
aan u worden toegezonden. Ter vergadering zal de strekking van nagekomen zienswijzen worden 
uitgereikt.   
 
Ten opzichte van het op 16 januari 2019 aan u voorgelegde Concept-beleidskader 2020 zijn in het 
nu aan u toegezonden document de definitieve, iets lagere, indexcijfers verwerkt. Het Concept- 
beleidskader 2020 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2020-2023. In dit 
beleidskader treft u: 1) voorstellen voor nieuw beleid en 2) de voorlopige indexering voor 2020.   
 

Algemene beschouwingen 

In het Beleidskader 2020 zijn voorstellen voor nieuw beleid / onvermijdelijke ontwikkelingen 
opgenomen voor:  
 

 

1) De Calamiteiten-Coördinator;  
2) Huisvesting – zeggenschap kazernes; 
3) Huisvesting – realisatie centrale hoofd- en nevenvestiging; 
4) Het programma Bevolkingszorg; 
5) Overdracht beheer meldkamer; 
6) Uitkomsten bestuursconferentie 2018. 

 
De voorstellen voor de Calamiteiten-Coördinator op de meldkamer en het programma 
Bevolkingszorg zijn ook besproken op de bestuursconferentie in april 2018. Na de 
bestuursconferentie is het thema huisvesting toegevoegd. Voor de Meldkamer Oost-Brabant 
melden we een belangrijke ontwikkeling, te weten: de overdracht van het beheer van de 
meldkamer aan de politie.  
 
 
1. De Calamiteiten-Coördinator 
De Calamiteiten-Coördinator is als ‘nieuw beleid’ opgenomen, omdat de veiligheidsregio niet 
voldoet aan het bepaalde in de Wet veiligheidsregio’s wat betreft het voorzien in de functionaliteit 
van een Calamiteiten-Coördinator op de meldkamer (CaCo). Door het proces van vorming van de 
gezamenlijke meldkamer Oost-Brabant is duidelijk geworden dat het 24/7 organiseren van de 
CaCo-functionaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de veiligheidsregio’s 
Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Het Algemeen Bestuur wil de uitvoering van deze wettelijke 
taak op orde hebben. 
 
Voor het organiseren van de CaCo-functionaliteit is een nieuwe uitgave opgenomen van 
€ 327.000 (structureel). Dit vertaalt zich in een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage 
van € 0,50 per inwoner. 
 

Voorstel      AGP 6 
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2. Huisvesting – zeggenschap kazernes 
Het bestuur van VRBN stelt voor om de zeggenschap over de kazernes – door middel van koop – 
over te laten gaan van de gemeenten naar de veiligheidsregio. Als gevolg van de overdracht van 
de kazernes kan de veiligheidsregio in de toekomst niet alleen sturen op mensen en materieel, 
maar ook op de huisvesting van mensen en materieel. Conform de wens van het bestuur is 
getracht om het benodigde budget voor huisvesting reëel – en zeker niet te ruim – te laten zijn. 
Ook is getracht te voorkomen dat bij gemeenten onderling een gevoel van oneerlijkheid zou 
ontstaan. Belangrijk is dat er een toekomstbestendige oplossing komt die helderheid creëert.  
 
Voor de overdracht is een structurele verhoging van € 3,90 per inwoner benodigd. Middels een 
uitvraag is in beeld gebracht dat deze lasten grotendeels reeds in de gemeentelijke begrotingen 
terugkomen. Vanwege het solidariteitsuitgangspunt is gekozen voor de huidige verdeelsleutel op 
basis van inwoneraantallen. Dit laatste maakt dat de overdracht voor sommige gemeenten een 
voor- dan wel nadeel kan opleveren. Met name de gemeenten met relatief gezien veel inwoners 
ten opzichte van het aantal kazernes hebben nadeel van de kostenverdeelsleutel. Ook eenmalig is 
bij de overname sprake van een voor- dan wel nadeel, omdat de genormeerde overnamewaarde 
niet gelijk is aan de boekwaarde. Voor de overname van de 39 kazernes wordt een 
investeringsbudget gevraagd van € 17,5 miljoen. Overigens heeft de overname van alle kazernes 
ook consequenties voor de zes gemeenten die al een kazerne hebben overgedragen. Omdat de 
nieuwe afspraken leidend zijn, zal er in 2019 nog een eenmalige afrekening plaatsvinden. De 
afrekening betreft het verschil tussen de nu berekende overnamewaarde en de huidige 
boekwaarde.  
 
Indien de veiligheidsregio zeggenschap krijgt over de kazernes, zal zij ook verantwoordelijk 
worden voor de nieuwbouw of renovatie van kazernes. Als “ijkpunt” is dan ook gekozen voor 
1 januari 2019. Kazernes die hierna worden gebouwd, zullen – ongeacht wanneer deze 
opgeleverd worden – regionaal worden bekostigd. Uitgangspunt daarbij is dat de grootte van deze 
kazernes in overeenstemming is met de regionale afspraken. Voor een drietal kazernes bestaan 
reeds nieuwbouwplannen, te weten: Uden, Oss en Oeffelt. Voor de nieuwbouw/overname van de 
nog te bouwen kazernes van Oss, Uden en Oeffelt, wordt een investeringsbudget gevraagd van 
€ 10,8 miljoen.  
 
Wat betreft renovaties zijn alle overige kazernes beoordeeld op de noodzaak hiervoor. De 
uitkomst daarvan is dat voor de periode 2020-2023 er een zestal kazernes (Sint Anthonis, Veghel, 
Zeeland, Cuijk, Vierlingsbeek en Wanroij) gerenoveerd dient te worden. Voor de renovatie van 
deze kazernes is een investeringsbudget geraamd van € 2,1 miljoen. De jaarlijkse kapitaallasten – 
die voortkomen uit deze investeringen – zijn reeds onderdeel van de gevraagde structurele 
verhoging van de gemeentelijke bijdrage ad € 3,90 per inwoner. Voor tijdelijke ondersteuning van 
het team materieel en huisvesting zijn incidentele kosten geraamd ad € 0,2 miljoen, welke worden 
bekostigd uit de reserves van VRBN. 
 
 
3. Huisvesting – realisatie hoofd- en nevenvestiging 
Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur van VRBN ingestemd met de visie op huisvesting. De visie 
op huisvesting betreft de centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en logistieke 
processen op twee vestigingen, te weten: een hoofdvestiging in ’s-Hertogenbosch en een 
nevenvestiging in de driehoek Mill-Uden-Zeeland. De belangrijkste redenen voor het maken van 
de visie waren enerzijds kwaliteit en anderzijds efficiëntie. Verwacht wordt dat het bijeenbrengen 
van mensen op één locatie zorg zal dragen voor een betere afstemming en verbinding, en 
daarmee ook meer integraliteit. Voor de hoofd- en nevenvestiging samen zijn de totale kosten 
geraamd op € 24,5 miljoen, waarbij de gemaakte kosten voor de aanschaf van het perceel aan de 
Plevierstraat reeds in mindering zijn gebracht. De geraamde kosten worden uitgesplitst in 
incidentele kosten ad € 0,7 miljoen en een investering van € 23,8 miljoen. De geraamde 
incidentele kosten waar nog geen dekking voor is (0,3 miljoen) worden bekostigd uit de reserves 
van VRBN. 
 
Het bestuur van VRBN ziet in dat centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen, magazijnen 
en opleidings- en trainingsvoorzieningen nodig is wil de organisatie zich op doelmatige en 
effectieve wijze verder kunnen ontwikkelen. Voor de realisatie van de visie is vanaf 2022 een 
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structurele verhoging van € 1,80 per inwoner benodigd. De centralisatie van kantoorhuisvesting, 
werkplaatsen en logistieke processen betekent dat die functionaliteiten op andere kazernes in de 
toekomst niet (meer) gerealiseerd hoeven te worden. De kazernes Oss en Uden – die op dit 
moment ook een kantoor-, werkplaats- en/of logistieke functie hebben – kunnen dan ook 
substantieel kleiner worden teruggebouwd. 
 
 
4. Het programma Bevolkingszorg 
Bevolkingszorg is als thema opgenomen, omdat de ondersteuning van de veiligheidsregio aan 
gemeenten op het gebied van Bevolkingszorg minimaal en kwetsbaar is uitgevoerd. Het is zo dat 
gemeenten verantwoordelijk zijn voor een aantal taken voor de bevolking ten tijde van een ramp of 
crisis. Denk hierbij aan zorgdragen voor opvanglocaties of het registreren van slachtoffers. Om 
Bevolkingszorg efficiënt te organiseren is er, naast de inzet vanuit de gemeenten zelf, regionale 
ondersteuning. Deze ondersteuning is minimaal en kwetsbaar uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur 
draagt zorg voor een goede taakuitvoering door de “kolom” Bevolkingszorg en wenst in 
samenspraak met de betrokken gemeentelijk functionarissen de regionale ondersteuning meer 
robuust te organiseren. Hierbij ontstaat ook voor Bevolkingszorg een solide basis om recht te doen 
aan de groei tot goede gezamenlijke hulpverlening.  
 
Om Bevolkingszorg robuuster te organiseren en de kwetsbaarheid te verminderen is er een 
nieuwe uitgave opgenomen van € 203.000. Dit vertaalt zich in een structurele verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage ad € 0,31 per inwoner.  
 
 
5. Overdracht beheer meldkamer 
Met de voorziene inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers op 1 januari 2020 wordt de 
volgende stap gezet om te komen tot tien operationeel en technisch verbonden meldkamerlocaties 
die in beheer komen bij de politie. De Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) is één van deze tien 
meldkamerlocaties. Met de overgang van de verantwoordelijkheid naar de politie gaat de 
financiering van de meldkamer anders verlopen.  
 
Vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de politie komt de gemeentelijke 
bijdrage voor het onderdeel MKOB te vervallen. Door het vervallen van de bijdrage is er een netto 
structureel voordeel van € 597.000 op de gemeentelijke bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-
Noord (VRBN). Daar de overdracht van de meldkamer ook consequenties heeft voor de kolom 
brandweer – en de veiligheidsregio als geheel – heeft eerst een verrekening plaatsgevonden met 
de vervallen bijdrage aan de MKOB. Op deze wijze wordt Brandweer Brabant-Noord (BBN) 
gecompenseerd voor ontwikkelingen als de huur van ruimten voor het Regionaal Coördinatie 
Centrum, beheer en onderhoud van telecomrandapparatuur en de landelijke uitname uit de 
Rijksbijdrage BDUR. De kosten die daaraan zijn verbonden worden gedekt uit de vervallen 
bijdrage aan de MKOB. Daarna resulteert nog altijd het genoemde structurele voordeel op de 
gemeentelijke bijdragen van € 597.000, ofwel € 0,91 per inwoner1.  
 
Het eerste idee om de financiering van de MKOB te halen uit een taakstelling op de Algemene 
Uitkering Gemeentefonds aan de gemeenten is met de verlaging van de Rijksbijdrage BDUR 
overigens van de baan. De Tweede Kamer moet nog een definitieve besluit nemen over de 
overdracht van de meldkamer aan de politie. Mocht dit niet doorgaan of uitgesteld worden, dan zal 
dit in de Programmabegroting 2020 van VRBN terugkomen.  
 
 
6. Uitkomsten bestuursconferentie 2018 
De in 2018 gehouden bestuursconferentie heeft een heldere koers opgeleverd. Het Algemeen 
Bestuur heeft grofweg drie grote opgaven voor de veiligheidsregio benoemd voor de periode 
2020 – 2023. Op grond van deze opgaven is een aantal ambities met doelstellingen voor deze 
periode geformuleerd. De opgaven in combinatie met de ambities en doelen vormen samen de 

                                                      
1 Let op: bovenstaande is gebaseerd op de informatie die tot nu toe bekend is en is tevens 
afhankelijk van definitieve besluitvorming in de Tweede Kamer. Als blijkt dat deze besluitvorming 
anders uitvalt en dat daarmee de financiële consequenties ook anders zijn, dan wordt daar bij de 
Programmabegroting 2020-2023 rekening mee gehouden.   
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“beleidsagenda Samen Veiliger”. De drie hoofdopgaven voor de veiligheidsregio in de periode 
2020 – 2023 worden in hoofdstuk 2 van het beleidskader nader toegelicht. 
 
In dit beleidskader zijn er geen financiële middelen verbonden aan de ambities en doelen van de 
“beleidsagenda Samen Veiliger”. De kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio 
worden voor de jaren 2020 en 2021 – voor zover mogelijk – bekostigd uit de reserves van VRBN. 
Hierna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en 
voorzieningen. Voor eventuele langdurige bestendiging ervan zullen voorstellen worden 
opgenomen in het Beleidskader 2022.  
 
 
In het Beleidskader 2019 van VRBN was € 4,06 opgenomen voor de versteviging van de 
brandweerorganisatie en de bedrijfsvoering. Uit de monitoring van de verstevigingsgelden blijkt dat 
€ 0,18 mogelijk niet wordt ingezet. Voorgesteld wordt om deze overblijvende middelen aan te 
wenden voor de verdere doorontwikkeling van VRBN in 2020 en 2021.   
 
 

Financiële beschouwingen 

Het Beleidskader 2020 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2020-2023 van de 

Veiligheidsregio. De belangrijkste uitgangspunten worden hierna toegelicht. 

 

Technische uitgangspunten cf. de financiële verordening VRBN 

Artikel 2, financiële uitgangspunten voor de deelbegrotingen 

 BBN volgt de technische uitgangspunten van de gemeente ’s-Hertogenbosch; 

 GHOR volgt de technische uitgangspunten van de gemeente Tilburg; 

 MKOB volgt de technische uitgangspunten van de gemeente ’s-Hertogenbosch; 

 Bevolkingszorg volgt de technische uitgangspunten van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 
Omslagrente 

De in 2020 geplande nieuwe investeringen van Brandweer Brabant-Noord worden geactiveerd 
tegen een rentevoet van 1,50%. Dit is een voorlopig getal dat gehanteerd wordt in afwachting van 
de definitieve omslagrente die overeenkomstig de nieuwe BBV voorschriften zal worden berekend. 

 
Loon- en prijsindex 

De loon- en prijsindexen voor 2020 zijn gebaseerd op de laatste indicaties van de gemeente  

’s-Hertogenbosch en Tilburg en zijn pas definitief bij de vaststelling van de Programmabegroting 

2020. Ten opzichte van de eerdere versie van dit document zijn de bijdragen op basis van deze 

actuele indexeringen aangepast. In het voorliggende Beleidskader 2020 is uitgegaan van de 

volgende indexering: 

 

Organisatieonderdeel           loon                          prijs                                     gemiddeld 

Brandweer Brabant-Noord 2,87% 1,80% 2,43% 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 2,30% 2,70% 2,50% 

Meldkamer Oost-Brabant 2,87% 1,80% 2,19% 

Bevolkingszorg 2,87% 1,80% 2,43% 

 
 

Kaders van de programmabegroting 

Conform artikel 4 van de financiële verordening, bestaan de kaders voor de programmabegroting 
uit de hoofdlijnen van het te voeren beleid, wijzigingen van bestaand beleid en voorstellen voor 
nieuw beleid. De kaders bevatten ook de financiële consequenties van het beleid. 
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Voorgesteld nieuw beleid 2020-2023 

Zoals gezegd zijn in dit beleidskader bij de kolommen: Brandweer Brabant-Noord, Bevolkingszorg 
en Meldkamer Oost-Brabant voorstellen opgenomen voor nieuw beleid. In onderstaande is per 
kolom het effect op de gemeentelijke bijdrage opgenomen (zie hiervoor de laatste kolom van elke 
tabel). 
 
 
Brandweer Brabant-Noord 
 

Nieuw Dekking Bedragen x  €  1,-

Onderwerp

beleid

begroot

2020

oud voor nieuw
overige 

inkomsten

incidentele 

gemeentelijke 

bijdrage

structurele 

gemeentelijke 

bijdrage

1. 24/7 organiseren Caco functionaliteit 327.411€            327.411€            

2. Overdracht Meldkamer - huur RCC ruimten* 127.000€            127.000€            

3. Overdracht Meldkamer - onderhoud randapparatuur 50.000€              50.000€              

4. Overdracht Meldkamer - compensatie uitname BDUR* 526.040€            526.040€            

5.
Huisvesting - realisatie hoofd- en nevenvestiging          

(per 1-1-2022)**

6. Huisvesting - zeggenschap kazernes 2.553.806€         2.553.806€         

 €        3.584.257  €           703.040  €                       -  €                       -  €        2.881.217 

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BBN

 
* De kosten van de huur van RCC ruimten, Randapparatuur en de verlaging van de BDUR worden gedekt 

uit het vervallen van de bijdrage aan de MKOB per 1-1-2020.  
** Per 1-1-2022 is er een structurele verhoging ad € 1.178.680, ofwel € 1,80 per inwoner voor de realisatie van de hoofd- 
en nevenvestiging. In bovenstaande tabel is dit bedrag niet terug te zien, omdat deze kosten pas in 2022 voorzien zijn.  

 
 
Meldkamer Oost-Brabant 
 

Nieuw Dekking Bedragen x  €  1,-

Onderwerp

beleid

begroot

2020

oud voor nieuw
overige 

inkomsten

incidentele 

gemeentelijke 

bijdrage

structurele 

gemeentelijke 

bijdrage

1. MKOB vervallen gemeentelijke bijdrage -1.299.822€        -596.782€           

2.
BBN Compensatie uitname BDUR, randapparatuur en 

huur ruimten
703.040€            703.040€            

 €          -596.782  €           703.040  €                       -  €                       -  €          -596.782 

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid MKOB

 
 
Zoals aangegeven gaat de MKOB per 1-1-2020 over naar de politie waardoor de bijdrage vanuit de VR aan 
de MKOB € 0 wordt. De hierboven gepresenteerde € 596.782 betreft de verlaging van de gemeentelijke 
bijdrage aan de veiligheidsregio per 1-1-2020 als gevolg van deze overdracht – na verrekening van de drie 
ontwikkelingen bij de brandweer. Dit betreft dus een voordeel op de gemeentelijke bijdrage.  
 
 
Bevolkingszorg 
 

Nieuw Dekking Bedragen x  €  1.,-

Onderwerp

beleid

begroot

2020

oud voor nieuw
overige 

inkomsten

incidentele 

gemeentelijke 

bijdrage

structurele 

gemeentelijke 

bijdrage

1. Uitbreiding regionale ondersteuning 203.591€            203.591€            

 €           203.591  €                       -  €                       -  €                       -  €           203.591 

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BZ
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Procesgang 
 

Processtap Datum 

Contactambtenaren (advies) 03-12-2018 

Financiële Commissie (advies) 03-12-2018 

Dagelijks Bestuur (instemming) 05-12-2018 

Contactambtenaren - extra (advies m.b.t. huisvesting) 19-12-2018 

Financiële Commissie - extra (advies m.b.t. huisvesting) 09-01-2019 

Informatiebijeenkomst gemeentelijke ambtenaren veiligheid en financiën 10-01-2019 

Algemeen Bestuur (instemming) 16-01-2019 

Verzoek zienswijze gemeenteraden en deelnemers MKOB  21-01-2019 

Informatiebijeenkomst gezamenlijke gemeenteraden 06-02-2019 

Toelichting directeur veiligheidsregio in raadscommissie of gemeenteraad (Op 
aanvraag) 

februari/maart 
2019 

Algemeen Bestuur (vaststelling) 03-04-2019 

 
 
Advies Adoptie-ambtenaren 
Positief advies bij Beleidskader 2020 (exclusief visie huisvesting en zeggenschap kazernes welke 
in een apart overleg nog is besproken en toegelicht ) met daarbij de volgende opmerkingen:  

 Neem het indicatieve bedrag ad € 0,18 per inwoner dat structureel over lijkt te zijn vanuit 
de versteviging van € 4,06 per inwoner op in het Beleidskader 2020 en verwerk deze 
verlaging daar structureel.  

 De toelichting op de doorontwikkeling van de VR dient aangescherpt te worden en geef 
daarbij aan dat een structurele borging van de maatregelen in het Beleidskader 2022 aan 
de orde komt. Tot die tijd zullen de kosten van die maatregelen (na besluitvorming door 
AB) worden gedekt vanuit de reserves van de VR. Daarbij dienen voorstellen voor 
incidentele uitgaven dus via de reguliere P&C-cyclus te verlopen.  

 Presenteer in het AB voorstel en in het zienswijze verzoek duidelijk hoe de 
aanpassingen/nieuw beleid bij de MKOB verlopen, zodat dit ook voor raadsleden duidelijk 
is.  

 
 
Advies Financiële Commissie 
  
De Financiële Commissie adviseert positief over het voorstel huisvesting, met inachtneming 
van volgende op- en aanmerkingen: 

 We maken ons samen sterk voor overdracht (lees: verkoop) onder de voorgestelde 
condities die in het voorstel huisvesting zijn opgenomen.  

 Maatwerk wordt alleen toegepast waar om praktische redenen geen andere mogelijkheid 
is. Als gemeenten geconfronteerd worden met een groot (eenmalig) boekwaardeverlies, 
bezie dan of het mogelijk is dit te beperkten door de grond eigendom te laten blijven 
van de betreffende gemeente. 

 Met het oog op de overgangsdatum van 1-1-2020, wordt van alle AB-leden (als het 
beleidskader definitief wordt vastgesteld) ook commitment gevraagd om de 
overdracht soepel te laten verlopen. 
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Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: 
1. Het Concept-Beleidskader 2020 met inachtneming van uw besluiten naar aanleiding van de bij 

agendapunt 5 behandelde zienswijzen vast te stellen. 
2. Te besluiten tot investering van € 17,5 miljoen die verbonden is aan de overname van de 39 

brandweerkazernes.  
3. Te besluiten tot investering van € 2,1 miljoen voor de renovatie van de kazernes Sint Anthonis, 

Veghel, Zeeland, Cuijk, Vierlingsbeek en Wanroij in de periode 2020 2023. 
4. Te besluiten tot investering van € 10,8 miljoen voor de nieuwbouw/overname van de nog te 

bouwen kazernes van Oss, Uden en Oeffelt.   
5. Te besluiten tot investering voor de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging ad € 23,8 

miljoen.   
6. Te besluiten tot de onttrekking uit de Algemene Reserve voor dekking van de geraamde 

incidentele uitgaven ad € 0,2 miljoen en € 0,3 miljoen voor respectievelijk de overname van de 
kazernes en de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging. 

 
 

 

      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk     Paraaf:  …………… 

 

Bijlage(n) 
1. Beleidskader 2020 VRBN; 
2. Infographic Ontwikkeling Veiligheidsregio Brabant-Noord;  
3. Infographic Beleidsagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020-2023. 
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5201 AE ’s-Hertogenbosch 
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Beleidskader 

2020 
 

Uitgangspunten voor de 
Programmabegroting 2020 van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio, de Meldkamer Oost-Brabant en Bevolkingszorg. In 

de veiligheidsregio werken 17 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie met hen samen 

op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige 

hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamer en bevolkingszorg. Voorts werken ook 

het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair 

Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.
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Voorwoord 
 

 

 

 

 
 
Hierbij bieden wij u het Beleidskader 2020 aan. In deze nota schetsen wij u een actueel 
beeld van de belangrijkste ontwikkelingen – en de beleidsmatige opgaven die daaruit 
voortvloeien – voor 2020 en verder.  
 
In dit beleidskader doen we u verder voorstellen voor een aantal uitgangspunten voor de 
op te stellen begroting 2020-2023. Hiermee kunt u vooraf sturing geven aan het proces 
van de opstelling van de programmabegroting. 
 
Naast de schets van het meerjarenperspectief gaan we in dit beleidskader ook in op de 
uitkomsten van de bestuursconferentie van april 2018.  
 
Bestuursconferentie 2018 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in april 2018 een 
bestuursconferentie gehouden. De doorontwikkeling van de veiligheidsregio en daarmee 
de volgende strategische vragen stonden centraal: voor welke maatschappelijke opgaven 
in Brabant-Noord staat de veiligheidsregio vanaf 2020 aan de lat en is hiervoor een 
accentverschuiving in takenpakket van de veiligheidsregio noodzakelijk? Ook zijn 
majeure thema’s aan de orde geweest zoals: Huisvesting, de Calamiteitencoördinator in 
de meldkamer en Bevolkingszorg. 
 
Uitkomst van de conferentie was de bestuurlijke consensus dat Veiligheidsregio Brabant-
Noord zich middels een transformatie verder moet ontwikkelen tot een veiligheidsorgani-
satie die in staat is om tal van partijen te verbinden op veiligheidsvraagstukken en om 
hierop regie te kunnen voeren. Vooruitlopend op deze ontwikkeling is het noodzakelijk 
dat de organisatie aan alle huidige wettelijke eisen voldoet, dat de ingebrachte taken 
robuust worden uitgevoerd en dat het proces van regionalisering van de brandweer wordt 
voltooid. In dit beleidskader wordt om die reden een aantal concrete beleidsopgaven 
benoemd inzake de Calamiteiten-coördinator, Huisvesting en Bevolkingszorg.  
 
De kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden voor de jaren 2020 
en 2021 bekostigd uit de inzet van reserves. Hierna vindt een ijkmoment plaats op 
noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor 
eventuele langdurige bestendiging ervan zullen voorstellen worden opgenomen in het 
Beleidskader 2022.  
 
In het Beleidskader 2019 van VRBN was € 4,06 opgenomen voor de versteviging van de 
brandweerorganisatie. Uit de monitoring van de verstevigingsgelden blijkt dat € 0,18 
mogelijk niet wordt ingezet. Daarbij maken we de kanttekening dat dit een inschatting 
betreft op basis van de huidige inzichten. Voorgesteld wordt om deze overblijvende 
middelen aan te wenden voor de verdere doorontwikkeling van VRBN in 2020 en 2021.   
 
Consultatie gemeenteraden 
De uitkomsten van de bestuursconferentie 2018 worden uitgewerkt in het Regionaal 
Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020 - 2023. In het eerste kwartaal van 2019 
worden de belangrijkste uitgangspunten hiervan - samen met het geactualiseerde 
risicoprofiel en dit Beleidskader – ter consultatie aan colleges en raden voorgelegd. 
 
 
drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter  
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1 Beleidsmatige ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van 
invloed zijn op Veiligheidsregio Brabant-Noord. Achtereenvolgens komen de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN), de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord (GHOR), het 
Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en Bevolkingszorg Brabant-Noord aan bod. 
 
 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 

De Veiligheidsregio Brabant-Noord staat aan de vooravond van een noodzakelijke 
doorontwikkeling. Bestuurlijk inzicht en draagvlak hiervoor is mede ontstaan tijdens de in 
april 2018 gehouden bestuursconferentie. Hoofdstuk 2 van dit Beleidskader geeft nader 
invulling aan de ontwikkelingen bij de veiligheidsregio’s in Nederland in het algemeen en 
van Veiligheidsregio Brabant-Noord in het bijzonder. 
 
 
Brandweer Brabant-Noord 

 
24/7 organiseren van de Caco functionaliteit 
Het Besluit veiligheidsregio’s schrijft voor dat in de meldkamer 24/7 een functionaliteit is 
georganiseerd die binnen 5 minuten na aanvang van een (groot) incident leiding kan 
geven aan de meldkamerprocessen en die in staat is om een correct eenduidig beeld van 
het incident te vormen ten behoeve van de meldkamerprocessen. 
 
Brabant-Noord had niet eerder structureel voorzien in deze functionaliteit omdat de 
beelden van een juiste invulling ervan in Nederland nog ver uiteenliepen en omdat 
hierover afstemming nodig was met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vanwege de 
samenvoeging van beide meldkamers. 
 
Inmiddels is in Nederland toenemende consensus over de invulling van de functionaliteit 
door middel van het 24/7 paraat hebben van functionarissen in de meldkamer. Deze 
invulling kan rekenen op instemming van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost. De Calamiteiten-coördinatoren die gezamenlijk de 24/7 functionaliteit 
invullen zullen dit efficiënt doen doordat zij neventaken zullen verrichten ten behoeve van 
het analyseren en verstrekken van veiligheidsinformatie aan gemeenten en andere 
veiligheidspartners. 
 
Met deze invulling van de functionaliteit voldoet Veiligheidsregio Brabant-Noord 
duurzaam aan de eisen uit het Besluit veiligheidsregio’s.  
 
Realisatie vastgestelde visie op huisvesting 
Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur van VRBN ingestemd met de visie op huisvesting. 
De visie op huisvesting betreft de centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en 
logistieke processen op twee vestigingen, te weten: een hoofdvestiging in 
’s-Hertogenbosch en een nevenvestiging in de driehoek Mill-Uden-Zeeland. De 
belangrijkste redenen voor het maken van de visie waren enerzijds kwaliteit en anderzijds 
efficiëntie. Verwacht wordt dat het bijeenbrengen van mensen op één locatie zorg zal 
dragen voor een betere afstemming en verbinding, en daarmee ook meer integraliteit.  
 
Het bestuur van VRBN ziet in dat centralisatie van huisvesting nodig is wil de organisatie 
zich verder kunnen ontwikkelen. De centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen 
en logistieke processen betekent dat die functionaliteiten op andere kazernes in de 
toekomst niet (meer) gerealiseerd hoeven te worden. De kazernes Oss en Uden – die op 
dit moment ook een kantoor-, werkplaats- en/of logistieke functie hebben – kunnen dan 
ook substantieel kleiner worden teruggebouwd. 
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Zeggenschap kazernes 
Het bestuur van VRBN stelt voor om de zeggenschap over de kazernes – door middel 
van koop – over te laten gaan van de gemeenten naar de veiligheidsregio. Als gevolg van 
de overdracht van de kazernes kan de veiligheidsregio in de toekomst niet alleen sturen 
op mensen en materieel, maar ook op de huisvesting van deze mensen en materieel. 
Conform de wens van het bestuur is getracht om het benodigde budget voor huisvesting 
reëel – en zeker niet te ruim – te laten zijn. Ook is getracht te voorkomen dat bij gemeen-
ten onderling een gevoel van oneerlijkheid zou ontstaan. Belangrijk is dat er een toe-
komstbestendige oplossing komt die helderheid creëert. Middels een uitvraag is in beeld 
gebracht dat deze lasten grotendeels reeds in de gemeentelijke begrotingen terugkomen. 
Vanwege het solidariteitsuitgangspunt is gekozen voor de huidige verdeelsleutel op basis 
van inwoneraantallen. Dit laatste maakt dat de overdracht voor sommige gemeenten een 
voor- dan wel nadeel kan opleveren. Ook eenmalig is bij de overname sprake van een 
voor- dan wel nadeel, omdat de genormeerde overnamewaarde niet gelijk is aan de 
boekwaarde.  
 
 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord  

Als netwerkorganisatie opereert de GHOR op het snijvlak tussen de organisaties binnen 
de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. Wij adviseren overheden 
hoe zij gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk kunnen houden en nemen regie en coördi-
natie namens de zorginstellingen tijdens rampen en crises. De GHOR draagt als organi-
satieonderdeel van de veiligheidsregio bij aan het gezamenlijk oplossen van veiligheids-
vraagstukken. 
  
De opdrachten en vraagstukken binnen het (net)werk van de GHOR laten zich niet 
allemaal vangen in de bekende rampenplannen. De drukte in de spoedzorg neemt verder 
toe en vraagt om andere vormen van samenwerking. De GHOR zet zich in als netwerk-
organisatie om relevante organisaties met elkaar te verbinden. Hierdoor kan kennis en 
ervaringen worden gedeeld. Alles is er op gericht om de knelpunten binnen de acute 
sector zo goed mogelijk samen het hoofd te bieden. 
De ambitie van de GHOR is om te anticiperen op relevante gezondheid gerelateerde 
(maatschappelijke en politieke) vraagstukken die op het snijvlak van veiligheid op ons 
afkomen. Innovatie en het vergroten van ons voorspellend vermogen zijn hierbij 
belangrijke, nieuwe stappen, die wij samen vanuit de veiligheidsregio, met andere zorg- 
en veiligheidspartners willen zetten. Hierbij zijn wij ondersteunend en dienstverlenend 
aan de gemeenten en onze andere partners.  
 
Al deze opgaven vragen een verbreding van de taken van de GHOR en een betere 
inbedding ervan in de opgaven van de veiligheidsregio. Het gaat om meer dan sec het 
ontwikkelen van operationele plannen, protocollen en procedures voor de bekende 
ramptypen. Dit laatste blijft uiteraard ook nog steeds nodig. Deze verbreding en verstevi-
ging van de GHOR vindt plaats binnen de reguliere budgetten. De inbedding van taken in 
de opgaven van de veiligheidsregio vindt komende periode plaats aan de hand van de 
beleidsagenda Samen Veiliger (zie paragraaf 2.3.1 van dit Beleidskader). 
 
 
Meldkamer Oost-Brabant: De Veiligheidsregio en de meldkamerfunctie 

 
Ontwikkeling van de meldkamer Oost-Brabant en de meldkamerfunctie 
Het meldkamerveld is volop in ontwikkeling. Met de verwachte inwerkingtreding van de 
Wijzigingswet Meldkamers op 1 januari 2020 wordt de volgende stap gezet om te komen 
tot tien operationeel en technisch verbonden meldkamerlocaties die in beheer zijn bij de 
politie. De meldkamer Oost-Brabant is één van deze tien meldkamerlocaties. Deze 
locaties kunnen op termijn elkaars taken overnemen en transformeren naar informatie-
knooppunten, waar veiligheidsinformatie samenkomt en vertaald wordt naar noodzake-
lijke interventies door de hulpdiensten. 
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Multi-governance 
Zowel op landelijk niveau als per meldkamerlocatie dienen in 2019 afspraken te worden 
gemaakt omtrent de wijze waarop de sturing op deze genetwerkte meldkamerorganisatie 
door de Veiligheidsregio’s, Regionale Ambulancevoorzieningen, Koninklijke Marechaus-
see en politie wordt vormgegeven binnen de kaders van de wet en vanuit de gedachte 
van eenduidigheid. De hoofdlijnen van beleid en beheer met betrekking tot de meld-
kamers worden vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid (J&V), in overeen-
stemming met de betrokken partijen. De betrokken partijen blijven zelf verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de eigen meldkamerfuncties (processen). 
 
Landelijke Meldkamer Samenwerking 
De in 2018 binnen de politie ingerichte tijdelijke werkorganisatie Landelijke Meldkamer 
Samenwerking (LMS) bereidt met en voor de meldkamer Oost-Brabant de nieuwe 
verantwoordelijkheidsverdeling voor en gaat deze na inwerkingtreding van de wet 
uitvoeren. De fasering die de LMS hanteert loopt van prepareren (tot 1-1-2020), via 
simuleren (tot het tweede kwartaal van 2022) naar opereren (kwartaal 3 2022 en verder). 
In 2019 voert de LMS een inventarisatie van het ‘beheer as is’ in de meldkamer Oost-
Brabant uit ten behoeve van de overdracht van beheerstaken en -personeel. 
 
Beheer in relatie tot functionaliteit 
Randvoorwaardelijk voor een optimaal functionerende en beheerde meldkamer Oost-
Brabant, waar informatie op innovatieve wijze wordt vertaald naar operationele inzet van 
hulpverleningsdiensten, is dat de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost en 
de partners gezamenlijk regie voeren op het formuleren van de noodzakelijke functionali-
teiten, vraagarticulatie vormgeven en processen verder harmoniseren. Gezamenlijk 
optrekken is dus het credo: zowel ten behoeve van de uitwijk als de vraagarticulatie en 
innovatie. Daarnaast dienen de besturen van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en 
Brabant-Zuidoost conform de wet in een convenant afspraken te maken over de geza-
menlijke uitvoering van de meldkamerfunctie op de Meldkamer Oost-Brabant. De in 2017 
tot stand gekomen Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst kan hiertoe als voorbeeld 
dienen. 

Risico’s 

Het uitgangspunt voor de MKOB is dat samenvoeging in het verbouwde pand in ’s-Her-
togenbosch en aansluiting op IVC2000 gerealiseerd zijn vóór de inwerkingtreding van de 
wet per 1 januari 2020. Op 17 september 2018 werd door de minister gemeld dat migratie 
naar IVC2000 in het najaar van 2018 niet verantwoord werd geacht. De aansluiting van 
de MKOB op IVC2000 is hiermee doorgeschoven naar 2019. Verdere vertraging van de 
implementatie van IVC2000 brengt technische risico’s voor de continuïteit van de 
meldkamer Oost-Brabant met zich mee. Vertraging in de behandeling van het 
wetsvoorstel levert risico’s op met betrekking tot governance, beheer en financiering. 
 
 
Bevolkingszorg Brabant-Noord 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een aantal zeer belangrijke taken voor de bevol-
king ten tijde van een ramp of crisis. Denk hierbij aan zorgdragen voor opvanglocaties of 
het registreren van slachtoffers. Deze processen samen wordt “Bevolkingszorg” 
genoemd. Bevolkingszorg is in de regio Brabant-Noord op drie niveaus georganiseerd: 
de operationele uitvoering binnen de gemeenten zelf, de beleidsmatige ontwikkeling en 
robuustheid in intergemeentelijke expertteams en de regie, coördinatie en ondersteuning 
op centraal, regionaal niveau. 
 
Bevolkingszorg is momenteel onvoldoende robuust georganiseerd. Dit komt doordat niet 
alle gemeenten een proportionele capaciteitsinzet kunnen waarborgen en doordat de 
personele inzet voor de centrale taakuitvoering minimaal en erg kwetsbaar is georgani-
seerd. 
 
Om Bevolkingszorg meer robuust te organiseren, is een door de gemeenten onderling 
afgestemd kader voor minimale personele inzet vastgesteld. Verder wordt voorgesteld 
om de personele capaciteit voor centrale, regionale, taakuitvoering uit te breiden.  
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2 Ontwikkelingen bij de 
veiligheidsregio 

Dit hoofdstuk is de tekstuele onderbouwing van de “infographic ontwikkeling 
veiligheidsregio Brabant-Noord” en duidt aan de hand van groeistadia van Veiligheidsregio 
Brabant-Noord de beleidsontwikkelingen voor de periode 2020 – 2023. 
 
 

2.1  Groeistadia van de veiligheidsregio 

De organisatie van het beheersen van fysieke veiligheid is in Nederland de laatste jaren 
flink veranderd. Door evaluaties van grote incidenten en als gevolg van een complexer 
wordende samenleving, is de veiligheidsregio als organisatie is in de loop der tijd 
ontwikkeld. In Nederland is ook een duidelijke trend te zien dat de veiligheidsregio’s nog 
verder ontwikkelen. Grofweg zijn er 3 groeistadia te onderscheiden die ook van 
toepassing zijn op de regio Brabant-Noord. 

 

Stadium 1: Gemeentelijke brand- en rampenbestrijding ( < 2011 ) 

Al in juli 2006 is Veiligheidsregio Brabant-Noord formeel ontstaan als opvolger van de 
Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. Doel was om hulpverlening te coördineren en af te 
stemmen. De veiligheidsregio was relatief klein. Fysieke veiligheid in de gemeenten 
kreeg vooral vorm door de inspanningen van de gemeentelijke brandweer, op afstand 
gefaciliteerd door de veiligheidsregio. 
 
Maatgevend voor de omvang, benodigde kwaliteit en takenpakket van de gemeentelijk 
brandweer was het maatgevend risico binnen de gemeentegrenzen. De brandweer had 
sinds 1986 een centrale rol in het systeem van rampenbestrijding.  

 

Stadium 2: Gezamenlijk georganiseerde hulpdiensten ( 2011 – 2020 ) 

In 2009 besloten de burgemeesters in Brabant-Noord, gesteund door hun gemeente-
raden, om de gemeentelijke brandweren per 2011 te regionaliseren en onder te brengen 
in de veiligheidsregio. Reden hiervoor was om brandweerzorg efficiënter, meer geborgd 
en met meer kwaliteit te organiseren. Per 2011 is ook de Wet veiligheidsregio’s gewijzigd 
die gemeenten verplichtte om hun gemeentelijke brandweer gezamenlijk aan de veilig-
heidsregio over te dragen. 
 
De Wet veiligheidsregio’s beoogt om inspanningen van hulpdiensten rondom groot-
schalige rampen en crises op niet-vrijblijvende wijze af te stemmen en te coördineren op 
regionale schaal. Uit evaluaties van rampen als de vuurwerkramp in Enschede en de 
cafébrand in Volendam bleek deze stelselwijziging noodzakelijk. 
 
Maatgevend voor de omvang en taakuitvoering van de veiligheidsregio, inclusief regio-
nale brandweer, is het hoogste risico binnen de grenzen van de regio. Door intensieve 
samenwerking bij de (voorbereiding op de) bestrijding kunnen grote rampen effectief en 
efficiënt worden beheerst. 
 
In dit groeistadium zijn de wettelijke kwaliteitseisen aan de taakuitvoering van de veilig-
heidsregio sterk toegenomen. De Wet veiligheidsregio’s is in 2013 geëvalueerd en aan-
gepast. Een nieuwe evaluatie staat op de rol voor 2019. Kwaliteitseisen worden formeel 
getoetst door de Inspectie Justitie en Veiligheid en intercollegiaal door het instrument van 
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periodieke visitatie van de veiligheidsregio. Het voldoen aan wettelijke eisen is een 
belangrijke drijfveer van de veiligheidsregio in dit groeistadium. 
 
Ook in dit groeistadium is in Nederland het besef ontstaan dat crises vaak een boven-
regionale en/of landelijke aanpak vereisen. Dit heeft als gevolg dat er landelijke 
veiligheidsagenda’s ontstaan zijn (zoals de strategische agenda van het 
Veiligheidsberaad en het ministerie van Justitie en Veiligheid) die doorwerken in de taken 
en verantwoordelijkheden van Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

 

Stadium 3: Regie op veiligheidsvraagstukken ( > 2020 ) 

Het blikveld van de veiligheidsregio verbreedt zich als gevolg van een aantal aspecten: 
 

 Veiligheid op het grondgebied van de gemeente is en blijft een belangrijke 
gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente, maar naast de gemeente 
hebben vele maatschappelijke actoren een eigen verantwoordelijkheid bij tal van 
veiligheidsvraagstukken.  

 Regiogrensoverschrijdende veiligheidsvraagstukken bepalen voor een deel de 
agenda van het Algemeen Bestuur.  

 De samenleving informatiseert in hoog tempo. Dit maakt dat volledig en juiste 
informatie-uitwisseling een belangrijke dienst van de overheid is geworden. 

 Rampen en crises zijn complexer geworden. Verstoring van vitale infrastructuur 
en telecom door een klein incident kan al leiden tot omvangrijke 
maatschappelijke effecten. 

 Maatschappelijke verontwaardiging bij een incident vraagt als gevolg van sociale 
media meer dan in het verleden om snelle en adequate regie op 
informatieverstrekking. 

 
Bovengenoemde redenen vragen in toenemende mate om regievoering op veiligheids-
vraagstukken, zowel voor het voorkomen van incidenten als voor het bestrijden ervan. 
Regievoering behelst ook het betrekken van de juiste verantwoordelijke partijen, niet 
enkel de hulpdiensten binnen de veiligheidsregio. Bij veiligheidsvraagstukken is het zaak 
om een netwerk in stand te houden en om binnen dat netwerk te komen tot juiste en 
volledige veiligheidsinformatie. 
 
Veiligheidsregio’s in Nederland zijn zich op dit moment aan het ontwikkelen tot informa-
tie-gestuurde netwerkorganisaties die samen met andere partners regie kunnen voeren 
op maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Er is een verschuiving gaande van (enkel) 
een interne blik die gericht is op de hulpdiensten naar (ook en vooral) een externe blik om 
te kunnen verbinden rondom veiligheidsvraagstukken. 
 
 

2.2  Waar staat Veiligheidsregio Brabant-Noord nu? 

Veiligheidsregio Brabant-Noord bevindt zich aan het einde van groeistadium 2 en staat 
aan de vooravond van verdere groei naar stadium 3. Het Algemeen Bestuur heeft de 
koers gekozen om Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten groeien naar een informatie-
gestuurde netwerkorganisatie om regie te kunnen voeren op voor de regio Brabant-Noord 
complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. 
 
2.2.1 Basis op orde voorafgaand aan verdere groei  

 
Het Algemeen Bestuur heeft een aantal belangrijke randvoorwaarden gesteld 
om vanuit een solide basis door te kunnen groeien: 
 
 

 
1. Oplossen van bestuurlijke knelpunten bij afronding regionalisering 

brandweer 

Het huidige, 2e, groeistadium is aangevangen met de regionalisering van de 
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brandweer. Hierbij zijn personeel en materiaal van de gemeentelijke brandweren 

onder de gemeenschappelijkheid van de veiligheidsregio gebracht. Zeggenschap 

over de huisvesting van de brandweer is nu nog aan de individuele gemeenten 

en is nog niet “geregionaliseerd.” Besluitvorming over huisvesting is complex, 

maar het Algemeen Bestuur wil deze besluitvorming afronden alvorens tot 

verdere groei te komen. Hiermee is het proces van regionalisering van de 

brandweer helemaal afgerond. In dit beleidskader is een separaat hoofdstuk 

gewijd aan de bestuurlijke voornemens aangaande huisvesting van brandweer 

en veiligheidsregio. 

 
2. Voldoen aan bepalingen Wet veiligheidsregio’s 

De veiligheidsregio voldoet niet aan het bepaalde in de Wet veiligheidsregio’s ca. 

voor wat betreft het voorzien in de functionaliteit van een Calamiteitencoördinator 

op de meldkamer (CaCo) (zie ook paragraaf 2.2.3). Door het proces van vorming 

van de gezamenlijke meldkamer Oost-Brabant is duidelijk geworden dat het 24/7 

organiseren van de CaCo-functionaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is 

van de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Het Algemeen 

Bestuur wil het voldoen aan de wettelijke basis op dit punt op orde hebben 

voordat verdere doorgroei aan de orde is. 

 

3. Bevolkingszorg wordt robuust uitgevoerd 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een aantal zeer belangrijke taken voor de 

bevolking ten tijde van een ramp of crisis. Denk hierbij aan zorgdragen voor 

opvanglocaties of het registreren van slachtoffers. Om Bevolkingszorg efficiënt te 

organiseren is er, naast de inzet vanuit de gemeenten zelf, regionale ondersteu-

ning. Deze ondersteuning is momenteel minimaal en kwetsbaar uitgevoerd. Het 

Algemeen Bestuur draagt zorg voor een goede taakuitvoering door de “kolom” 

Bevolkingszorg en wenst in samenspraak met de betrokken gemeentelijke 

functionarissen de regionale ondersteuning meer robuust organiseren. Hierbij 

ontstaat ook voor Bevolkingszorg een solide basis die randvoorwaardelijk is om 

als veiligheidsregio verder te groeien. 

 

4. Ontwikkeling nieuwe taken / voorzieningen vanuit bestaande basis 

Verdere groei naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie zal leiden tot 

nieuwe taken en voorzieningen bij de veiligheidsregio. Het Algemeen Bestuur 

heeft uitgesproken dat “het nieuwe” vooral moeten voortkomen uit een trans-

formatie van “het oude.” Omdat de nieuwe opgaven - naast de reeds bestaande - 

komen, zal de hiertoe noodzakelijke transformatie wellicht ook extra middelen 

van de gemeenten noodzakelijk maken. Om nut en noodzaak hiervan zeer 

zorgvuldig af te kunnen wegen, zal de veiligheidsregio de komende twee jaren 

eerst onderzoeken op welke taken en in welke vorm aanpak noodzakelijk is. Bij 

de doorvoering van onuitstelbare nieuwe taken en voorzieningen zal, vooruit-

lopend op het raadplegen van gemeenteraden betreffende financiële bijdragen 

voor een definitieve oplossing, uitsluitend voor een niet-onomkeerbare invulling 

vanuit eigen middelen worden gekozen. 

 

2.2.2 Belangrijke momenten in dit groeistadium (periode 2011 – 2020) 

Veiligheidsregio Brabant-Noord is trots op waar zij nu staat! Deze groeifase ging gepaard 
met gewenning aan de ontvlechting van de gemeentelijke brandweren, met toenemende 
wettelijke eisen en met een uitdagend financieel getij bij de gemeenten. Toch heeft de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord een bepaalde mate van volwassenheid bereikt wat 
betreft het organiseren en beheren van gezamenlijke hulpdiensten bij rampen en crises. 
Enkele momenten zijn markerend geweest in dit stadium. 
 

 

Besluit tot regionalisering brandweren  

In het najaar van 2009 hebben de raden van de destijds 21 gemeenten in 
Brabant-Ńoord ingestemd met het regionaliseren van de gemeentelijke 
brandweren. Doelstellingen hierbij waren: verbetering van kwaliteit, van 
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efficiëntie en van continuïteit. 
 

 

Uniforme verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage 

De financiering van de regionale brandweer en veiligheidsregio was tot 2017 
gebaseerd op de historische begrotingsbijdrage van de gemeenten. In april 
2016 is na zorgvuldig bestuurlijk beraad het besluit genomen om vanaf 2017 
de gemeentelijke bijdrage aan de kosten van de veiligheidsregio te verdelen 
op basis van inwoneraantallen.  

 

Acute Versteviging veiligheidsregio Brabant-Noord 

Door forse bezuinigingen, maar ook doordat de veiligheidsregio zelf minder 
goed in control was, is het ijs onder de organisatie langzaam steeds dunner 
geworden. Het Algemeen Bestuur heeft, ondersteund door een groot aantal 
positieve zienswijzen vanuit de gemeenteraden, besloten tot acute verstevi-
ging van de veiligheidsregio. Deze versteviging van €4,06 per inwoner met 
ingang van 2019 betreft voornamelijk het wegnemen van acute knelpunten bij 
de brandweer en het verbeteren van de bedrijfsvoering om meer in te control 
te komen. 
 

 

Strategische Bestuursconferentie april 2018 

Het Algemeen Bestuur heeft de wens om fundamenteel na te denken over de 
rol en maatschappelijke waarde van de veiligheidsregio in de nabije toekomst. 
Hiertoe is op 12 en 13 april 2018 een bestuursconferentie georganiseerd. 
De conferentie heeft de bestuurlijke wens opgeleverd dat Veiligheidsregio 
Brabant-Noord zich ontwikkelt naar het 3e groeistadium om als informatie-
gestuurde netwerkorganisatie regie te kunnen voeren op complexe veilig-
heidsvraagstukken in Brabant-Noord.  
 
Ook verbetering van het samenspel tussen gemeenten en veiligheidsregio als 
opdrachtgever en eigenaar/opdrachtnemer wordt noodzakelijk geacht.  
Tijdens de conferentie is ook gesproken over de thema’s: Behoud vrijwilligheid 
bij de brandweer, Calamiteiten-coördinator in de meldkamer en versterking 
Bevolkingszorg. Het thema Huisvesting is later in 2018 als urgent thema 
benoemd. 
 
De uitwerking van de bestuursconferentie is vertaald in een aantal concrete 
beleidsvoornemens die in de paragrafen 2.2.3 en 2.3.2 en in hoofdstuk 4 
nader worden onderbouwd. Het betreft enerzijds beleidsvoornemens vanaf 
2020 die nodig zijn om de basis van de taakuitvoering in dit 2e groeistadium 
op orde brengen (paragraaf 2.2.3). Anderzijds betreft het beleidsvoornemens 
om eerste stappen te zetten in de ontwikkeling naar een informatiegestuurde 
netwerkorganisatie (paragraaf 2.3.2). 

 
2.2.3 De basis op orde: beleidsvoornemens 

Om de basis van de veiligheidsregio verder op orde te brengen, alvorens verder door te 
ontwikkelen, heeft het Algemeen Bestuur voor 2020 een drietal concrete op spoedige 
uitvoering gerichte beleidsvoornemens. 

 

Calamiteiten-coördinator in de meldkamer (CaCo) 

Bij grote en/of complexe incidenten is het van belang om zo spoedig mogelijk in de 
meldkamer te beschikken over een eenduidig informatiebeeld en om de centralisten aan 
te sturen vanuit dit gezamenlijke beeld. In het Besluit veiligheidsregio’s is dan ook de 
verplichting opgenomen dat binnen 5 minuten na opschaling van een incident in een 
dergelijke functionaliteit (Calamiteitencoördinator in de meldkamer (CaCo)) wordt 
voorzien.  
 
Brabant-Noord beschikt niet over een afdoende regeling die voorziet in een dergelijke 
functionaliteit. Naar aanleiding van meerdere systeemtesten en daadwerkelijke 
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incidenten (o.a. aanvaring met de stuw bij Grave) zijn kritische opmerkingen geplaatst 
over het ontbreken van een geborgde CaCo-regeling door de inspectie JenV en de 
Commissaris van de Koning. 
 
De meldkamer Brabant-Noord is inmiddels samengegaan met de meldkamer van 
Brabant-Zuidoost in de meldkamer Oost-Brabant. In verband met het hebben van één 
meldkamer is het (zeer) wenselijk om vanuit operationeel en financieel oogpunt één 
gezamenlijke CaCo-regeling in te voeren voor Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. 
 
In samenspraak met Brabant-Zuidoost heeft het Algemeen Bestuur van Brabant-Noord 
het concrete voornemen om te voorzien in de CaCo-functionaliteit door het vormgeven 
van een 24/7 piketfunctie in de meldkamer. Deze functionarissen zullen tijdens hun 
“koude” diensten verantwoordelijk zijn voor informatieanalyse en voorziening van “koude” 
informatieproducten aan de veiligheidsregio en haar partners (waaronder gemeenten). 
Met deze slimme invulling van de functionaliteit voldoet Brabant-Noord aan de wettelijke 
eis van een opkomsttijd van 5 minuten voor de CaCo en wordt invulling gegeven aan de 
ambitie om tot een betere veiligheids-informatievoorziening aan de kolommen, veilig-
heidspartners en gemeenten te komen (ten behoeve van de ambitie “samen informatie 
delen”, zie ook paragraaf 2.3.1). 

 

Robuust organiseren van Bevolkingszorg 

Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheer-
sing en omvat zaken als communicatie, opvang, omgevingszorg en nafase. Het doel van 
Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk adequate zorg te verlenen aan burgers die zorg 
nodig hebben bij een ramp of crisis. Om continuïteit van Bevolkingszorg te kunnen 
realiseren op het gebied van kwaliteit en effectiviteit, wordt er zo veel mogelijk door de 
gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt. De veiligheidsregio ondersteunt gemeenten 
hierbij door voor een deel van de taken binnen Bevolkingszorg een coördinerende en/of 
faciliterende rol te vervullen. 
 
Bevolkingszorg is vanaf 2015 als kolom in de gemeenschappelijke regeling van Veilig-
heidsregio Brabant-Noord opgenomen. Door intensieve samenwerking tussen gemeen-
ten onderling en veiligheidsregio op het gebied van de operationele taken van de 
gemeentelijke kolom is er inmiddels sprake van kwaliteitsverbetering en professionali-
sering van het Bevolkingszorgproces. 
 
Bevolkingszorg is momenteel op drie terreinen kwetsbaar georganiseerd: 
 
1. omdat de formatie op centraal niveau te mager is. 

2. omdat de vulling vanuit de deelnemende gemeenten niet evenredig is. 

3. omdat de beschikbare AOV capaciteit in de verschillende gemeenten soms 

onvoldoende is. 

De kwetsbaarheden onder 2. en 3. vragen om een zelfkritische houding en investering in 
elke gemeente. De kwetsbaarheid onder 1. hangt samen met de coördinerende en 
faciliterende taak voor Bevolkingszorg die onder de veiligheidsregio is gebracht. Deze 
taken dienen in de ogen van het Algemeen Bestuur meer robuust te worden uitgevoerd 
om een goede voorbereiding van gemeenten op hun crisisprocessen te waarborgen en 
om individuele gemeenten hierbij te ontlasten. 

 

Huisvesting 

Er zijn 2 beleidsvoornemens ten aanzien van huisvesting: uitvoering geven aan de in 
2016 vastgestelde visie op kantoorhuisvesting en het onderbrengen van zeggenschap 
over de brandweerkazernes bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Brabant-Noord. Beiden zijn sterk met elkaar verweven en vragen om integrale 
besluitvorming. 
 
De visie op kantoorhuisvesting is gericht op het centraal huisvesten van vrijwel alle 
medewerkers en bedrijfsfuncties van de veiligheidsregio in ’s-Hertogenbosch. Eind 2019 
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zal de huur van het huidige centrale kantoorpand aan de Orthenseweg in ’s-Hertogen-
bosch wegens herbestemming tot woongebouw worden beëindigd. Om logistieke 
redenen zal hierbij ook worden voorzien in een steunpunt met enkele werkplaatsen in het 
oosten van de regio. Hoewel door nieuwe centrale huisvesting geen huurpenningen meer 
hoeven te worden betaald voor het centrale kantoor aan de Orthenseweg in ’s-Hertogen-
bosch, zullen de totaalkosten voor kantoorhuisvesting toenemen als gevolg van hogere 
kapitaallasten. 
 
Met het inbrengen van zeggenschap over brandweerkazernes in de gemeenschappelijke 
regeling kan het Algemeen Bestuur, vanuit regionale behoeften, integraal sturen op kwali-
teit en noodzaak van nieuwbouw en verbouw van kazernes. Met de regionalisering is de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van gemeentelijke brandweerzorg gecentraliseerd. 
Hiertoe zijn het materieel, personeel en budgetten overgedragen aan de gemeenschap-
pelijke regeling. Centraliseren van de zeggenschap van de kazernes (door middel van 
eigendomsoverdracht of verhuur aan de veiligheidsregio) is één van de laatste punten 
van de regionalisering. 
 
Wat betreft de regionalisering resteert alleen nog de regeling van de bekostiging van het 
overgangsrecht Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Beroepsbrandweermedewerkers die 
op 1 januari 2006 een bezwarende functie vervulden kunnen hierdoor ten opzichte van 
de AOW-leeftijd vervroegd uittreden en krijgen hiertoe een inkomensvervangende 
uitkering. In de komende periode wordt onderzocht wat de FLO-kosten zijn en of deze 
kosten in aanmerking komen voor regionale bekostiging. 
 
Vanwege het complexe karakter van de voorstellen inzake huisvesting en vanwege de 
financiële gevolgen per gemeente, is een separaat hoofdstuk 5 in dit beleidskader gewijd 
aan de beleidsvoornemens ten aanzien van huisvesting. 
 
 

2.3  Waar wil Veiligheidsregio Brabant-Noord naar toe? 

Deze paragraaf zal vooruitblikken op de periode 2020 – 2023. De beleidsagenda van het 
Algemeen Bestuur voor deze periode zal kort worden beschreven. Ook zal een aantal 
belangrijke momenten worden benoemd en de bijhorende beleidsvoornemens. 
  
2.3.1 Uitkomsten van de bestuursconferentie: de beleidsagenda ‘Samen Veiliger’ 

De strategische bestuursconferentie van april 2018 heeft een heldere koers opgeleverd 
voor veiligheidsregio Brabant-Noord. Het Algemeen Bestuur heeft grofweg 3 grote 
strategische opgaven voor de veiligheidsregio benoemd voor de periode 2020 – 2023. 
Op grond van deze opgaven is een aantal ambities met doelstellingen voor deze periode 
geformuleerd. De opgaven in combinatie met de ambities en doelen vormen samen de 
“beleidsagenda Samen Veiliger.” Deze beleidsagenda is als “infographic Beleidsagenda 
VRBN 2020 – 2023” weergegeven in de bijlagen. 
 
Hoofdopgaven voor de veiligheidsregio in de periode 2020 – 2023 

 

Doorgroeien tot een informatie-gestuurde netwerkorganisatie die in staat 
is om regie te voeren op complexe veiligheidsvraagstukken in Brabant-Noord; 

 

Verbeteren van het samenspel tussen gemeenten als opdrachtgever/ 
eigenaar en de organisatie van de veiligheidsregio als opdrachtnemer. Deze 
opgave verlangt goede advisering aan colleges en gemeenteraden vanuit de 
veiligheidsregio en vanuit de gemeenten. Ook zal de informatievoorziening aan 
de colleges en gemeenteraden over de belangrijkste prestaties van de veilig-
heidsregio moeten verbeteren. 
 

 

Organiseren van sterke, gelijkwaardige, ‘kolommen’ zoals Brandweer, 
GHOR en Bevolkingszorg. De netwerkorganisatie van de veiligheidsregio zal 
voor een groot deel bestaan uit functionarissen vanuit de kolommen. De 
kolomorganisaties zullen enerzijds in staat moeten kunnen zijn om hun eigen 
taken goed te vervullen en anderzijds moeten zij bijdragen aan het oplossen 
van kolom-overstijgende veiligheidsvraagstukken. Ook zullen zij relevante 
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veiligheidsinformatie vanuit hun kolom moeten inbrengen. 
Belangrijk punt van aandacht bij deze opgave is het behoud van vrijwilligheid 
bij de brandweer. 

 

Ambities 

De beleidsagenda “Samen Veiliger” omvat naast de hoofdopgaven een zestal ambities: 

Samen in regie 

De veiligheidsregio stelt veiligheidsvraagstukken centraal en verbindt daaromheen 
partijen die kunnen bijdragen aan de oplossingen ervan. 
 
Samen verantwoordelijk 

De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt primair bij burgers, instellingen en bedrijven 
en secundair bij de overheid. De veiligheidsregio erkent deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en pakt veiligheidsvraagstukken waar mogelijk op met alle 
verantwoordelijken. 
 
Samen slimmer 

De veiligheidsregio is kritisch naar zichzelf en zoekt met de blik naar buiten gericht 
voortdurend naar slimme wijzen van organiseren. 
 
Samen informatie delen 

De veiligheidsregio is makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners en 
ondersteunt hiermee ook het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Hiertoe richt zij een 
VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) in. 
 
Samen zorgen 

De (na)zorg bij een incident is soms belangrijker dan bestrijding van de bron. De 
veiligheidsregio coördineert en regisseert inspanningen van acute medische zorg, 
bevolkingszorg en zorg door netwerken van betrokken burgers. 
 
Samen aanpakken 

De crisisorganisatie van de veiligheidsregio moet meer flexibel worden. Er moet gebruik 
van kunnen worden gemaakt bij gemeentelijke crises die niet als klassieke ramp te 
typeren zijn. Denk hierbij aan coördinatie van opvang vluchtelingen. Ook moeten de 
crisisorganisatie in staat worden om een flexibel aantal crisispartners op te nemen, 
afhankelijk van het type crisis. 
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2.3.2 Belangrijke momenten in dit groeistadium en beleidsvoornemens 

De periode 2020 – 2023 vormt het begin van het groeistadium naar een volwassen 
informatiegestuurde netwerkorganisatie. In deze periode zijn de volgende belangrijke 
momenten/beleidsvoornemens te onderscheiden. 
 

 

Vaststellen nieuw beleidsplan 

Voor de periode 2020 – 2023 stelt de veiligheidsregio een nieuw beleidsplan 
op (november 2019). Dit beleidsplan is gebaseerd op de beleidsagenda en op 
het risicoprofiel. Zowel het concept beleidsplan als het risicoprofiel zullen voor 
zienswijzen en lokale accenten (gemeentelijke opgaven aan de veiligheids-
regio) besproken worden met de gemeenteraden (eerste kwartaal 2019).  

 

Ontvlechting van taken veiligheidsregio en brandweer 

De veiligheidsregio-taken, zoals multidisciplinaire voorbereiding op incidenten, 
operationele informatievoorziening en regie op evenement- en industriële 
veiligheid, zijn momenteel georganiseerd binnen het organisatieonderdeel 
brandweer. 
 
Met de ambitie van de beleidagenda “Samen Veiliger” is de noodzaak 
ontstaan om de taken van de veiligheidsregio apart te organiseren van de 
brandweer. Dit verbetert sturing op de diverse takenpakketten en draagt bij 
aan de identiteit van de brandweer doordat er een onderscheidend en 
herkenbaar takenpakket voor het organisatieonderdeel brandweer ontstaat. 

 

Onderzoek en analyse bij brandweer, o.m. over behoud vrijwilligheid 

Brandweer Brabant-Noord kent 1 post met een volledige 24-uurs beroeps-
bezetting (’s-Hertogenbosch Centrum). Alle overige posten zijn (direct) 
afhankelijk van de inzet van brandweervrijwilligers. Het garanderen van het 
huidige niveau van paraatheid met behulp van vrijwilligers begint onder druk te 
staan. De brandweer onderzoekt in 2020 en 2021 de mogelijkheden om 
hetzelfde niveau van paraatheid en kwaliteit te behouden met behoud van 
inzet door vrijwilligers. Hierbij wordt expliciet stilgestaan bij de impact van de 
inwerkingtreding van de Wet normalisering ambtenarenrecht per 2021 op 
vrijwilligheid. 
 
Er is voor de brandweer nog een aantal onzekerheden meer die onderzoek en 
nadere analyse behoeven: 

 Zo zal de komst van de Omgevingswet per 2021 vragen om een andere 
ondersteuning aan gemeenten en provincie bij ruimtelijke ordening, 
vergunningverlening en toezicht dan nu het geval is. De exacte verande-
ring zal per 2021 duidelijk zijn. 

 De impact van het landelijke stelsel van Grootschalig Brandweeroptreden 
en Specialistisch optreden (GBO/SO), waarbij de plicht tot het landelijk 
inzetten van specialismen en bijstandsteams over de regio’s wordt 
verdeeld, is in 2020 bekend. 

 De ontwikkeling van de informatiegestuurde netwerkorganisatie zal vorm 
moeten krijgen vanuit sterke kolommen, waaronder de brandweer. De 
wisselwerking tussen huidige brandweerorganisatie en de veiligheidsregio 
als netwerkorganisatie is nog onbekend. Onderzoek, analyse en ervaring 
zal leren in welke mate de brandweerorganisatie zich kan aanpassen om 
net als de andere kolommen (zoals GHOR of politie) bij te dragen aan de 
veiligheidsregio. 

 

Ontwikkeling oplossingen en voorzieningen informatiegestuurde 
netwerkorganisatie 

Er zijn vele wijzen om als organisatie invulling te geven aan de ambitie om 
samen met een onbekend aantal partners veiligheidsvraagstukken op te 
lossen en om hierbij informatievoorziening als spil te hanteren. Als netwerk-
organisatie ligt het voor de hand dat de oplossingen en inzet niet enkel van de 
zijde van de veiligheidsregio afkomstig zijn. De mate waarin de kolommen en 
andere veiligheidspartners bijdragen aan oplossingen en voorzieningen, 
bepaalt mede de ambitie van het Algemeen Bestuur en de extra kosten 
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waaraan deelnemende gemeenten moeten bijdragen. Om die reden heeft het 
Algemeen Bestuur de randvoorwaarde gesteld om de doelen uit de beleids-
agenda “Samen Veiliger” op niet-onomkeerbare wijze vorm te geven in de 
jaren 2020 en 2021 en dit te financieren uit de beschikbare reserves. Het 
Algemeen Bestuur zal om dit mogelijk te maken voorstellen om eventuele 
exploitatieoverschotten en andere meevallers komende jaren te doteren aan 
een “transitiereserve” om ontwikkeling en onderzoek te bekostigen, zonder dat 
dit vraagt om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.  

 

Bestendiging oplossingen en voorzieningen 

Het onderzoek en analyse bij de brandweer en de ontwikkeling van oplossin-
gen en voorzieningen bij de veiligheidsregio maakt dat er voor de jaren 2022 
en verder een scherper beeld is over nut, noodzaak en kostprijs van maat-
regelen. De resultaten van al het onderzoek en ontwikkeling zullen worden 
verwerkt in het beleidskader 2022 om eventueel financieel bestendigd te 
worden in de programmabegroting 2022. 
De maatregelen en voorzieningen die gepaard gaan met het 3e groeistadium 
van de veiligheidsregio hebben hierdoor voor gemeenten geen financiële 
consequenties tot aan 2022. 
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3 Huisvesting  
 
Het thema huisvesting is onder te verdelen in twee componenten, te weten: 1) realisatie 
visie op huisvesting en 2) zeggenschap kazernes. In dit hoofdstuk zijn beide componen-
ten uitgewerkt.  
 
 

3.1 Realisatie vastgestelde visie op huisvesting 

Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur van VRBN ingestemd met de visie op huisvesting. 
De visie op huisvesting betreft de centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en 
logistieke processen op twee vestigingen, te weten: een hoofdvestiging in ’s-Hertogen-
bosch en een nevenvestiging in de driehoek Mill-Uden-Zeeland. De centralisatie van 
deze functies betekent niet dat het huidige dekkingsplan – dat uitgaat van 39 kazernes – 
ter discussie staat. Het bestuur van VRBN ziet in dat centralisatie van huisvesting nodig 
is wil de organisatie zich verder kunnen ontwikkelen. De realisatie van een hoofd- en 
nevenvestiging is daarvoor dan ook een belangrijke randvoorwaarde. Belangrijke uit-
gangspunten bij de (ver)nieuwbouw zijn: 1) waar mogelijk herbestemmen van bestaande 
gebouwen, 2) energieneutraal, 3) flexibel aanpasbaar, 4) een naar buiten toe ingerichte 
informatiegestuurde netwerkorganisatie, 5) verbeteren interne verbinding en samen-
werking en 6) sober en doelmatig.   
 
De belangrijkste redenen voor het maken van de visie waren enerzijds kwaliteit en ander-
zijds efficiëntie. Verwacht wordt dat het bijeenbrengen van mensen op één locatie zorg 
zal dragen voor een betere afstemming en verbinding, en daarmee ook meer integraliteit. 
Ook zal de realisatie van de visie bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat het aantal reisbewe-
gingen beduidend minder zal worden, hetgeen uiteraard een efficiencyvoordeel met zich 
mee brengt. In de huidige situatie zijn werkplaatsen, logistieke processen en kantoor-
medewerkers namelijk versnipperd over de verschillende kazernes in de regio. Daarnaast 
zijn er werkplekken beschikbaar op het gemeentehuis van Mill en wordt er kantoorruimte 
gehuurd aan de Orthenseweg in ’s-Hertogenbosch. Laatstgenoemde stopt per 1 januari 
2020, omdat de verhuurder de huur heeft opgezegd. Ook zijn de hoofd- en nevenvesti-
ging een oplossing voor de huidige problemen aangaande arbeidshygiëne, logistiek en 
het periodiek preventief onderzoek (PPMO).  
 
Met name de keuze voor één hoofdvestiging zal de komende decennia bepalend zijn 
voor de huisvesting van de veiligheidsregio. Met het oog op de te realiseren hoofdvesti-
ging is naast de kazerne aan de Vogelstraat in ’s-Hertogenbosch begin 2018 een perceel 
verworven aan de Plevierstraat. Op basis van een programma van eisen zijn de stich-
tingskosten inzichtelijk gemaakt. Voor de hoofd- en nevenvestiging samen zijn de totale 
kosten geraamd op € 24,5 miljoen, waarbij de gemaakte kosten voor de aanschaf van het 
perceel aan de Plevierstraat reeds in mindering zijn gebracht. De geraamde kosten 
worden uitgesplitst in incidentele kosten ad € 0,7 miljoen en een investering van € 23,8 
miljoen. Voor de nevenvestiging zal gezocht worden naar een passende locatie in de 
driehoek Mill-Uden-Zeeland. Voor de nevenvestiging zijn de benodigde middelen nu al 
wel opgenomen op basis van een kostenraming.  
 
De incidentele kosten worden gedekt uit de reserves van VRBN, maar voor de dekking 
van de kapitaallasten – die voortkomen uit de investering – zijn aanvullende middelen 
benodigd. In de huidige situatie kan VRBN alleen de vrijvallende huurlasten van het pand 
aan de Orthenseweg inzetten als dekking van de kapitaallasten. Naast de kapitaallasten 
is een inschatting gemaakt van de kosten voor exploitatie en onderhoud. Daar de VRBN 
eigen budgetten heeft voor exploitatie en (klein) onderhoud, is alleen dat meegenomen 
wat aanvullend nodig is. Als de meerkosten bijeen worden genomen dan is de conse-
quentie voor de gemeentelijke bijdrage een structurele verhoging van € 1,80 per inwoner. 
Deze verhoging gaat pas in per 1 januari 20221 als de hoofd- en nevenvestiging in 
gebruik worden genomen.  

                                                      
1 Indien in gedurende het traject blijkt dat de hoofd- en/of nevenvestiging later in gebruik 
worden genomen, dan kan het zijn dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage een 
jaar naar achter wordt geschoven in de tijd.  
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De centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en logistieke processen op een 
hoofd- en nevenvestiging betekent dat kazernes als Oss en Uden – die op dit moment 
ook een kantoor-, werkplaats- en/of logistieke functie hebben – in de nabije toekomst 
substantieel kleiner teruggebouwd kunnen worden. Op de lange termijn zal dit ook bij 
andere kazernes het geval zijn die in de huidige situatie dergelijke functies vervullen.  
 
 

3.2 Zeggenschap kazernes 

Als gevolg van de overdracht van de kazernes kan de veiligheidsregio in de toekomst niet 
alleen sturen op mensen en materieel, maar ook op de huisvesting van deze mensen en 
dit materieel. Conform de richting van het Dagelijks Bestuur is getracht om het benodigde 
budget voor huisvesting reëel – en zeker niet te ruim – te laten zijn. Ook is getracht te 
voorkomen dat bij gemeenten onderling een gevoel van oneerlijkheid zou ontstaan.  
 
Een belangrijke richtinggevende uitspraak van het Dagelijks Bestuur is dat voorgesteld 
wordt om de zeggenschap over te laten gaan van de gemeenten naar de veiligheids-
regio. Vanwege het uitgangspunt dat een toekomstbestendige oplossing die helderheid 
creëert ten aanzien van de huisvestingsproblematiek wenselijk is, wordt de voorkeur 
uitgesproken voor een feitelijke overname (lees: koop) van de kazernes. 
 
Waardering kazernes 
Om de kosten laag te houden was de waardebepaling van de kazernes een belangrijke 
opgave. De overname van de kazernes moet immers ook gefinancierd worden; bij een 
hoge waarde is meer financiering benodigd – wat terugkomt in de jaarlijkse lasten. Om 
die reden is niet gekozen voor de taxatiewaarde, vervangingswaarde of WOZ-waarde. 
Vanwege het ‘gevoel van eerlijkheid’ is tevens niet gekozen voor overname op basis van 
boekwaarde. Dit omdat de boekwaarden – afhankelijk van de gekozen wijze van finan-
cieren door de verschillende gemeenten – erg verschillend zijn. Een voorbeeld: de 
kazerne van Ravenstein heeft een boekwaarde van ruim € 1 miljoen, terwijl de kazerne 
van ’s-Hertogenbosch – die vele malen groter is – een boekwaarde heeft van € 180.000, 
omdat deze is gefinancierd uit de reserves. Ook is de grond waarop de kazernes zijn 
gebouwd niet meegenomen in de waardering, omdat elke gemeente, bij een eventuele 
verkoop van een kazerne, het 1e recht van terugkoop krijgt. Ook zit er bij slechts enkele 
kazernes (nog) boekwaarde op de grond.    
 
Uiteindelijk is gekozen voor een genormeerde overnamewaarde. Bij de norm is uitgegaan 
van de omvang van het standaard spuithuis2. Daar er op veel kazernes – op basis van 
het regionale dekkingsplan – ook ander “regionaal” materieel3 is gestationeerd, is de 
norm daarvoor bij de betreffende kazernes opgehoogd. Ook is de norm opgehoogd bij de 
kazernes waar sprak is van een 24-uurdienst, respectievelijk een dagdienstbezetting of 
een jeugdbrandweer. Vervolgens is gekeken wat de kosten zouden zijn om de kazerne 
conform de genormeerde grootte terug te bouwen. Om te voorkomen dat er onnodig veel 
van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd – terwijl de kazerne feitelijke niet wordt 
vervangen – is de waarde gecorrigeerd voor de leeftijd van de bestaande kazerne en de 
historische bouwwaarde. Belangrijk om op te merken: bij gedeeld gebruik van het 
gebouw (bijvoorbeeld met Openbare Werken) wordt alleen het gebouwgedeelte dat als 
kazerne wordt gebruikt overgenomen. Ten slotte is er nog de bijzondere situatie van de 
kazerne van Cromvoirt. Deze wordt door de gemeente Vught gehuurd van een particulier. 
Voorgesteld wordt het huurcontract – en de huurkosten – over te laten gaan naar de 
veiligheidsregio. 
 

                                                      
2 Elke kazerne heeft als basis een stallingsplaats voor een tankautospuit en een busje, 
een ruimte om te omkleden en te douchen, een werkplek voor de postcommandant, een 
instructieruimte en een sociale ruimte voor de vrijwilligers. De norm voor een dergelijk 
“spuithuis” betreft 515 m2. 
3 Bijvoorbeeld: ladderwagens, waterwagens en hulpverleningsvoertuigen. Dit materieel is 
over de kazernes in de regio verdeeld op basis van het zogenaamde regionale 
dekkingsplan, waardoor er voor al deze specialismen een zo goed mogelijke regionale 
dekking is.  
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Op basis van bovenstaande rekenmethode is de overnamewaarde van de 39 kazernes 
bepaald op € 17,5 miljoen. De totale overnamewaarde is € 0,8 miljoen lager dan de totale 
boekwaarde van de 39 kazernes ad € 18,3 miljoen, maar is een stuk lager dan de totale 
WOZ-waarde van € 35 miljoen. Op basis van deze genormeerde waardering zal het zijn 
dat sommige gemeenten een eenmalig (incidenteel) voordeel dan wel nadeel hebben.  
 
De voorgestelde overname op basis van een genormeerde overnamewaarde heeft ook 
consequenties voor de zes gemeenten die al een kazerne hebben overgedragen. Ten 
tijde van de overname van de acht zogenaamde btw-kazernes is immers afgesproken dat 
eventuele nieuwe afspraken aangaande de overdracht van alle kazernes leidend zouden 
zijn. Dit maakt dat er in 2019 nog een eenmalige afrekening plaatsvindt voor de acht 
kazernes die reeds in eigendom van de VR zijn. De afrekening betreft het verschil tussen 
de nu berekende overnamewaarde en de huidige boekwaarde.  
 
Vierjarig huisvestingsplan 
De waardering van de kazernes is dus bewust laag gehouden om te voorkomen dat de 
gemeentelijke bijdrage onnodig veel omhoog zou moeten om de overname te kunnen 
financieren. Consequentie is wel dat de veiligheidsregio in de toekomst niet een dusdanig 
budget voor huisvesting heeft dat alle kazernes na een levensduur van 40 jaar vervangen 
kunnen worden. Een voorbeeld: de kazerne Erp is opgeleverd in 1957 – en is dus meer 
dan 40 jaar oud. Omdat de overnamewaarde is gecorrigeerd voor leeftijd is de waarde 
€ 0,- en zijn de daaruit voortkomende kapitaallasten ook € 0,-. Dit betekent dat als de 
kazerne vervangen of gerenoveerd moet worden daar geen middelen voor zijn geallo-
ceerd. Anderzijds: zouden we nu al rekening houden met de toekomstige vervanging van 
de kazerne Erp dan zou de veiligheidsregio met een onnodig hoog budget komen te 
zitten, omdat er voor Erp geen nieuwbouwplannen zijn.        
 
Om bovenstaande reden is het voorstel om het huisvestingsbudget vast te stellen op 
basis van het huisvestingsplan voor de komende vier jaar. In dat huisvestingsplan zal 
aandacht zijn voor nieuwbouw, voor renovaties, voor het meerjarenonderhoud en voor de 
overige eigenaarslasten (verzekering, schoonmaak, energie, OZB, etc.). Belangrijkste is 
echter dat in het huisvestingsplan is opgenomen welke kazernes er in die periode 
gebouwd of gerenoveerd moeten worden. Dit op basis van noodzaak en dus niet op 
basis van economische afschrijving.  
 
Geplande nieuwbouw en renovaties 
Indien de veiligheidsregio zeggenschap krijgt over de kazernes, zal zij ook verantwoorde-
lijk worden voor de nieuwbouw of renovatie van kazernes. Omdat de kosten hiervoor 
collectief gedragen worden, is het van belang dat ook deze kazernes uiteindelijk qua 
grootte en kwaliteit vergelijkbaar zijn met de genoemde normen.  
 
Voor een drietal kazernes bestaan reeds nieuwbouwplannen, te weten Uden, Oss en 
Oeffelt. De kazerne Oeffelt wordt een standaard “spuithuis”, terwijl op de kazernes van 
Oss en Uden veel regionaal materieel is gestationeerd, waardoor deze kazernes ook 
groter zijn. Uitgaande van een overgang van zeggenschap, zal de veiligheidsregio vanaf 
2020 op deze projecten ook ‘in the lead’ moeten zijn. Uiteraard zal dit ook na de over-
dracht in goed overleg met de betreffende gemeenten gebeuren. Wat betreft renovaties 
zijn alle overige kazernes beoordeeld op de noodzaak hiervoor. De uitkomst daarvan is 
dat voor de periode 2020-2023 er een zestal kazernes (Sint Anthonis, Veghel, Zeeland, 
Cuijk, Vierlingsbeek en Wanroij) gerenoveerd dient te worden.  
 
Omdat de kazernes Oss, Uden en Oeffelt volgens de gehanteerde methode van waarde-
bepaling een overnamewaarde hebben van € 0,- zijn bij de benodigde middelen deze 
investeringen opgenomen. Hetzelfde geldt voor de zes te renoveren kazernes. Als 
“ijkpunt” is dan ook gekozen voor 1 januari 2019. Kazernes die hierna worden gebouwd, 
zullen – ongeacht wanneer deze opgeleverd worden – regionaal worden bekostigd. 
Uitgangspunt daarbij is dat de grootte van deze kazernes in overeenstemming is met de 
regionale afspraken.  
 
Beheer en onderhoud 
Het verkrijgen van zeggenschap over de kazernes heeft tot gevolg dat het onderhoud van 
deze kazernes geheel bij de veiligheidsregio komt te liggen. Voor het zogenaamde 
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“gebruikersonderhoud” is dit overigens nu ook al het geval. De norm voor onderhoud is 
door het Algemeen Bestuur vastgesteld op normniveau 3 (sober en doelmatig) van de 
NEN 2767. Op basis van het normniveau is per kazerne een meerjaren onderhoudsplan 
(MJOP) opgesteld, waarbij is uitgegaan van een gebruikersdeel en een eigenaarsdeel. 
Bij het bepalen van het (extra) benodigde onderhoudsbudget is alleen het eigenaarsdeel 
meegenomen. Indien een gemeente een onderhoudsvoorziening voor de kazerne(s) 
heeft gevormd, waarin elk jaar een storting is gedaan dan is sprake van een eenmalig 
voordeel omdat de voorziening vrij kan vallen. 
 
Na de vaststelling van het normniveau voor het onderhoud zijn (waar nodig) verschillende 
gemeenten aan de gang gegaan om het onderhoudsniveau van hun kazernes omhoog te 
brengen. Bij een aantal kazernes is er nog sprake van achterstallig onderhoud ten 
opzichte van de genoemde norm. Het rechtvaardigheidsprincipe (“schoon door de deur”) 
brengt met zich mee dat de gemeenten waar dit speelt oftewel het onderhoud op peil 
brengen, oftewel een eenmalige betaling doen aan de veiligheidsregio gelijk aan de 
kosten gemoeid met het achterstallige onderhoud. Dit geldt niet voor de gemeenten die 
eigenaar zijn van een kazerne waar concrete nieuw-/verbouwplannen voor zijn, zoals bij 
de kazernes: Oss, ’s-Hertogenbosch (hoofdvestiging), Oeffelt en Uden. Hier is namelijk in 
goed overleg met de VRBN een aantal onderhoudszaken niet uitgevoerd, omdat er dan 
sprake zou zijn van kapitaalvernietiging. 
 
Met het overgaan van de zeggenschap over de kazernes, zal er ook “werk” mee over-
gaan. Omdat de veiligheidsregio op dit moment al een belangrijke rol heeft op het gebied 
van huisvesting (en daarvoor ook formatie heeft), is de verwachting dat de consequenties 
niet groot zullen zijn. Voorgesteld wordt om de formatie van het team materieel en huis-
vesting structureel uit te breiden met 1 fte. In verband met het werk dat voortvloeit uit 
zowel het overgaan van de zeggenschap, als uit de realisatie van de hoofd- en neven-
vestiging is er wel behoefte aan tijdelijke ondersteuning.  
 
Benodigde middelen 
De aanvullend benodigde structurele middelen voor huisvesting zijn geraamd op € 2,5 
miljoen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:  
 

- € 0,9 miljoen om de overname te financieren; 

- € 0,9 miljoen voor onderhoud (deel eigenaar); 

- € 0,1 miljoen eigenaarslasten (verzekeringen en belastingen); 

- € 0,1 miljoen uitbreiding formatie team materieel en huisvesting; 

- € 0,5 miljoen voor drie nieuwbouw kazernes en zes renovaties (kapitaallasten). 

De structurele lasten die nu in de gemeentelijke begrotingen zijn terug te vinden voor 
bovenstaande bedragen € 2,1 miljoen. Dit is € 0,4 miljoen lager dan wat de veiligheids-
regio nodig heeft. Het verschil is te verklaren doordat de structurele lasten van de zes te 
renoveren kazernes en twee van de nieuw te bouwen kazernes nog niet zijn opgenomen 
in de gemeentelijke begrotingen. 
 
Voor tijdelijke ondersteuning van het team materieel en huisvesting zijn incidentele 
kosten geraamd ad € 0,2 miljoen, welke worden bekostigd uit de reserves van VRBN. 
Voor de dekking van de structureel benodigde middelen zal de gemeentelijke bijdrage 
worden verhoogd. 
 
Herverdeling 
Indien de kosten van huisvesting regionaal (en dus collectief) gedragen gaan worden, 
dan moeten er afspraken worden gemaakt wat betreft de kostenverdeling. In het verleden 
speelde een vergelijkbare discussie. Op dat moment was de financiering van de veilig-
heidsregio nog geënt op de oorspronkelijke gemeentelijke bijdragen aan de gemeente-
lijke brandweren. In 2016 is gekozen voor een nieuwe verdeelsleutel, te weten: een 
kostenverdeelsleutel op basis van inwoneraantallen. Het voorstel is om deze verdeel-
sleutel ook voor huisvesting te hanteren. 
 
Uit bovenstaande blijkt dat – wat betreft zeggenschap kazernes – de ‘meerkosten’ ten 
opzichte van de al aanwezige lasten in de gemeentelijke begrotingen € 0,4 miljoen zijn. 
Naast de meerkosten zijn er vanwege de herverdeeleffecten echter verschillen tussen 
wat er nu aan huisvesting wordt betaald, en wat er aan de veiligheidsregio moet worden 
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afgedragen. Met name de gemeenten met relatief gezien veel inwoners ten opzichte van 
het aantal kazernes hebben nadeel van de kostenverdeelsleutel. Het is wel zo dat de 
deze gemeenten vaak kazernes hebben met veel regionale functies (en dus ook groter 
zijn). De voorgestelde overdracht van kazernes betekent dat deze gemeenten hier in de 
toekomst niet meer alleen voor hoeven te betalen, maar dat dit straks collectief wordt 
betaald. 
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4 Financiële ontwikkelingen / 
technische uitgangspunten 

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen en randvoorwaarde ten behoeve van 
de totstandkoming van de Programmabegroting 2020 per kolom van Brandweer, GHOR, 
Bevolkingszorg Brabant-Noord en de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) toegelicht. 
 
 

4.1  Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2020 

Naast de reguliere indexering zijn in dit beleidskader voorstellen voor nieuw beleid / 
onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen voor:  

 

1) de Calamiteitencoördinator op de meldkamer;  
2) huisvesting – zeggenschap kazernes; 
3) huisvesting – realisatie hoofd- en nevenvestiging; 
4) het programma Bevolkingszorg; 
5) overdracht beheer meldkamer naar politie.  

 
1. Calamiteitencoördinator op de meldkamer 
Voor het organiseren van de CaCo-functionaliteit is een nieuwe uitgave opgenomen van 
€ 327.000. Dit vertaalt zich in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,50 
per inwoner. Voor een verdere toelichting, zie hoofdstuk 5. 
 
2. Huisvesting – zeggenschap kazernes 
De aanvullend benodigde structurele middelen voor de overdracht van de kazernes naar 
VRBN zijn geraamd op € 2,5 miljoen. Dit vertaalt zich in een verhoging van de gemeente-
lijke bijdrage van € 3,90 per inwoner. Incidenteel is € 0,2 miljoen benodigd, welke gedekt 
worden uit de reserves van VRBN. Voor een verdere toelichting, zie hoofdstuk 3.  
 
3. Huisvesting realisatie hoofd- en nevenvestiging 
De aanvullend benodigde structurele middelen voor de realisatie van een hoofd- en 
nevenvestiging zijn geraamd op € 1,2 miljoen. Dit vertaalt zich in een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage van € 1,80 per inwoner. Deze verhoging zal pas ingaan per 2022 
als de hoofd- en nevenvestiging in gebruik worden genomen. De totale kosten voor de 
hoofd- en nevenvestiging zijn geraamd op € 24.5 miljoen. Deze kosten worden uitge-
splitst in incidentele kosten ad € 0,7 miljoen en een investering van € 23,8 miljoen. De 
incidentele kosten worden gedekt uit de reserves van VRBN. Voor een verdere toelich-
ting, zie hoofdstuk 3. 
 
4. Programma bevolkingszorg 
Om Bevolkingszorg robuuster te organiseren en de kwetsbaarheid te verminderen is er 
een nieuwe uitgave opgenomen van € 203.000. Dit vertaalt zich in een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage van € 0,31 per inwoner. Voor een verdere toelichting, zie hoofd-
stuk 5. 
 
5. Overdracht beheer meldkamer naar politie 
Vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer naar de politie komt de 
gemeentelijke bijdrage voor dit onderdeel te vervallen. Door het vervallen van de bijdrage 
aan de MKOB is er een netto voordeel van € 597.000 op de gemeentelijke bijdrage aan 
VRBN. Dit vertaalt zich in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,91 per 
inwoner. 
 
Daar de overdracht van de meldkamer ook consequenties heeft voor de kolom brand-
weer – en de veiligheidsregio als geheel – heeft er eerst een verrekening plaatsgevonden 
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met de vervallen bijdrage aan de MKOB. Op deze wijze wordt BBN gecompenseerd voor 
ontwikkelingen als de huur van RCC ruimten, beheer en onderhoud Randapparatuur en 
de uitname bij de BDUR. Voor een verdere toelichting, zie hoofdstuk 5. 
 
 

4.2  Technische uitgangspunten Programmabegroting 2020 

Technische uitgangspunten 
De technische uitgangspunten voor de indexatie zijn conform de Financiële verordening 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014, als volgt vastgelegd: 
 

Organisatieonderdeel Technische uitgangspunten indexatie volgt 

Brandweer Brabant-Noord (BBN) Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeente Tilburg (centrumgemeente van GGD Hart voor 
Brabant). 

Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) 

 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN) Gemeente ’s-Hertogenbosch 

 

 

Uitgangspunten voor BBN 

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer 

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex  
( 2,87%) en de prijsindex (1,80%) zoals het Centraal planbureau – en in afgeleide 
daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch – die hanteert. In de Programmabegroting 2020 
worden de cijfers definitief vastgesteld. 

Rente 

De in 2020 geplande nieuwe investeringen van Brandweer Brabant-Noord worden 
geactiveerd tegen een rentevoet van 1,50%. Dit is een voorlopig getal dat gehanteerd 
wordt in afwachting van de definitieve omslagrente die overeenkomstig de nieuwe 
BBV-voorschriften zal worden berekend. 

Activabeleid en afschrijvingstermijnen 

Investeringen worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid 
Brandweer Brabant-Noord 2018. In de tabel op de volgende pagina is een recapitulatie 
van de afschrijvingstermijnen opgenomen. 
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Materiele Activa BBN en BZ

Materiele Activa omschrijving Afschrijvingsduur  in jaren

Gronden en terreinen

 -Gronden en terreinen -

Bedrijfsgebouwen

 - Gebouwen 40

 - Renovatie en bouwkundige aanpassingen 15 > <20

 - Bestrating en hekwerken 20

ICT voorzieningen

 - ICT bekabeling 15

 - ICT hardware 4 > < 8

 - ICT smartphones en deskphones 3 > < 5

Instrumenten en Apparatuur

 - Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders 10 > < 20

 - Ademlucht test- en vulapparatuur 8 > < 15

 - Duikapparatuur 5 > < 7

 - Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap 16

 - OGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal en warmtebeeldcamera 8 > < 16

 - Oppervlaktereddingsteam 5

 - PPMO apparatuur 3 > < 10

 - Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen 5 > < 17

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 - Chemiepak en gaspak 10 > < 12

 - Uitrukhelmen en uitrukkleding 7 > < 10

 - Uitrukkleding was- en droogapparatuur 10 > < 15

Verbindingsmiddelen

 - Portofoons, mobilofoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur 5 > < 8

Werkmaterieel

 - Aanhangers en Aggregaten 16

 - Grootwatertransportsysteem 20

 - Haakarmbak gesloten en open 20

 - Heftruck 20

 - Motorspuitaanhanger en Poederblusaanhanger 16

 - Oefencontainer en oefentanks 8

Vaartuigen

 - Brandweervaartuigen en waterongevallenboot 12

Voertuigen

 - Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig 16 > < 17

 - Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen 16 > < 20

 - Logistieke (bak-)wagens 8

 - Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bepakking 12

Inventaris

 - Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur 10

 - Hefkolommen 20

 - Meubilair en Inventaris 3 > < 20

 - Technische installaties 20

 - Verlichting binnen en buiten 15 > < 25

 - Werkplaatsgereedschap, materialen 8 > < 10  
 

Toerekening personeelslasten 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking 
hebben. Omdat FLO-onttrekkingen jaarlijks verschillen van volume is het geoorloofd 
daarvoor een FLO-voorziening te treffen. Voor aan arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, worden geen voorzieningen 
getroffen. 

Dubieuze debiteuren 

Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, kan er een 
voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd. 
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Uitgangspunten voor de GHOR 

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR 

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex  
(2,30%) en de prijsindex (2,70%). De GHOR volgt als onderdeel van de GGD Hart voor 
Brabant de indexering zoals de gemeente Tilburg die hanteert. In de 
Programmabegroting 2020 worden de cijfers definitief vastgesteld. 
 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd conform de nota waardering en 
afschrijving van de GGD Hart voor Brabant. Het materieel wordt conform deze nota 
gewaardeerd tegen de historische kosten, respectievelijk de vervaardigingsprijs 
verminderd met de lineaire afschrijvingen berekend op basis van de afschrijvings-
termijnen, alsmede verminderd met eventuele bijdragen en subsidies van derden. De 
afschrijving wordt berekend vanaf het moment van ingebruikname. De materiële activa 
vormen een onderdeel van de vaste activa van GGD HvB. 
 

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen 

Materiele Activa GHOR

Materiele Activa omschrijving Afschrijvingsduur  in jaren

ICT voorzieningen

 - ICT applicatieprogrammatuur 3

 - ICT hardware 4

Verbindingsmiddelen

 - Communicatiemiddelen 5

Voertuigen

 - Voertuigen 5

Inventaris

 - Installaties 10

 - Inventaris 10

 
 

Personeelslasten 

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Er zijn geen aan personeelslasten gerelateerde voorzieningen.  

Kosten voor gemene rekening 

De bijdrage in de exploitatiekosten GHOR worden vanaf 2014 verdeeld op basis van 
kosten voor gemene rekening, waarbij 94,9% bestaat uit een bijdrage van Veiligheids-
regio Brabant-Noord en 5,1% uit een bijdrage van GGD Hart voor Brabant. Met het 
aangaan van deze overeenkomst is de onderlinge dienstverlening tussen GGD Hart voor 
Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Noord niet Btw-plichtig. 
 
 



 
 
30   Veiligheidsregio Beleidskader 2020 

Uitgangspunten voor de MKOB 

Loon- en prijsontwikkelingen MKOB 

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex 
(2,87%) en de prijsindex (1,80%) zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan 
de gemeente ´s-Hertogenbosch die hanteert. In de Programmabegroting 2020 worden de 
cijfers definitief vastgesteld. 
Omdat het MKOB per 1 januari 2020 zal worden overgedragen aan de politie zal de 
gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio per die datum komen te vervallen. De 
Veiligheidsregio wordt daardoor echter wel gekort op de BDUR (zie: paragraaf 5.3).  
 
Uitgangspunten voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN) 

Loon- en prijsontwikkelingen 

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex 
(2,87%) en de prijsindex (1,80%) zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan 
de gemeente ´s-Hertogenbosch die hanteert. In de Programmabegroting 2020 worden de 
cijfers definitief vastgesteld. 

Rente 

De in 2020 geplande nieuwe investeringen van Bevolkingszorg Brabant-Noord worden 
geactiveerd tegen een rentevoet van 1,50%. Dit is een voorlopig getal dat gehanteerd 
wordt in afwachting van de definitieve omslagrente die overeenkomstig de nieuwe BBV- 
voorschriften zal worden berekend. 

Activabeleid en afschrijvingstermijnen 

Investeringen worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid 
Brandweer Brabant-Noord 2018. 

Compensabele BTW 

Volgens de wet Veiligheidsregio’s artikel 7 lid 1 is de gemeente verantwoordelijk voor de 
verstrekking van informatie aan de bevolking over de oorsprong, de omvang en de 
gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de 
daarbij te volgen gedragslijn. Verder moet het bestuur van de veiligheidsregio conform 
artikel 36 een functionaris aanwijzen die is belast met de coördinatie van de maatregelen 
en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. 
Deze taak is niet bij wet overgedragen aan het bestuur van de Veiligheidsregio 
(artikel 10), daarom is de Bevolkingszorg een gemeentelijke taak. Hierdoor kan de 
betaalde BTW met betrekking tot de Bevolkingszorg als compensabele BTW worden 
doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten. 

Overige technische uitgangspunten en waarderingsgrondslagen 

De overige technische uitgangspunten en waarderingsgrondslagen zijn conform 
Brandweer Brabant-Noord. De administratie van het programma Bevolkingszorg Brabant-
Noord is een onderdeel van Brandweer Brabant-Noord en daarmee ook een onderdeel 
van haar balans. Alle interne regelgeving met betrekking tot verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn conform Brandweer Brabant-Noord. 
 
Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/MKOB/BzBN 

 

Organisatieonderdeel loon  prijs  gemiddeld2) rekenrente3) 

Brandweer Brabant-Noord1) 2,87% 1,80% 2,43% 1,50% 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio1) 2,30% 2,70% 2,50%  

Meldkamer Oost-Brabant1) 2,87% 1,80% 2,19%  

Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN) 1) 2,87% 1,80% 2,43% 1,50% 

 

1) Laatste opgave ‘s-Hertogenbosch. 
2) Het gemiddelde van de loon- en prijsindexering wordt bepaald o.b.v. de daadwerkelijke verhouding in de kosten conform de  
    laatst vastgestelde Programmabegroting (na wijziging indien van toepassing). 
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3) Voorlopige rente in afwachting van definitieve omslagrente. 
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4.3  Gemeentelijke bijdrage 2020 

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer met ingang van 2017 
1. De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer 

bestaat met ingang van 2017 uit een vast bedrag per inwoner. Het bedrag wordt 
als volgt bepaald: de bij de Programmabegroting van jaar X vastgestelde totale 
gemeentelijke bijdrage, gedeeld door het aantal inwoners van jaar X-1 (conform 
de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011, artikel 
10.3 lid 3).  

2. In verband met herverdeeleffecten geldt er een ingroeiperiode van 6 jaar. Het 
verschil met de bijdrage conform de Programmabegroting 2015 zal voor de 
nadeelgemeenten in 2017 met 100%, in 2018 met 80%, in 2019 met 60%, in 
2020 met 40% en ten slotte in 2021 met 20% worden gecompenseerd. Voor de 
voordeelgemeenten geldt het omgekeerde (voor bedrag per gemeente, zie 
navolgende tabel). Dit zijn vaste bedragen die niet zullen worden herrekend of 
geïndexeerd.  

 

Compensatie herverdeeleffect verdeelsleutel periode 2017-2022

Gemeente

nadelig 

verschil

in €

korting op 

bijdrage 2017

korting op 

bijdrage 2018

korting op 

bijdrage 2019

korting op 

bijdrage 2020

korting op 

bijdrage 2021

korting op 

bijdrage 2022

Oss -415.000 415.000           332.000           249.000           166.000           83.000             -                  

Uden -347.000 347.000           277.600           208.200           138.800           69.400             -                  

Meijerijstad -165.000 165.000           132.000           99.000             66.000             33.000             -                  

Sint-Michielsgestel -109.000 109.000           87.200             65.400             43.600             21.800             -                  

Box tel -67.000 67.000             53.600             40.200             26.800             13.400             -                  

Heusden -60.000 60.000             48.000             36.000             24.000             12.000             -                  

Gemeente

voordelig 

verschil

in €

nog niet 

gerealiseerd  

voordeel in 

2017

nog niet 

gerealiseerd  

voordeel in 

2018

nog niet 

gerealiseerd  

voordeel in 

2019

nog niet 

gerealiseerd  

voordeel in 

2020

nog niet 

gerealiseerd  

voordeel in 

2021

nog niet 

gerealiseerd  

voordeel in 

2022

Vught 7.000 7.000              5.600              4.200              2.800              1.400              -                  

Cuijk 61.000 61.000             48.800             36.600             24.400             12.200             -                  

Boekel 81.000 81.000             64.800             48.600             32.400             16.200             -                  

Box meer 97.000 97.000             77.600             58.200             38.800             19.400             -                  

's-Hertogenbosch 105.000 105.000           84.000             63.000             42.000             21.000             -                  

Bernheze 106.000 106.000           84.800             63.600             42.400             21.200             -                  

Haaren 110.000 110.000           88.000             66.000             44.000             22.000             -                  

Grav e 134.000 134.000           107.200           80.400             53.600             26.800             -                  

Sint-Anthonis 143.000 143.000           114.400           85.800             57.200             28.600             -                  

Mill en Sint Hubert 149.000 149.000           119.200           89.400             59.600             29.800             -                  

Landerd 170.000 170.000           136.000           102.000           68.000             34.000             -                  

totaal 0 -                  -                  -                  -                  -                  -                   
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In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2020 zijn opgebouwd. 
 

bijdrage in € 1

GHOR MKOB
BZ

functiestructuur

BZ

overig

BZ

totaal
BBN*

Berekening bijdrage 2020:

Bijdrage 2019 na wijziging (structureel) 1,836           1,934           0,569                   0,255          0,824           31.092.657  

indexering (% ) 2,50% 2,19% 2,43% 2,43% 2,43% 2,43%

Indexering bestaand beleid (€) 0,046           0,042           0,014                    0,006           0,020           755.552       

Overdracht MKOB aan politie 1,976-           

BBN compensatie uitname BDUR 526.040       

BBN Onderhoud randapparatuur 50.000         

BBN Huur RCC ruimten 127.000       

BBN 24/7 organiseren Caco functionaliteit 327.411       

BBN Visie op huisvesting (per 1-1-2022)**

BBN Zeggenschap kazernes 2.553.806    

BZ Uitbreiding regionale ondersteuning 0,311           0,311           

Bijdrage 2020 1,882           0,000           0,583                    0,572           1,155           35.432.466  

* De bijdrage BBN € 35.423.466 komt op basis van 654.822 inwoners overeen met € 54,096 per inwoner.

** Per 1 januari 2022 zal de bijdrage structureel met € 1.178.680 stijgen vanwege de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging.

bijdrage in € 1 per inw oner

 
 

 

 

In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen samengevat exclusief 
indexering vanaf 2020 (de loon- prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd). 
 

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2020 (excl. indexering)

2020 2021 2022 2023

BBN, totaal* 35.432.466          35.432.466          36.611.146          36.611.146          

GHOR, per inwoner 1,882                   1,882                   1,882                   1,882                   

MKOB, per inwoner 0,000                   0,000                   0,000                   0,000                   

BzBN functiestructuur, per inwoner 0,583                   0,583                   0,583                   0,583                   

BzBN overig, per inwoner 0,572                   0,572                   0,572                   0,572                   

BzBN totaal, per inwoner 1,155                   1,155                   1,155                   1,155                    
 
* De bijdrage aan BBN wordt in 2022 structureel verhoogd met € 1.178.680 vanwege de realisatie van de  
hoofd- en nevenvestiging ( € 1,80 per inwoner). 



 
 
34   Veiligheidsregio Beleidskader 2020 

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2020, per kolom aangegeven 
 

Inwoner-

aantal

Brandweer 

excl comp.

Brandweer  

comp. 2020

Brandweer 

totaal 2020
Kazernes *) GHOR MKOB BN

BzBN

functiestr

BzBN

overig

BzBN

totaal
TOTAAL

Bijdrage per inwoner 1,882€       0,000€       0,583€   0,5720€   1,155€    

Gemeente 35.432.466€  

Bernheze 30.550 1.653.063      42.400           1.695.463      57.495      0               17.811   17.475     35.285   1.788.243   

Boekel 10.502     568.264         32.400           600.664         19.765      0               6.123     6.007       12.130   632.559      

Boxmeer 28.853     1.561.238      38.800           1.600.038      54.301      0               16.821   16.504     33.325   1.687.664   

Boxtel 30.672     1.659.664      26.800-           1.632.864      57.725      0               17.882   17.544     35.426   1.726.015   

Cuijk 24.911     1.347.936      24.400           1.372.336      46.883      0               14.523   14.249     28.772   1.447.991   

Grave 12.419     671.993         53.600           725.593         23.373      0               7.240     7.104       14.344   763.309      

Haaren 14.103     763.114         44.000           807.114         26.542      0               8.222     8.067       16.289   849.945      

s-Hertogenbosch 153.434   8.302.325      42.000           8.344.325      288.763    0               87.764     87.764   8.720.852   

Heusden 43.723     2.365.855      24.000-           2.341.855      82.287      0               25.491   25.010     50.500   2.474.641   

Landerd 15.332     829.616         68.000           897.616         28.855      0               8.939     8.770       17.708   944.179      

Meijerijstad 80.148     4.336.814      66.000-           4.270.814      150.839    0               46.726   45.845     92.571   4.514.224   

Mill en Sint Hubert 10.831     586.066         59.600           645.666         20.384      0               6.314     6.195       12.510   678.560      

Oss, totaal 90.951     4.921.365      166.000-         4.755.365      171.170    0               53.024   52.024     105.048 5.031.583   

Sint Anthonis 11.577     626.432         57.200           683.632         21.788      0               6.749     6.622       13.371   718.792      

Sint-Michielsgestel 28.673     1.551.498      43.600-           1.507.898      53.963      0               16.716   16.401     33.117   1.594.978   

Uden 41.725     2.257.743      138.800-         2.118.943      78.526      0               24.326   23.867     48.192   2.245.662   

Vught 26.418     1.429.480      2.800             1.432.280      49.719      0               15.402   15.111     30.513   1.512.511   

Totaal 654.822   35.432.466    -                35.432.466    -            1.232.375 0               292.309 374.558   666.867 37.331.708 

Aantallen per 1.1.2018 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente

De werkelijke bijdrage 2020 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd

op basis van de stand per 1 januari 2019.

Geraamde bijdragen gemeenten 2020 Bedragen in euro's

 
 
Toelichting *): Eind 2013 zijn er een achttal kazernes van zes gemeenten overgenomen. Deze zes gemeenten 
dragen de budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud jaarlijks over aan de 
veiligheidsregio als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage in de kosten van de brandweer van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord. Jaarlijks wordt via de jaarverantwoording met de betreffende gemeenten 
afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Voor 2020 komen deze individuele lasten als gevolg van de 
overdracht van de zeggenschap over de kazernes te vervallen.   
 

De gemeentelijke bijdrage aan de kolommen is in 12 maandelijkse gelijke bijdragen 
verschuldigd voor de tiende van de betreffende maand. 
 
Aanvullend op voorgaand overzicht dient elke gemeente rekening te houden met  
brandweerkosten vanwege: 

 Kapitaallasten brandweerkazernes 

 Onderhoud brandweerkazernes (eigenaarslasten) 

 Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer 

 Kosten AOV-ers 

 Kosten BOPZ 

 Kosten AEP, levensloop en inactieven 

 FLO kosten komen voor rekening van de oude werkgever (ook de opbouw vanaf 
2011) 

  
De kosten voor de invulling van de functiestructuur Bevolkingszorg op hard piket en 
kosten vanwege opleiden, trainen en oefenen voor de gemeente ’s-Hertogenbosch 
komen rechtstreeks voor rekening van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
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5 Beleidsbijstellingen per 
programma 

In dit hoofdstuk worden per programma de voorgenomen beleidsbijstellingen van 
Brandweer, GHOR, MKOB en Bevolkingszorg Brabant-Noord toegelicht.  
 
 

5.1  Beleidsbijstellingen Brandweer Brabant-Noord 

 
24/7 organiseren van de Caco functionaliteit 
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord wenst in gezamenlijkheid met 
het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te voldoen aan de verplich-
ting uit het Besluit veiligheidsregio’s om volwaardig te voorzien in de functionaliteit van 
Calamiteitencoördinator in de meldkamer (CaCo). De hiertoe gekozen oplossingsvariant 
is de “24/7 CaCo met functie als informatiemakelaar.”  
 
Met het invoeren van deze CaCo die 24/7 aanwezig is op de meldkamer wordt maximaal 
invulling gegeven aan de functies van multidisciplinaire leiding bij melding en opschaling 
en informatievoorziening (operationeel beeld) binnen de beoogde tijdsnormen. De functie 
voorziet daarnaast 24/7 in informatievoorziening binnen de “koude” informatieprocessen 
van de veiligheidsregio en verbonden partners, waaronder gemeenten. 
 
De 24/7 aanwezigheid wordt gegarandeerd door de inzet van een 7-tal dag en nacht 
ingeroosterde functionarissen. Met inachtneming van de Arbeidstijdenwet is dit aantal 
functionarissen noodzakelijk om minimaal geborgd uitvoering te geven aan de 
functionaliteit van CaCo. 
 
De personele kosten voor de functionarissen en de bijhorende vakbekwaamheidskosten 
zijn geraamd op € 654.000 per jaar. Omdat de CaCo-functionaliteit vanwege de samen-
gevoegde meldkamer ook voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wordt georganiseerd 
bedragen de uiteindelijke kosten voor Veiligheidsregio Brabant-Noord slechts de helft van 
dit totaal, te weten jaarlijks € 327.000. 
 
Nadere informatie over de CaCo is te lezen in paragraaf 2.2.3 van dit Beleidskader. 
 
Overdracht Meldkamer  
Voor 2020 zou de geïndexeerde gemeentelijke bijdrage van VRBN aan MKOB 
€ 1,3 miljoen bedragen. Door de overdracht van het beheer van de meldkamers naar de 
politie vervalt de bijdrage van VRBN aan de MKOB ad € 1,3 miljoen. Voorgesteld wordt 
om dit voordeel deels in te zetten voor:  
 

1. Compensatie uitname BDUR. De uitname van € 526.000 houdt verband met de 
overgang van het beheer van de meldkamer naar de politie. Daar de financiering 
voortaan rechtstreeks tussen het ministerie van V&J en de politie verloopt 
worden de veiligheidsregio’s gekort op de BDUR. 

2. In het samenvoegingsplan van de Meldkamer Oost-Brabant is opgenomen dat er 
op de nieuwe meldkamer in ’s-Hertogenbosch ruimten zijn ingericht voor VRBN. 
Dit zijn ruimten voor het: 1) Coördinatiecentrum Crisis Communicatie, 2) 
Regionaal Operationeel Team, en 3) Actiecentra. Dit zijn relatief dure ruimten 
met veel ICT-voorzieningen waar de politie een bijdrage van de Veiligheidsregio 
voor vraagt ad € 127.000.  

3. Vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de politie moet 
VRBN voortaan zelf het beheer en onderhoud van randapparatuur (mobilofoons, 
portofoon, etc.) organiseren. Hier was reeds rekening mee gehouden, maar de 
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kosten zijn hoger dan verwacht. Het idee is om dit gezamenlijk te organiseren 
met VRBZO en de beide RAV-en in Oost-Brabant. Zoals gezegd valt de 
kostenraming echter € 50.000 hoger uit dan verwacht.  

 
Als deze drie ontwikkelingen worden verrekend met de vrijvallende bijdrage aan de 
MKOB dan resteert een voordeel van € 597.000 ofwel € 0,91 per inwoner[1] (zie ook tabel 
MKOB paragraaf 5.3). 
 
Huisvesting 
Voor de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging is een aanvullende bijdrage benodigd 
van € 1,2 miljoen, ofwel € 1,80 per inwoner. Deze verhoging gaat in per 1 januari 2022. 
Voor de overdracht van de kazernes is een aanvullende bijdrage nodig van € 2,5 miljoen, 
ofwel € 3,90 per inwoner. Deze verhoging gaat wel in per 1 januari 2020. Voor een 
nadere toelichting hierop verwijzen wij naar hoofdstuk 3.   
 

Nieuw Dekking Bedragen x  €  1,-

Onderwerp

beleid

begroot

2020

oud voor nieuw
overige 

inkomsten

incidentele 

gemeentelijke 

bijdrage

structurele 

gemeentelijke 

bijdrage

1. 24/7 organiseren Caco functionaliteit 327.411€            327.411€            

2. Overdracht Meldkamer - huur RCC ruimten* 127.000€            127.000€            

3. Overdracht Meldkamer - onderhoud randapparatuur 50.000€              50.000€              

4. Overdracht Meldkamer - compensatie uitname BDUR* 526.040€            526.040€            

5.
Huisvesting - realisatie hoofd- en nevenvestiging          

(per 1-1-2022)**

6. Huisvesting - zeggenschap kazernes 2.553.806€         2.553.806€         

 €        3.584.257  €           703.040  €                       -  €                       -  €        2.881.217 

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BBN

 
* De kosten van de huur van RCC ruimten, Randapparatuur en de verlaging van de BDUR worden gedekt 

uit het vervallen van de bijdrage aan de MKOB per 1-1-2020.  
** Per 1-1-2022 is er een structurele verhoging ad € 1.178.680 voor de realisatie van een hoofd- en nevenvestiging.   

  
 

5.2  Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 

 
Voor het onderdeel GHOR is geen nieuw beleid voorzien voor 2020 
 

Nieuw Dekking Bedragen x  €  1,-

Onderwerp

beleid

begroot

2020

oud voor nieuw
overige 

inkomsten

incidentele 

gemeentelijke 

bijdrage

structurele 

gemeentelijke 

bijdrage

1. N.v.t.

 €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       - 

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid GHOR

 
 
 

5.3  Beleidsbijstellingen Melkamer Oost-Brabant 

De inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers is voorzien op 1 januari 2020. Het 
wetsvoorstel bepaalt dat het beheer van de samengevoegde meldkamers bij de politie 
wordt belegd. Dit betreft het beheer van de meldkamerfunctie, zoals opgenomen in het 
Transitieakkoord. Het aandeel van de deelnemende partijen in de kosten van het beheer 
van de meldkamer is vastgesteld in het geaccordeerde Uitwerkingskader. Op basis 
hiervan wordt jaarlijks door de minister van Justitie en Veiligheid een financiële bijdrage 
aan de politie verstrekt ten behoeve van de beheerstaken. Hierdoor verschuift de 
financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamerfunctie van de 
Meldkamer Oost Brabant van de betrokken partijen, waaronder de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord en de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, naar de Nationale Politie. 

Consequenties Wijzigingswet meldkamers 

Met het in werking treden van de Wijzigingswet Meldkamers wordt de meldkamer Oost-
Brabant onderdeel van de politieorganisatie. Op basis van multidisciplinaire prioritering 
zal de politie de beheerkosten dragen voor deze samengevoegde meldkamer. De basis 

                                                      
[1] Let op: bovenstaande is gebaseerd op de informatie die tot nu toe bekend is en is tevens afhankelijk van 

definitieve besluitvorming in de Tweede Kamer. Als blijkt dat deze besluitvorming anders uitvalt en dat daarmee 
de financiële consequenties ook anders zijn, dan wordt daar bij de Programmabegroting 2020-2023 rekening 
mee gehouden.   
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hiervoor is het jaarlijkse beleids- en bestedingsplan voor de meldkamers. Er wordt 
aangesloten bij de beleids- en beheercyclus van de politie. Dit betekent dat de plannings- 
en controlcyclus van de politie leidend is voor de sturing op de financiën van de MKOB. 

Financiële afwikkeling Meldkamer Oost Brabant  

Met betrekking tot de afwikkeling dienen in 2019 nadere afspraken te worden gemaakt. 
Vanaf 2020 dienen weliswaar de beheerskosten gedekt te worden vanuit de bijzondere 
bijdrage, maar aanvullende specifieke wensen met betrekking tot de uitvoering van de 
operationele meldkamerfunctionaliteiten van de verschillende kolommen kunnen leiden 
tot kosten die in rekening worden gebracht bij deze kolommen indien financiële dekking 
voor dergelijke specials ontbreekt. Ten slotte behelst het Transitieakkoord afspraken over 
de kosten voor het beheer van de meldkamerfunctie en is het niet van toepassing op de 
opschalingsruimten ten behoeve van RCC en ROT. Voor deze functionaliteiten zullen 
door de politie facturen worden verstuurd. Datzelfde geldt voor andere functionaliteiten 
die niet direct zijn gelieerd aan de wettelijke definitie van de meldkamerfunctie, zoals 
zorgmeldtafels en dergelijke. 

Begroting 2020 Nationale Politie 

De begroting MKOB 2020 wordt aangeleverd aan de Nationale Politie met als 
uitgangspunt het samenvoegingsplan MKOB. Hierin zijn enkele specifieke 
functionaliteiten opgenomen, waarvan de kosten worden doorbelast aan de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord. Dit betreft onder andere de volgende functionaliteiten:  

• Ruimte Regionaal Operationeel Team 
• Actiecentra (uitgezonderd actiecentrum van de politie) 
• Coördinatiecentrum Crisis Communicatie 

 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat landelijke beleidsontwikkelingen of besluitvorming 
leiden tot aanvullende kosten voor de bij de MKOB betrokken partners. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan ontwikkelingen met betrekking tot de functionaliteit van 
de CaCo. 

Consequenties bijdrage VRBN 

Per 1 januari zal de MKOB worden overgedragen aan de Landelijke Meldkamer 
Samenwerking (LMS) en daarmee komt de gemeentelijke bijdrage voor dit onderdeel te 
vervallen. Door het vervallen van de bijdrage aan de MKOB is er een netto voordeel van 
€ 597.000 op de gemeentelijke bijdrage aan VRBN. Daar de overdracht van de 
meldkamer ook consequenties heeft voor de kolom brandweer – en de veiligheidsregio 
als geheel – heeft eerst een verrekening plaatsgevonden met de vervallen bijdrage aan 
de MKOB. Op deze wijze wordt BBN gecompenseerd voor ontwikkelingen als de huur 
van RCC ruimten, beheer en onderhoud Randapparatuur en de uitname bij de BDUR. 
Deze kosten die daaraan zijn verbonden worden gedekt uit het vervallen van de bijdrage 
aan het MKOB per 1-1-2020. Daarna resulteert nog altijd het genoemde voordeel op de 
gemeentelijke bijdragen van € 597.000. 
 
 

Nieuw Dekking Bedragen x  €  1,-

Onderwerp

beleid

begroot

2020

oud voor nieuw
overige 

inkomsten

incidentele 

gemeentelijke 

bijdrage

structurele 

gemeentelijke 

bijdrage

1. MKOB vervallen gemeentelijke bijdrage -1.299.822€        -596.782€           

2.
BBN Compensatie uitname BDUR, randapparatuur en 

huur ruimten
703.040€            703.040€            

 €          -596.782  €           703.040  €                       -  €                       -  €          -596.782 

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid MKOB

 
 *Zoals gezegd gaat de MKOB per 1-1-2020 over naar de politie waardoor de bijdrage vanuit de VR aan de 
MKOB € 0 wordt. De hierboven gepresenteerde € 596.782 betreft de verlaging van de gemeentelijke bijdrage 
aan de veiligheidsregio per 1-1-2020 als gevolg van deze overdracht – na verrekening van de drie 
ontwikkelingen bij de brandweer. 

 

 

5.4  Beleidsbijstellingen Bevolkingszorg 

In haar vergadering van 7 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur het voorstel tot 
versteviging van het fundament van Bevolkingszorg aangenomen. Deze versteviging 
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betreft zowel de lokale gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de organisatie van 
Bevolkingszorg als de regionale verantwoordelijkheid hiervoor. 
 
De lokale gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft de inzet van een AOV-er voor zo’n 9 
tot 15 uur per week, de inzet van een expertteamlid van zo’n 2 uur per week en voor de 
secretaris van een expertteam komt daar een inzet van 1 uur per week bij. Deze inzet 
werkt niet door in kosten voor de veiligheidsregio, omdat het een lokale, gemeentelijke 
inzet betreft. 
 
De uitbreiding van de regionale verantwoordelijkheid vraagt om een extra inzet van 
2,4 fte op het gebied van crisiscommunicatie en ondersteuning van Opleiden, Trainen en 
Oefenen (OTO). Daarnaast vraagt het om een toename van het werkbudget voor OTO 
met € 15.000. De totale jaarlijkse extra kosten hiervan zijn € 203.000 wat neerkomt op 
zo’n € 0,31 per inwoner. 
 
Voor nadere informatie over versteviging van Bevolkingszorg wordt verwezen naar 
paragraaf 2.2.3 van dit Beleidskader. 
 
 

Nieuw Dekking Bedragen x  €  1.,-

Onderwerp

beleid

begroot

2020

oud voor nieuw
overige 

inkomsten

incidentele 

gemeentelijke 

bijdrage

structurele 

gemeentelijke 

bijdrage

1. Uitbreiding regionale ondersteuning 203.591€            203.591€            

 €           203.591  €                       -  €                       -  €                       -  €           203.591 

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BZ
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6 Bijlagen 

 
 
 
 

 Bijlage 1 - Infographic Beleidsagenda VRBN 2020-2023; 

 Bijlage 2 - Infographic Ontwikkeling Veiligheidsregio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ontwikkeling veiligheidsregio
De taakopvatting en takenpakket van de veiligheidsregio heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld. 
Dit komt door gewijzigde wetgeving, veranderde maatschappelijke risico’s en een complexer wordende samenleving. Deze ontwikkeling kent drie 
groeistadia.
Veiligheidsregio Brabant-Noord staat aan de vooravond van het derde stadium, het ontwikkelen naar een informatiegestuurde 
netwerkorganisatie aan de hand van de beleidsagenda "Samen Veiliger"

Gemeentelijke 
brandweer

2023

Gezamenlijke 
hulpverlening

Regionalisering
Gemeenteraden stemmen in met 
regionalisering brandweer als 
onderdeel van de veiligheidsregio.

Samen
Veiliger

Opgave voor gemeenten is het organiseren en beheren van goede 
preventieve en repressieve brandweerzorg voor het grondgebied van de 
eigen gemeente.

Besluit wegnemen acute knelpunten veiligheidsregio
Op basis van overwegend positieve zienswijzen van de 
gemeenteraden, stemt AB in met verhoging gemeentelijke 
bijdrage voor de veiligheidsregio met €4,06. 
Hiermee worden acute knelpunten op gebied van 
brandweer, multidisciplinaire voorbereiding en 
bedrijfsvoering weggenomen. 

1

2

3







Basis op orde voor doorgroei naar stadium 3
Het AB wenst de (wettelijke) basis van het 2e stadium op 
orde te hebben voordat de veiligheidsregio zich verder 
ontwikkelt naar het 3e stadium:

Regionalisering uit 2010 afronden door ook huisvesting 
brandweer onder te brengen in gemeenschappelijke 
regeling;
Op slimme wijze organiseren van de wettelijk verplichte 
calamiteiten-coördinator in de meldkamer;
Robuust organiseren van Bevolkingszorg, onder meer 
door proportionele versterking van regionale 
ondersteuning. 

Opgave voor gemeenten is het ontvlechten van de brandweertaak uit 
de gemeente en het vormen van gezamenlijk opdrachtgeverschap aan 
de veiligheidsregio.

Samenwerking is gering. Beheersen van rampen en crises wordt gezien 
als overheidsverantwoordelijkheid.    

Focus van taakuitvoering is gericht op het bestrijden van de 
gevolgeffecten van incidenten. Brandpreventie is gebaseerd op strikte 
regelgeving en is ook gericht op effecten van brand; niet op voorkomen 
ervan.

Opgave voor de veiligheidsregio is, naast het beheren en uitvoeren van 
Brandweerzorg en Acute geneeskundige zorg, het op basis van 
wettelijke eisen vormgeven van een gezamenlijke crisisorganisatie met 
politie, gemeenten, defensie en andere partners. 

Uniforme kostenverdeelsleutel
Een grote stap in de ontwikkeling van de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Brabant-Noord is het besluit om de gemeentelijke 
bijdrage voor de veiligheidsregio solidair te 
verdelen naar rato van inwoneraantal.

Samenwerking tussen hulpdiensten vormt de basis voor de 
veiligheidsregio. Repressieve brandweerzorg wordt hierdoor veel 
efficiënter georganiseerd. Samenwerking met andere veiligheidsregio's 
en met burgers en bedrijven neemt mondjesmaat toe. 

Focus van taakuitvoering blijft gericht op het bestrijden van de 
gevolgeffecten van incidenten. Brandpreventie ontwikkelt zich tot 
Risicobeheersing, maar blijft gericht op effectbeheersing en op enkel 
brand-incidenten.

Verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid wordt voornamelijk 
gedragen door de overheid.    

Verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid wordt aanvankelijk nog 
steeds enkel door de overheid gedragen. Met het beleidsplan 2015-
2019 komt meer nadruk op een gezamenlijke 
verantwoordelijkheidsverdeling met de samenleving.

Opgave voor gemeenten is het verder ontwikkelen van het gemeentelijk 
opdrachtgeverschap.

Opgave voor de veiligheidsregio is, naast de bestaande taken, het 
voeren van regie op het oplossen van complexe 
veiligheidsvraagstukken. De veiligheidsregio verbindt netwerkpartners 
aan bestuurlijke opgaven. Dit vraagt om een transformatie van de 
organisatie en taakuitvoering van de veiligheidsregio.

Samenwerking vormt het bestaansrecht van de veiligheidsregio. 
Veiligheidsvraagstukken worden zoveel mogelijk "boven de kolommen" 
aangepakt en waar nodig met (kennis)partners van buiten. 

Focus van taakuitvoering is primair gericht op effectbestrijding. 
Daarnaast zal voor enkele prioritaire veiligheidsopgaven regie worden 
gevoerd op zowel het voorkomen van oorzaken als op het bestrijden 
van effecten.

Verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid wordt gedragen door de 
overheid én de samenleving. De veiligheidsregio neemt bij haar 
regietaken geen verantwoordelijkheid over. 
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Onderzoek en ontwikkeling
De veiligheidsregio gaat met partners aan de slag 
met de transformatie en ontwikkeling van het 
takenpakket dat nodig is om de doelen uit de 
beleidsagenda "Samen Veiliger" te bereiken.
De veiligheidsregio ontwikkelt zonder 
onomkeerbare beslissingen en financiert uit haar 
eigen reserves.
De brandweer onderzoekt o.m. hoe waarborging 
van blustaken door vrijwilligers in stand kan 
gehouden kan worden. 







Bestendiging
Er is meer duidelijkheid over enkele onzekerheden die er 
aan de start van de beleidsagenda "Samen Veiliger" 
waren; 
Er is zicht op de bijdragen die partners willen leveren;
Er zijn werkwijzen, voorzieningen en methoden 
ontwikkeld om de gestelde doelen uit de beleidagenda te 
behalen.

 
Het AB kiest welke ontwikkelde zaken kunnen worden 
bestendigd en zal hiertoe een verzoek tot structurele 
bijdrage doen aan de gemeenteraden.

jul
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2020
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'20
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Beleidsagenda 2020-2023
SAMEN VEILIGER. Veiligheidsregio Brabant-Noord wil vanaf 2020 haar blik meer naar buiten richten. De veiligheidsregio is niet exclusief verantwoordelijk 
voor de fysieke veiligheid van de samenleving. Daarvoor is de samenleving en de aard van de risico's te complex geworden. Met behulp van een goede 
informatievoorziening én samen met partners pakt Veiligheidsregio Brabant-Noord komende jaren veiligheidsvraagstukken aan.
Daarnaast blijft de Veiligheidsregio paraat daar waar het bestrijding van branden, rampen en crises betreft.
De beleidsagenda krijgt vorm vanuit een drietal opgaven, welke zijn vertaald naar 6 ambities met bijhorende doelen.  

Opgaven

Ambities & Doelen



Ambitie
Burgers, bedrijven en veiligheidspartners dragen met hun dagelijkse 
inspanningen bij aan aan veiligere samenleving. 

De Veiligheidsregio brengt deze inspanningen bij elkaar rondom 
concrete geprioriteerde  veiligheidsopgaven.









Doelstellingen
VRBN stuurt samen met partners op het beheersen en bestrijden van 
geprioriteerde risico’s.
VRBN biedt aan partners mogelijkheid om met elkaar te verbinden 
rondom veiligheidsvragen die zij belangrijk vinden. 
VRBN maakt afspraken over rolverdeling met partners, in eerste 
instantie met politie, GGD en gemeenten.
VRBN maakt afspraken over rolverdeling en samenwerking met andere 
veiligheidsregio’s.





Ambitie
De overheid is van oudsher verantwoordelijk voor bestrijding van de 
gevolgen van een ramp of crisis. De verantwoordelijkheid voor het 
verkleinen van de kans op incidenten ligt bij velen (bijv. bij bedrijven met 
gevaarlijke stoffen). 

De Veiligheidsregio erkent deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
pakt waar mogelijk veiligheidsvraagstukken met alle 
verantwoordelijken op.
De Veiligheidsregio is van en voor de gemeenten. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor veiligheid op hun grondgebied. De 
Veiligheidsregio is ondersteunend aan deze verantwoordelijkheid.





Doelstellingen
VRBN stimuleert burgers en partners verantwoordelijkheid te 
nemen voor veiligheid in de regio.
Gemeenten weten beter wat er speelt bij VRBN, maken capaciteit 
vrij en onderhouden intensiever contact.

SAMEN
VEILIGER



Ambitie
Na bestrijding van het incident, begint bij veel 
rampen en crises de langdurige (na)zorg. 

De Veiligheidsregio stuurt op maximale 
paraatheid en inzetbaarheid van geneeskundige 
zorg bij en na afloop van incidenten.
Bevolkingszorg in de gemeenten wordt in 
samenspel met de Veiligheidsregio solidair en 
robuust vormgegeven.



Ambitie
De Veiligheidsregio is van oudsher geneigd 
vraagstukken zelf op te lossen. Dit terwijl vaak 
oplossingen buiten de organisatie voorhanden zijn. 

De Veiligheidsregio is kritisch naar zichzelf en 
zoekt met de blik naar buiten gericht voortdurend 
naar slimme wijzen van organiseren.

 





Doelstellingen
VRBN gaat intensiever samenwerken met 
innovatieve partners als DITSS en JADS rond 
veiligheidsvragen voor de regio.
VRBN onderzoekt bij uitvoeringsvraagstukken of 
geleerd / aangesloten kan worden bij gemeenten, 
andere veiligheidsregio's of overige partijen. 



Doelstellingen
VRBN maakt afspraken met gemeenten over de 
minimale capaciteiten voor Bevolkingszorg in de 
regio.





Ambitie
Goede informatie is cruciaal voor het nemen van juiste beslissingen. 
Tijdige en juiste informatie levert voorspellend vermogen op, zodat de 
Veiligheidsregio hier met haar partners op in kan spelen.

De Veiligheidsregio is makelaar van informatie van en voor partners en 
ondersteunt hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid.
De Veiligheidsregio informeert vaker en meer op maat de colleges en 
gemeenteraden over de lokale betekenis van regionaal uitgevoerde 
taken, projecten of programma's.









Doelstellingen
VRBN biedt partners veiligheidsinformatie waar vraag naar is, ook 
door slim gebruik van bestaande bronnen.
VRBN helpt partners in de regio onderling informatie te delen en te 
vinden over veiligheid in de regio.
VRBN brengt in kaart welke informatie gemeenten willen over en van 
VRBN, en in welke vorm.
VRBN rapporteert jaarlijks aan gemeenteraden over de voortgang van 
het Beleidsplan 2020-2023.

Ambitie
De regionale crisisorganisatie treedt in werking bij bepaalde criteria 
(GRIP). De structuur en betrouwbaarheid van deze organisatie kan ook bij 
andersoortige (niet veiligheids)vraagstukken worden gebruikt (bijv. 
opvang vluchtelingen, Q-koorts, aanhoudende droogte). Dit vraagt om 
flexibilisering en verdere professionalisering van de crisisorganisatie.
Het fijnmazige netwerk van betrokken en breed inzetbare 
brandweervrijwilligers is van grote waarde.
De Veiligheidsregio behoudt daarom vrijwilligheid binnen de kolom 
brandweer.











Doelstellingen
VRBN spoort onverwachte risico’s sneller op en kan deze 
makkelijker bestrijden.
Burgemeesters kunnen bij (onverwachte) rampen en crises de 
crisisorganisatie van de VRBN gebruiken.
VRBN richt de organisatie zo in dat kolommen en andere 
partners in staat zijn (on)bekende risico’s te bestrijden.
De Brandweer maakt beleid om vrijwilligheid bij de brandweer te 
behouden.
VRBN richt zijn organisatie zo in dat capaciteit flexibeler kan 
worden ingezet in onverwachte situaties

Uitval van nutsvoorzieningen kan leiden tot falende 
preventieve voorzieningen bij gevaarlijke bedrijven. Een 
brand met forse rookontwikkeling kan leiden tot 
verstoring van vitale infrastuctuur.
De aanpak van moderne crises en complexe 
veiligheidsopgaven vragen meer dan reactief optreden 
vanuit de eigen hulpdienst om incidenten te bestrijden.

Ontwikkelen van een informatie-
gestuurde netwerkorganisatie 

Verbeteren van het samenspel 
met gemeenten

Behoud van sterke kolommen die
de veiligheidsregio kunnen dragen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor veiligheid in de 
eigen gemeente. Wat fysieke veiligheid betreft wordt de 
beleidsagenda nu vooral bepaald door de 
Veiligheidsregio.
Samen met de gemeenten moeten zowel het spel van 
opdrachtgever-opdrachtnemer als de informatie aan 
college en gemeenteraad verbeterd worden.

De veiligheidsregio is naast de benaming van de 
gemeenschappelijke regeling ook het overkoepelend 
organisatieonderdeel dat faciliteert, adviseert en 
regisseert voor de kolommen, zoals brandweer, GHOR 
of politie. De veiligheidsregio is als netwerkorganisatie 
een (informatie)knoopunt van en voor de kolommen. 
Behoud van sterke kolommen is nodig voor bemensing 
ervan en voor informatieverstrekking.
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 april 2019 Bijlagen : - 

Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 

 
 

Algemene toelichting 

Aanleiding 

Voor u ligt het rampbestrijdingsplan (RBP) voor de militaire vliegbasis aan de Zeelandse dijk 10 te 
Volkel. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen op grond van artikel 6.2 van het Besluit 
Veiligheidsregio’s stelt het bestuur van de veiligheidsregio een rampbestrijdingsplan vast, volgens 
de daarin beschreven eisen. 
Het voorliggend rampbestrijdingsplan is een aanpassing van het huidige met in achtneming van: 

- Het meest actuele bedrijfsnoodplan van de vliegbasis. 
- De wetgeving m.b.t. veiligheidsregio’s. 
- De wettelijk verplichte aanverwante planfiguren Risicoprofiel, Crisisplan en het Regionaal 

Beleidsplan. 
- Het format en procesbeschrijving aangaande operationele plannen, waaronder 

rampbestrijdingsplannen. 
- De meest actuele Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens (versie augustus 2011). 
- Het meest actuele Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart” (versie 

september 2016). 
Het rampbestrijdingsplan is opgesteld, inclusief de voorgenomen implementatie en borging, in 
nauwe afstemming met bij de bestrijding betrokken diensten en de vliegbasis zelf,. Deze partijen 
zijn: 
Veiligheidsregio    : Ruud Huveneers (Crisisbeheersing & Rampenbestrijding) 
Brandweer    : Harry Eijkemans (Planvorming) 
     Bert van Gerwen (Vakbekwaamheid) 
     Paul de Kort (Risicobeheersing) 
Politie    : Anton Aerts (bureau CCB) 
GHOR    : Willeke Tengnagel 
Bevolkingszorg    : Lobke van der Krabben (C&R, Bevolkingszorg) 
Gemeente Uden    : Linda Hofman (Ambtenaar Crisisbeheersing) 
Vliegbasis Volkel    : Jan Hellings (hoofd brandweer vliegbasis) 
Defensie    : Ruud Thijssen (Regionaal Militair Operationeel Adviseur) 

Doelstelling 
Het doel van het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel is het voorbereiden van een 
gecoördineerde incidentbestrijding volgens beschreven rampbestrijdingsscenario’s op en rond het 
terrein van de vliegbasis. Tevens worden in het rampbestrijdingsplan de taken en 
verantwoordelijkheden van betrokken sleutelfunctionarissen vastgelegd, voor zover deze niet 
vastgesteld zijn met het Regionaal Crisisplan. 
Voorliggend plan is een werkdocument voor de parate diensten en betrokken partners. 

Verschillen t.o.v. het vorige plan 

Implementatie 
De inspanningen ter implementatie van het plan zijn opgenomen in een bijlage, waaronder de 
oefeninspanningen. Hierdoor wordt het plan mede geborgd, nieuwe afspraken doorgevoerd en 
eerder gemaakte afspraken getoetst. 

Voorstel     

AGP 7      
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Communicatie over het rampbestrijdingsplan 

De openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
is van toepassing op de vaststelling van het RBP. Hiervan kan op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob) worden afgeweken.  
Gelet op het gegeven dat het plan vertrouwelijke gegevens bevat en dat door eventuele sabotage 
de veiligheid in geding kan komen, wordt voorgesteld om ,op grond van artikel 10, lid 1 en lid 3 en 
artikel 25a van de Wob, het rampbestrijdingsplan niet ter inzage te leggen1. 
Om deze reden wordt het rampbestrijdingsplan zelf separaat alleen aan de leden 
van het Dagelijks Bestuur gezonden met het verzoek hieraan geen verdere verspreiding te 
geven. 

Financiële dekking 

De implementatie van het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel kan binnen de beschikbare 
middelen. 
 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

Aan Regiegroep 14.02.2019 

Aan Veiligheidsdirectie ter goedkeuring 21.02.2019 

Goedkeuring Dagelijks Bestuur 13.03.2019 

Vaststelling Algemeen Bestuur 03.04.2019 

 
 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 

1. Met ingang van 1 mei 2019 het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 3.0 (inwerking getreden 

op 1 december 2015) in te trekken. 

2. Het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 4.0 vaststellen en bepalen dat het plan op 1 mei 

2019 in werking treedt. 

3. Het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 4.0, in afwijking van het Besluit veiligheidsregio’s 

op grond van artikel 10, lid 1 en lid 3 en artikel 25a van de Wet openbaarheid van bestuur, niet 

ter inzage leggen. 

 
 

Akkoord Ja  Nee   

 
Secretaris: (naam)     drs. M.J.H. van Schaijk Paraaf:  …………… 
 
 

Bijlages 

 
1. Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 4.0 (wordt vanwege het vertrouwelijke karakter separaat en 

alleen aan de leden van het Dagelijks Bestuur gezonden) 

                                                      
1 De vorige plannen zijn destijds om dezelfde reden ook niet ter inzage gelegd. 
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 april 2019 Bijlage : 2 

Steller : Loek van Hemert Onderwerp : 

Meerjarenperspectief naleefbevordering van risicorelevante 
bedrijven 2019-2022 

 

Algemene toelichting 

Via dit voorstel bied ik u het Meerjarenperspectief naleefbevordering van risicorelevante bedrijven 
aan. Het perspectief bevat interventies waarmee tot aan 2022 op een stelselmatige manier wordt 
gewerkt aan versterking van industriële veiligheid. 

Aanleiding 

De afgelopen jaren hebben er in Noord-Brabant een aantal incidenten plaatsgevonden bij 
bedrijven, die werken met gevaarlijke stoffen ten behoeve van het productieproces. De incidenten 
hadden een grote impact op de omgeving. Het Brabantse Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht 
(BPO)1 heeft hierop het project risicorelevante bedrijven opgestart. Doelstelling van dit 
Brabantbrede project is tweeledig: 

 Als hoofddoelstelling het verkrijgen van inzicht in risico’s voor bestuur en omgeving en de 
aanvaardbaarheid van deze risico’s bij de zogenaamde “net-niet-Brzo-bedrijven” 
(risicorelevante bedrijven). 

 Een afgeleide doelstelling is het versterken van de samenwerking tussen de drie 
Brabantse omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.  

 

Verbetering veiligheidssituatie via een meervoudige, programmatische aanpak 
In de vergading van uw Algemeen Bestuur van 10 november 2016 bent u geïnformeerd over de 
landelijke en regionale ontwikkelingen rond risicovolle bedrijven en het project risicorelevante 
bedrijven in Brabant. Medio 2017 heeft het project zijn eerste deelresultaat opgeleverd: een 
nulmeting, naar aanleiding van quick scans en inspecties bij bedrijven, dat een beeld schetst van 
de risico’s en de maakbaarheid van het reduceren van deze risico’s. In uw Algemeen Bestuur 
vergadering van 7 juli 2017 zijn deze resultaten gepresenteerd.  
 
Opvolging van de nulmeting heeft geleid tot uw opdracht aan brandweer Brabant-Noord voor het 
opstellen van een meervoudig interventieprogramma in nauwe samenwerking met 
Omgevingsdienst Brabant-Noord en bedrijven. Het bijgaande meerjarenperspectief is het resultaat 
van deze opdracht. Het bevat een meerjarige nalevingsaanpak waarbij Veiligheidsregio Brabant-
Noord en omgevingsdienst Brabant-Noord de veiligheid bij risicorelevante bedrijven beogen te 
verbeteren. 
 
Integrale voorbereiding: Meervoudig kijken en differentiëren  
In de totstandkoming van het meerjarenperspectief is gekeken hoe veiligheid bij de verschillende 
risicorelevante bedrijven het beste geborgd kan worden. Middels rondetafelgesprekken met 
veiligheidspartners waterschap, GHOR, omgevingsdienst en brandweer is geprioriteerd in risico’s. 
Daarbij is geprioriteerd op basis van zes impactfactoren: gezondheid, veiligheid, leefbaarheid, 
duurzaamheid financieel en bestuurlijk.  
Omgevingsdienst en brandweer bleken hierbij de meeste raakvlakken en belangen te hebben, 
waarna is gekozen om te starten met een gezamenlijke aanpak bij deze twee organisaties. Tijdens 
uitvoering van het meerjarenperspectief worden andere veiligheidspartners betrokken wanneer 
zinvol. 
 
 
  

                                                      
1 Het bestuurlijke platform rondom kwaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving. Deelnemers zijn onder andere 

omgevingsdiensten, waterschappen, provincie, gemeenten en veiligheidsregio’s. 

Voorstel 

AGP 8     
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Uitgangspunten interventies 
Het meerjarenperspectief bestaat uit een viertal uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn de 
basis voor de concrete interventies die de komende jaren worden ingezet. 

 

Uitgangspunten meerjarenperspectief naleefbevordering 
1. Bedrijven zelf bewust en actief maken 
2. De basis is vertrouwen, handhaven waar het niet anders kan 
3. Passende interventie 

4. Van regel- naar risicogericht 

Aansluiting bij landelijke en regionale ontwikkelingen 

De opgestelde methodiek en strategie van het meerjarenperspectief staan niet op zichzelf, maar 
passen binnen regionale en landelijke ontwikkelingen. Zo sluit het perspectief aan bij de Landelijke 
Handhavingsstrategie waarin op een uniforme en passend wordt ingegrepen bij bevindingen. De 
Landelijke Handhavingsstrategie zorgt zo voor een gelijk speelveld. Hierin staat centraal dat een 
toepaste interventie past bij zowel het gedrag van de overtreder als de mogelijke gevolgen van 
een overtreding. Een beperkte overtreding met goedwillend gedrag van een bedrijf leidt 
bijvoorbeeld tot een informerend gesprek. Om zo een bedrijf zelf bewust te maken en over te laten 
gaan tot naleving.   
 
Op regionaal niveau is een Brabantse Interventiestrategie opgesteld waarin de uitganspunten en 
het beoordelingskader rond interventies bij risicorelevante bedrijven zijn vastgelegd. De 
Interventiestrategie is Brabantbreed opgesteld door veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten en 
geldt als startpunt voor regionale invulling. Tijdens de uitvoering van regionale 
interventieprogramma’s worden good practices en lessons learnt onderling gedeeld en 
bestudeerd. Zo draagt de uitvoering van het meerjarenperspectief bij aan versterken van 
samenwerking tussen de Brabantse omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.  
  
Omgevingsdienst Brabant Noord heeft het meerjarenperspectief eind 2018 laten vaststellen door 
het Regionaal Strategisch Platform (RSP). Het RSP is een ambtelijk adviesorgaan voor zowel het 
Algemeen Bestuur als de directie van de ODBN, waarin alle 17 eigenaren deelnemen evenals een 
afvaardiging van de directie van de ODBN. 

Inpasbaarheid bij beleidskaders 

Het meerjarenperspectief is zodanig opgesteld dat het als bouwsteen past binnen de ambities en 
doelstellingen van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Denk hierbij aan: 

 De Acute Versteviging Brandweer waarin het project “versteviging industriële veiligheid” is 
erkend. Een deelresultaat van dit project is het opstellen en uitvoeren van een 
interventieprogramma om risico’s bij risicorelevante bedrijven duurzaam te reduceren. 

 Het regionale beleidsplan 2016-2019 waarin “verdere samenwerking met 
Omgevingsdiensten” genoemd is als een van de doelstellingen van sector 
Risicobeheersing.  Verder de doelstelling “kenbaarheid als katalysator van (brand)veilig 
leven”. Waarbij in toenemende mate bedrijven zelf actief en bewust gemaakt worden van 
risico’s en eigen zorgplicht.  

 De regionale toezichtstrategie brandveiligheid waarin gemeenten en brandweer toezicht 
zo hebben ingericht dat maximale veiligheidswinst behaald wordt op de bestuurlijke 
doelstelling: ‘Het voorkomen van slachtoffers’. Risicorelevante bedrijven zijn in deze 
strategie geïdentificeerd als een van de risico-objecten.  

Capaciteit en Financiële gevolgen  

Binnen Brandweer Brabant-Noord zijn financiële middelen en capaciteit voor uitvoering van het 
meerjarenperspectief geborgd. Uitvoering van het meerjarenperspectief past daarnaast binnen de 
basistaak van de ODBN. Werkzaamheden zoals vergunningsverlening, toezicht en handhaving 
(op basis van bestaande wet- en regelgeving) zijn structureel onderdeel van hun werkprogramma. 
Er is zodoende geen extra capaciteit vereist van de gemeentelijke organisaties.  
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Procesgang 

Processtap Datum 

Korps Management Team ter instemming 25 februari 2019 

Dagelijks Bestuur ter instemming 13 maart 2019 

Regiegroep Veiligheidsregio ter advisering 14 maart 2019 

Veiligheidsdirectie ter advisering 25 maart 2019 

Algemeen bestuur ter vaststelling 3 april 2019 

 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 
1) Het meerjarenperspectief naleefbevordering van risicorelevante bedrijven 2019-2022 vast te 

stellen; 
2) Omgevingsdienst Brabant-Noord in kennis te stellen van dit besluit. 
 

 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: M.J.H. van Schaijk  Paraaf:  …………… 
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1. Meerjarenperspectief naleefbevordering van risicorelevante bedrijven 2019 – 2022 
2. Infographic meerjarenperspectief risico relevante bedrijven 
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1. Inleiding  
 
De afgelopen jaren hebben er in Noord-Brabant een aantal incidenten plaatsgevonden 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 het Brabantse Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht 
(BPO) het project risicorelevante bedrijven opgestart. 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 versterken. 
 
De eerste fase van het project omvat inzicht in het risicobeeld van de risicorelevante 
bedrijven (nulmeting). De resultaten van de nulmeting zijn in 2017 gepresenteerd aan het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het Bestuur van de 
Omgevingsdienst Brabant Noord. De Algemeen Besturen van de Veiligheidsregio en de 
Omgevingsdienst hebben besloten om niet per gemeente in actie te komen richting 
bedrijven, maar om een goed doordacht programma te ontwikkelen om de veiligheid bij het 
totaal aan risicorelevante bedrijven te verhogen (fase twee van het project). Dit vergt een 
meerjarige, gezamenlijke, aanpak van de veiligheidsregio, omgevingsdienst en bedrijven.  
 
Dit meerjarenperspectief beschrijft deze aanpak voor de risicorelevante bedrijven. De 
aanpak is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de omgevingsdienst en de 
veiligheidsregio. Ook zijn de GHOR, waterschappen en bedrijven hierbij betrokken. 
Uiteraard staat veiligheid en het bevorderen van het naleefgedrag van bedrijven centraal. 
Daarnaast wordt in dit document ook ingegaan op de samenwerking tussen de 
omgevingsdienst en de veiligheidsregio.  
 
Fase drie van het project zal de daadwerkelijke uitvoering van dit meerjarenperspectief zijn. 
Aan het einde van dit document zal een doorkijk gegeven worden naar de 3de fase van het 
project. 
 
Naar aanleiding van de nulmeting optimaliseert de veiligheidsregio ook de operationele 
voorbereiding op incidenten bij risicorelevante bedrijven. Hierbij kan gedacht worden aan 
planvorming (bereikbaarheidskaarten/ aanvalsplannen) en het oefenen bij bedrijven. Deze 
maatregelen maken geen onderdeel uit van dit meerjarenperspectief, maar worden 
meegenomen in het beleidsplan 2020 – 2023 van de veiligheidsregio. Dit beleidsplan wordt 
momenteel vorm gegeven en omvat de operationele voorbereiding in de volledige breedte 
van de taakuitvoering van de veiligheidsregio. 

 
 



 

Meerjarenperspectief naleefbevordering 2019 - 2022  | Risicorelevante bedrijven |5 

 

2. Fase 1: Inzicht in het risicobeeld van de 
risicorelevante bedrijven 
 
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 relatief weinig bedrijven die gespecialiseerd zijn in de 
productie van gevaarlijke stoffen.  
 
Bovenstaand risicoprofiel is ook terug te zien in de aanwezige gevaarlijke stoffen bij de 
bedrijven. Relatief veel bedrijven zijn als risicorelevant gekenmerkt door de aanwezigheid 
van een ammoniakkoelinstallatie. De overige bedrijven zijn als risicorelevant gekenmerkt 
door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen of een 
biogasinstallatie. Opslag van gevaarlijke stoffen in tanks vindt beperkt plaats.  
 
In Brabant-Noord vallen vijftien 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. Deze bedrijven maken geen onderdeel uit van de risicorelevante bedrijven 
en onderliggend meerjarenperspectief. 

2.1 Resultaten risicobeeld   
Als onderdeel van de nulmeting heeft de Veiligheidsregio via een quick scan het risicoprofiel 
en de risicobeheersing van de bedrijven beoordeeld. Bij het risicoprofiel zijn de mogelijke 
effecten op de omgeving onderzocht en inzichtelijk gemaakt. Bij de risicobeheersing 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. De omgevingsdienst heeft beoordeeld in 
hoeverre de vergunningen en de risicokaart van de risicorelevante bedrijven actueel en 
dekkend zijn.  
 
De gezamenlijke bevindingen van ODBN en VRBN 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 te blijven. 
Alle bezochte bedrijven blijven ruim onder die drempel. Wel is het zo dat op alle 
meetpunten er sprake is van een groot aantal bedrijven dat niet voldoet aan regelgeving 
dan wel minder veilig handelt dan wenselijk is. 
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3. Totstandkoming meerjarenperspectief 
 
In de totstandkoming van het meerjarenperspectief is gekeken hoe de veiligheid bij de 
risicorelevante bedrijven het beste geborgd kan worden. Hiervoor is samengewerkt met 
verschillende veiligheidspartners, zoals het waterschap, de GHOR en incidentbestrijding van 
de brandweer. Er zijn sessies gehouden met de bedrijven en er is afstemming geweest met 
een veiligheidspsycholoog. Allemaal met als doel zo goed als mogelijk bepalen hoe een 
veilige woon-, werk- en leefomgeving geborgd kan worden bij de risicorelevante bedrijven. 
In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke stappen zijn genomen in de totstandkoming van het 
meerjarenperspectief. 

3.1 Prioritering 
Het effectief en efficiënt verbeteren van de risico’s vraagt om het stellen van prioriteiten. 
Hierbij spelen met name het naleefgedrag en de waardering van de verschillende risico’s 
een belangrijke rol. In een rondetafelgesprek met specialisten van de GHOR, het 
waterschap, de omgevingsdienst en de veiligheidsregio zijn de verschillende aspecten / 
risico’s uit de nulmeting gewogen volgens de methodiek ‘meervoudig kijken en 
differentiëren’. Prioritering heeft hierbij plaats gevonden op basis van zes impactfactoren: 
gezondheid, veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, financieel en bestuurlijk1. Uit het 
meervoudig kijken blijkt dat het niet op orde zijn van diverse veiligheidsmaatregelen als 
meest risicovol wordt beoordeeld. Ook het ontbreken van een proactieve veiligheidscultuur 
wordt gezien als prioriteit om te verbeteren.  
 
Conclusie is dat prioriteit moet worden gegeven aan het verbeteren van de 
veiligheidscultuur en het op orde krijgen van diverse veiligheidsvoorzieningen. De wijze 
waarop dit het beste gedaan kan worden moet nader bekeken worden. Mogelijk heeft het 
sturen op een pro actieve veiligheidscultuur ook tot gevolg dat de veiligheidsmaatregelen 
beter op orde zijn. 

3.2 Doelgroepanalyse 
Nadat de prioriteiten in beeld waren, is een doelgroepanalyse uitgevoerd. Dit om meer 
inzicht te krijgen in wat de doelgroep beweegt. Dit inzicht is nodig om te kunnen 
voorspellen welke interventies effectief zijn. Hiervoor: 

 Zijn we in gesprek gegaan met de bedrijven 

 Hebben we 2 doelgroepanalyses uitgevoerd met behulp van het 
interventiekompas 

 Zijn we in gesprek gegaan met een veiligheidspsycholoog 
 
De uitkomsten van de doelgroepanalyse vormen de basis voor het meerjarenperspectief en 
de keuze voor concrete interventies. Dit wordt in de volgende hoofdstukken verder 
uitgewerkt. Nu worden eerst de uitkomsten van de doelgroepanalyse kort geschetst. 

3.2.1 In gesprek met risicorelevante bedrijven in onze regio 
Belangrijk uitgangspunt binnen de risicorelevante bedrijven is de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen bedrijven en overheid als het gaat om een veilige 

 
1   Binnen de zes impactfactoren zijn de volgende aspecten beoordeeld;  

1.  Gezondheid: In hoeverre leidt een mogelijke calamiteit tot een afname van de gezondheid van de mens, bijvoorbeeld 
door afname van de lucht of waterkwaliteit. 

2. Veiligheid: in hoeverre leidt een mogelijke calamiteit tot letsel, zowel direct als indirect. 
3. Leefbaarheid: In hoeverre leidt een mogelijke calamiteit tot afbreuk van het sociale leefmilieu (verloedering, gevoel van 

onveiligheid etc.). 
4. Duurzaamheid: In hoeverre tast een mogelijke calamiteit het milieu aan, bijvoorbeeld door vervuiling van lucht, bodem, 

water etc. 
5. Financieel: Wat is de financieel-economische schade voor de gemeente als gevolg van de calamiteit. Het gaat hier om 

schade die door de gemeente moet worden vergoed dan wel die ten laste komt van de gemeentelijke economie. 
6. Bestuurlijk: Wat is de imagoschade van een eventuele calamiteit of het in stand houden van een illegale situatie.  
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woon-, werk- en leefomgeving. De bedrijven zijn de belangrijkste speler hierin. De 
gemeentelijke en provinciale overheid heeft als taak om toe te zien op naleving van 
wetgeving. De rijksoverheid stelt de wetgeving op. 
 
Vanuit deze verantwoordelijkheidsverdeling zijn er 2 sessies gehouden met de bedrijven. In 
deze sessies stonden een drietal vragen centraal: 
1. Wat zijn kernwaarden voor de samenwerking tussen overheid en bedrijven? 
2. Wat is de oorzaak van de zaken die niet op orde waren In fase 1 van het project? 
3. Hoe kunnen overheid en bedrijven het beste samen werken aan veiligheid? 
 
Dit zijn, als impressie van de sessie, een aantal zinnen die uit de sessies met bedrijven 
komen: 
 De deskundigheid van de toezichthouder van de overheid is van groot belang: “kan hij 

verder kijken dan de regels alleen en meedenken met het bedrijf, haar activiteiten en de 

bijbehorende risico’s?”. 

 Neem het bedrijf mee waarom een bepaalde maatregel vereist is. Overtuig het bedrijf 

en wijs er niet enkel op dat het staat in de regelgeving. 

 Regels en voorschriften worden vaak een doel op zich. Bedrijven zien graag een 

kanteling naar systeem toezicht, waarbij de veiligheidsregio en omgevingsdienst 

sparringpartner zijn in plaats van politieagent’. Daarnaast zou de grondhouding 

gebaseerd moeten zijn op vertrouwen, waarbij de overheid niet alleen toeziet op regels, 

maar ook bedrijven ondersteunt in het verbeteren op het gebied van (brand)veiligheid.  

 Tijdens het verkrijgen van een vergunning is er aandacht voor het voldoen aan de 

voorschriften, daarna zakt dat wat weg. 

 In de dagelijkse gang van zaken is het soms lastig om in de gehele organisatie aandacht 

voor veiligheid te hebben. 

 Het opzetten van veiligheidsnetwerken waarin we samen van elkaar kunnen leren zou 

kunnen werken. Ook van andere sectoren kun je leren hoe zij naar bepaalde zaken kijken 

of hoe zij zaken geregeld hebben. 

 Het verbeteren van veiligheid begint bij bewustwording. 

 
De input van de sessies hebben bijgedragen aan het beeld hoe de bedrijven tegen de 
overheid aan kijken en waarom bepaalde overtredingen bestaan. Dit helpt veel bij het 
analyseren hoe bepaalde overtredingen het beste verholpen of voorkomen kunnen worden. 
De 2 sessies zijn als erg waardevol ervaren, zowel vanuit de overheid als vanuit de bedrijven. 

3.2.2 Analyse met behulp van het interventiekompas 
Bij het bepalen van de in te zetten interventies, is eerst gekeken wat de achterliggende 
oorzaak is voor de zaken die niet op orde waren. Dit is gedaan door medewerkers van de 
VRBN en ODBN twee doelgroepanalyses te laten uitvoeren met behulp van het 
interventiekompas van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Een  
doelgroepanalyse had betrekking op de aanwezigheid en kwaliteit van de brandwerende 
scheidingen. De andere analyse ging over de noodorganisatie en de kwaliteit van het 
bedrijfsnoodplan. 
 
De doelgroepanalyses bevestigden het beeld van de rondetafelgesprekken. Bij beide 
problemen was er sprake van een groot aantal onbedoelde of, in minder mate, 
gelegenheidsovertredingen. Met name bij deze onbedoelde overtredingen ligt de basis bij 
het ontbreken van kennis of een gebrek aan risicobewustzijn dan wel zelfoverschatting. 
Wanneer sprake is van een gelegenheidsovertreding wordt dat vaak veroorzaakt door 
gemak of gewoonte. Uit de analyse volgt dat het sturen op het risicobewustzijn van het 
bedrijf belangrijk is om via die weg een hoger veiligheidsniveau te verkrijgen. 
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3.2.3 In gesprek met de veiligheidspsycholoog 
Een derde activiteit die is ondernomen is een bijenkomst met een veiligheidspsycholoog 
(Juni Daalmans, http://brainbasedsafety.nl/). In het project is onderkend dat de 
veiligheidscultuur in de organisaties van groot belang is voor het verkrijgen van een veilige 
bedrijfsvoering. In de bijeenkomst is verkend hoe de veiligheidscultuur het beste verhoogd 
kan worden. Verder is verkend welke factoren bepalend zijn voor een goede 
veiligheidscultuur. Belangrijke lessen zijn de volgende: 
 Veiligheid betekent dat je je processen onder controle hebt en dit levert winst op. Het is 

dus per definitie niet zo dat veiligheid altijd geld kost. De veiligste bedrijven zijn 

doorgaans ook het meest succesvol. 

 Het grootste gedeelte van ons gedrag komt voort uit het onbewuste brein > 99 %. 

 Zorg dat risico’s begrepen worden, liefst zo beeldend mogelijk, en dat deze betrekking 

hebben op het bedrijf en de persoon zelf. 

 Over het algemeen is te zien dat mensen risico’s onderschatten en hun eigen 

mogelijkheden om risico’s te beheersen overschatten. 

 Het bijstellen van de risicoperceptie gaat in 3 stappen: bijstellen, training en herhaling.  

 De risico perceptie bijstellen lukt niet op 1 moment. 1 = geen. Langdurig (meerjarig) de 

focus leggen op wat je wil beïnvloeden is daardoor erg belangrijk. 

 De leidinggevende en zijn voorbeeldgedrag is een belangrijke parameter voor de 

veiligheidscultuur in een bedrijf. 

 Een andere manier van het controleren op overheidsdoelstellingen vraagt ook veel van 

je toezichthouders. 

 
De lessen uit deze bijeenkomst zijn meegenomen in de methodiek voor de meting van 
veiligheid en de concrete interventies die toegepast gaan worden. 

http://brainbasedsafety.nl/
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4. Fase 2: Meerjarenperspectief naleefbevordering 
 
De basis voor dit meerjarenperspectief is de Brabantse interventiestrategie. Vanuit het 
gezamenlijk Brabantse project risicorelevante bedrijven is deze strategie opgesteld. De kern 
van deze strategie komt terug in dit meerjarenperspectief. Omdat het gaat om nieuwe 
interventies die we toepassen is besloten om per regio in Brabant een eigen 
meerjarenperspectief te maken. Op die manier kunnen we het beste kijken wat wel en niet 
werkt en kunnen we van elkaar leren. De concrete interventies uit de Brabantse 
interventiestrategie zijn daarom niet opgenomen. De Brabantse interventiestrategie is 
bijgevoegd in bijlage 1. 
 
Het meerjarenperspectief bestaat uit een aantal uitgangspunten die gelden voor de 
komende vier jaar. Deze uitgangspunten zijn de basis voor de concrete interventies die de 
komende jaren ingezet gaan worden. Welke interventies dat precies zijn wordt jaarlijks 
bepaald in een uitvoeringsplan. In dit hoofdstuk is een overzicht te vinden van de 
uitgangspunten en is omschreven welke doelstellingen we hebben voor de komende vier 
jaar met het project. 

4.1 Uitgangspunten meerjarenperspectief 
In deze paragraaf zijn de uitgangspunten te vinden die gelden voor de wijze waarop de 
Omgevingsdienst Brabant Noord en de Veiligheidsregio Brabant-Noord de komende vier 
jaar de veiligheid willen verhogen bij de risicorelevante bedrijven. De uitgangspunten 
komen overigens overeen met die van het regionaal uitvoeringsbeleid van de ODBN. Dit is 
voor de Omgevingsdienst vastgelegd in het regionaal operationeel kader toezicht en 
handhaving (ROK-TH). De Brabantse interventiestrategie en dit meerjarenperspectief moet 
voor de ODBN dan ook gezien worden als een nadere invulling van deze regionale 
uitvoeringskaders voor deze specifieke groep van bedrijven. 

4.1.1 Bedrijven zelf bewust en actief maken 
Vanuit de verantwoordelijkheidsverdeling tussen bedrijven en overheid, is het belangrijk dat 
de bedrijven zelf op de hoogte zijn van hun risico’s en daar zelf actief actie op ondernemen. 
Bedrijven zijn vaak het beste op de hoogte van de risico’s bij hun activiteiten. Waar dat niet 
het geval is kan de overheid sturen op bewustwording. 
 
Als bedrijven zelf actief en bewust zijn, dan zorgen ze het gehele jaar voor een veilige en 
verantwoorde bedrijfsvoering. Dit werkt beter dan één moment per jaar waarop de 
overheid toetst of wordt voldaan aan de vergunning voorschriften. 
 
Er wordt onderkend dat het sturen op de veiligheidscultuur iets is wat een langere tijd in 
beslag neemt. Het vraagt ook loslaten van de overheid. Enkel direct ingrijpen als het om 
hoog risico overtredingen gaat en bedrijven aanzetten tot zelf actief actie ondernemen als 
het risico dit toe laat. 

4.1.2 De basis is vertrouwen, handhaven waar het niet anders kan 
Veel bedrijven zijn welwillend. Overtredingen komen vaak voort uit onwetendheid. Straffen 
is dan niet de beste manier om overtredingen in de toekomst te voorkomen.  
 
Het traditioneel toezicht en handhaving vanuit de overheid wordt soms gezien als 
controlerend door de bedrijven. De doelstelling vanuit de overheid is echter dezelfde als 
een van de doelstellingen van de bedrijven, namelijk een veilige woon-, werk- en 
leefomgeving. De basis is dan ook vertrouwen. Dit uit zich in het meedenken in de belangen 
van de bedrijven en open staan voor de input van bedrijven. Het algemeen belang zal hierbij 
wel altijd centraal staan. 
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Er wordt enkel gehandhaafd als dat niet anders kan. Dit is het geval bij moedwillige 
calculerende overtredingen (crimineel gedrag). Zou dan niet gehandhaafd worden dan kan 
dat risico’s opleveren voor de medewerkers van het bedrijf en de omgeving van het bedrijf. 
Het kan er ook voor zorgen dat goede bedrijven de dupe worden van slechte bedrijven, 
omdat de slechte bedrijven een mogelijk economisch voordeel hebben voor de korte 
termijn. 

4.1.3 Passende interventie 
Van oudsher vulde de overheid haar rol als toezichthouder voornamelijk in door toezicht en 
handhaving. Alhoewel hiermee veel resultaat is geboekt, kent deze interventie zijn 
beperkingen. Het toezicht kan bedrijven ook lui maken. Het bedrijf kan denken ‘de overheid 
heeft gecontroleerd en zegt dat het goed is, dus dan heb ik het goed gedaan’. De overheid 
kan echter niet op alles toezien en ziet het bedrijf vaak maar maximaal één keer per jaar. 
 
In het meerjarenperspectief wordt nadrukkelijk gekeken naar een bredere scope van 
interventies. Zowel op individueel niveau als op gezamenlijk niveau, bijvoorbeeld met een 
bepaalde bedrijvensector.  
 
De interventie moet passen bij het bedrijf. Bijvoorbeeld sturen op bewustwording als het 
bedrijf zich niet bewust is van de risico’s of het sturen op een naleefsysteem als het bedrijf 
geen grip heeft op de zaken waar ze aan moet voldoen. Waar voorheen op elke situatie het 
antwoord toezicht en handhaving was, wordt nu voor elke situatie een passende interventie 
gezocht. 

4.1.4 Van regel- naar risicogericht  
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 het vereenvoudigen van het omgevingsrecht met meer ruimte 
voor initiatieven en lokaal maatwerk. Een integrale gebiedsbenadering staat hierbij centraal. 
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. 
De risicorelevante bedrijven vragen – gezien de omvang van de bedrijven, gevaarlijke 
stoffen en complexiteit van processen – om een integrale, samenhangende en risicogerichte 
aanpak.  
 
In de interventies staat het risico centraal en wordt verder gekeken dan enkel de regels of 
voorschriften uit de milieuvergunning. De grip op risico’s wordt bepaald door de genomen 
maatregelen, het systeem van up-to-date houden van deze maatregelen en de cultuur 
binnen het bedrijf. Op al deze niveaus moet er aandacht zijn. Er zal geluisterd worden naar 
de kijk van de bedrijven op een bepaald risico. Deze aanpak vraagt niet alleen wat van de 
bedrijven, maar ook van de medewerkers van de omgevingsdienst en de veiligheidsregio. 
Hiervoor zal aandacht zijn in de uitvoering van dit meerjarenperspectief. 

4.1.5 Meervoudig aanpak met voorbeelden van interventies 
Het bovenstaande leidt tot een meervoudige aanpak, een mix van interventies die moeten 
leiden tot een hogere veiligheid. Hierbij kunnen bedrijven op verschillende manieren 
beïnvloed worden. Zowel op individueel niveau als op collectief niveau. Het kan gebeuren 
door het toezicht op maatregelen, maar ook door het bevorderen van de veiligheidscultuur. 
 
Centraal staat een effectieve en efficiënte overheid die toeziet op het creëren van een  
veilige woon-, werk- en leefomgeving door de bedrijven. Er wordt gekeken naar het risico, 
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hoe het kan dat dit risico er is en vervolgens wordt er gezocht naar een passende 
interventie bij het risico. 
 
De basis is vertrouwen en de bedrijven worden meer vrijgelaten. Vanuit het verleden zijn er 
helaas gevallen bekend waar uit blijkt dat er bedrijven zijn die dit vertrouwen keer op keer 
schaden. Om die reden blijft het nodig om periodiek de thermometer in de bedrijven te 
stoppen door middel van toezicht. Om die reden zal, naast de zachtere interventies, regulier 
toezicht als interventie nog steeds toegepast worden, met als het niet anders kan 
handhaving. 
 
Omdat het om een compleet nieuwe benadering gaat is er nog geen volledig uitgewerkt 
programma voor de komende vier jaar. Elk jaar zal er een gezamenlijk uitvoeringsplan 
opgesteld worden door de Omgevingsdienst Brabant Noord en de Veiligheidsregio Brabant-
Noord. Interventies die de komende vier jaar in ieder geval in gezet gaan worden zijn de 
volgende: 
 
Het opzetten van een veiligheidsnetwerk 
Tijdens de rondetafelgesprekken hebben de vertegenwoordigers van de bedrijven 
aangegeven meerwaarde te zien in het oprichten van een veiligheidsnetwerk. Leren van 
elkaar en bij elkaar in de keuken kijken kan de veiligheid verhogen. In het veiligheidsnetwerk 
kan opgehaald worden welke uitdagingen op het gebied van veiligheid er binnen de 
bedrijven zijn en welke behoefte er is om deze uitdagingen aan te gaan. Deze informatie kan 
gedeeld worden als input voor het uitvoeringsplan van de omgevingsdienst en de 
veiligheidsregio. 
 
Table top oefeningen bedrijfsnoodplan 
Table top oefeningen worden al enige tijd met succes toegepast in de zorg. Het is een 
laagdrempelige manier om scenario’s en de bijbehorende acties van het bedrijf en de 
hulpdiensten te toetsen in de praktijk. Door middel van een plattegrond en hulpmiddelen 
van lego kan op kleine schaal bijvoorbeeld een lekkage van een ammoniak koeling geoefend 
worden. De gebeurtenissen bij een dergelijk scenario worden beeldend en het 
bedrijfsnoodplan wordt getoetst. Dit draagt bij aan de bewustwording van de risico’s binnen 
een bedrijf en zorgt voor een betere voorbereiding op incidenten. 
 
Risicogericht (systeem)toezicht  
De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de 
omgevingsvergunning. De omgevingsdienst inspecteert de risicorelevante bedrijven dan ook 
periodiek. De meeste bedrijven worden jaarlijks bezocht. Dit geldt niet voor de 
veiligheidsregio: veel bedrijven zijn de afgelopen jaren niet geïnspecteerd. 
 
Vanaf 2019 neemt de veiligheidsregio de risicorelevante bedrijven op in het jaarlijkse 
toezichtprogramma, waarbij conform het beleid ‘risicogericht toezicht’, alle risicorelevante 
bedrijven eens per vier jaar worden geïnspecteerd. De veiligheidsregio en omgevingsdienst 
trekken hierbij gezamenlijk op en het inspectieprogramma van de veiligheidsregio en 
omgevingsdienst worden geïntegreerd. Het toezicht heeft als doel om de ondergrens te 
bewaken en vormt hiermee de ‘stok achter de deur’ voor de bedrijven die bewust onveilig 
handelen en calculerend met veiligheid omgaan.  
 
Daarnaast hebben de omgevingsdienst en veiligheidsregio de ambitie om de frequentie van 
het toezicht af te stemmen op het risicoprofiel en het nalevingsgedrag van het bedrijf. 
Hiermee kunnen de beschikbare tijd en middelen efficiënt ingezet worden. Ten slotte wordt 
het toezicht ingezet om het naleefgedrag te monitoren en wat de (on)bewuste 
gedragsbeïnvloeding voor resultaat geeft in de output. 
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Traditioneel nalevingstoezicht richt zich vooral op het zichtbare resultaat. Beoordeeld wordt 
in hoeverre aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Vaak staat de regel en niet de 
systematische beheersing van risico’s centraal. Dit is veelal geen opzet: het is nu eenmaal 
lastig om een ingewikkeld bedrijf zo te organiseren dat de risico’s voor mens en milieu 
afdoende worden beheerst.  
 
Bij een bedrijf dat het goed op orde heeft zijn doelen, managementsysteem, praktijk en 
resultaat consistent. Tijdens het systeemtoezicht ligt de focus niet op naleving van de regel, 
maar op de wijze waarop veiligheid is georganiseerd en structureel is geborgd. Hierbij wordt 
beoordeeld in hoeverre bedrijven: 
1. Doelstellingen op het gebied van veiligheid hebben vastgesteld; 
2. Een (management)systeem om veiligheid te waarborgen hebben geïmplementeerd; 
3. Het (management)systeem in de dagelijkse praktijk goed wordt uitgevoerd;  
4. De acties een goede veiligheidsbeheersing opleveren.  
 

 
Figuur 1: systeemtoezicht volgens Brabantse naleefstrategie 
 
Uiteraard is er hierbij een verschil tussen grote en kleine bedrijven. Bij grote bedrijven zal 
het veiligheidsbeheersysteem vaak breed geïmplementeerd zijn. Bij kleinere bedrijven 
zullen doelstellingen niet of minder eenduidig geformuleerd zijn en ligt de nadruk op de 
output. Het juist interpreteren van de mate van borging afhankelijk van het soort bedrijf, is 
maatwerk. 
 
Collectieve aanpak brandcompartimentering 
Uit het risicobeeld van fase een van het project is gebleken dat slechts 24 % van de 
brandwerende scheidingen voldoet. Vanwege het lage naleefpercentage kan een collectieve 
aanpak hiervoor goed werken. Via diverse wijzen kunnen de bedrijven aangezet worden tot 
het verbeteren van de brandcompartimentering en het op orde houden van de kwaliteit van 
de brandwerende scheidingen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 
 Een voorlichtingsbijeenkomst 

 Het delen van kennis over goede brandwerende scheidingen en best practices over het 

op orde houden van de brandwerende scheidingen, bijvoorbeeld via het 

veiligheidsnetwerk. 
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 Het opnemen van de brandwerende scheidingen als aandachtspunt in het 

systeemtoezicht 

 
(Nulmeting) meting veiligheid 
Belangrijk is dat we in beeld hebben of de ‘staat van veiligheid’ bij de risicorelevante 
bedrijven verbetert. Om te kunnen beoordelen of er verhoging van de veiligheid is bij de 
risicorelevante bedrijven, is hiervoor een methodiek ontwikkeld. Het doel van de meting in 
deze methodiek is drieledig: 
1. Proberen te voorspellen of een bedrijf veilig is en voldoende bescherming voor het 

milieu biedt. 
2. Een bedrijf zo in te schalen dat bepaald kan worden wat voor soort inzet en hoeveel 

inzet nodig is vanuit de overheid. 
3. Kijken of de ‘staat van veiligheid’ en ‘bescherming van het milieu’ toeneemt door de 

jaren heen. Hebben de interventies resultaat? 
 
De methodiek bestaat uit een beoordeling van zowel de harde (technische integriteit 
maatregelen) als de zachte kant (veiligheidscultuur). De methodiek is gebaseerd op de 
Brabantse interventiestrategie, het beoordelingsinstrument dat in het Brzo wordt gebruikt 
en de veiligheidsbarometer van de brain based safety 
(http://brainbasedsafety.nl/aanbod/veiligheidsbarometer). Belangrijk is dat we als 
toezichthouder proberen te voorspellen of er een incident kan plaats vinden.  
 
De leidinggevende is een belangrijke parameter in het voorspellen van veiligheid. De sociale 
sturing binnen het team op veilig gedrag is een tweede belangrijke parameter die aangeeft 
of een veilige situatie geborgd is binnen het bedrijf. Om deze reden zijn hier vragen over 
opgenomen in de methodiek.  
 
De kennis over het voorspellen van een veilige situatie is nog in ontwikkeling. Nieuwe kennis 
over dit onderwerp zal gemonitord worden, om waar nodig de methodiek te verfijnen. 
 
De toezichthouder heeft vaak de beste blik op het bedrijf vanuit de overheid. Om die reden 
zijn vragen opgenomen in de methodiek hoe de veiligheid of bescherming van het milieu 
het beste verhoogd kan worden naar het idee van de toezichthouder. Op die manier is de 
methodiek ook bruikbaar voor het zorgen voor een passende interventie bij het bedrijf. 
 
Deze methodiek is niet eerder in volle omvang toegepast. Om die reden wordt hiervoor een 
nulmeting gedaan, zodat de groei over de jaren meetbaar is. 

4.2 Doelstellingen naleefbevordering 2019 – 2022 
Belangrijkste doelstelling is het verhogen van de veiligheid bij de risicorelevante bedrijven. 
Door het sturen op de veiligheidscultuur en bewustwording verwachten we dat dit ook 
terug te zien is in de getroffen veiligheidsmaatregelen.  
 
Om goed inzicht te krijgen in ‘de staat van veiligheid’ zijn er doelstellingen geformuleerd op 
zowel de harde kant van veiligheid (veiligheidsmaatregelen) als op de zachte kant van 
veiligheid (veiligheidscultuur). Er is niet op alle veiligheidsmaatregelen een doelstelling 
gezet. Dit zou een te lange lijst met doelstellingen opleveren en geen recht doen aan het 
juist actief en bewust maken van de bedrijven zelf. Met de onderstaande doelstellingen 
verwachten we goed in beeld te hebben of de veiligheid bij de bedrijven goed geborgd is: 
1. In 2022 zijn alle omgevingsvergunningen niet ouder dan tien jaar. Bij maximaal 5 % is de 

omgevingsvergunning niet volledig dekkend. 
2. In 2022 is de score van de bedrijven volgens de meting veiligheid met 20 % 

toegenomen (bijvoorbeeld van een 7 naar een 8,4) ten opzichte van de nulmeting die in 
2018 en 2019 zal plaats vinden. 
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3. In 2022 is bij de 50 % van de bedrijven de veiligheidscultuur verbeterd volgens de 
hearts and mind systematiek van Shell. Bij 35 % van de bedrijven heerst een proactieve 
of generatieve veiligheidscultuur.  

4. In 2022 beschikt 80 % van de bedrijven over een actueel noodplan, dat minimaal 
jaarlijks beoefend wordt. De bijscholing van de noodorganisatie is afgestemd op de 
risico’s.  

5. In 2022 beschikt 90 % van de bedrijven over de vereiste brandveiligheidsinstallaties. De 
kwaliteit van de installaties voldoet in 95 % van de gevallen.  

6. In 2022 is 70 % van de brandwerende scheidingen op orde voor wat betreft 
aanwezigheid en kwaliteit. 60 % van de bedrijven heeft geborgd dat de brandwerende 
scheidingen blijvend voldoen.  

 
De monitoring van deze doelstellingen wordt in de volgende paragraaf besproken. 

4.3 Monitoren en bijsturen 
Er zijn verschillende momenten waarop beoordeeld wordt of zaken nog lopen, zoals ze 
bedacht zijn. Waar nodig kan aan de hand van deze evaluaties bijgestuurd worden. Het gaat 
om de volgende evaluatie- en bijstuurmomenten: 
 Jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsplan in september. De wijze van monitoring 

wordt jaarlijks in het uitvoeringsplan vastgelegd. Deze evaluatie is input voor het 
uitvoeringsplan voor het aankomende jaar. Dit uitvoeringsplan wordt jaarlijks 
gezamenlijk door de omgevingsdienst en de veiligheidsregio in oktober opgesteld. 

 Beoordeling voortgang meerjarenperspectief en doelstellingen medio 2020. 
 Beoordeling behalen doelstellingen in 2022. Tijdens dit evaluatiemoment wordt tevens 

uitgebreider stil gestaan bij de effectiviteit van de verschillende interventies die in de 
periode 2019 – 2022 zijn ingezet.  Deze evaluatie is input voor een mogelijk 
meerjarenperspectief 2023 – 2027. Deze evaluatie zal gedurende de tweede helft van 
2022 plaats vinden. 

 
De evaluatiemomenten worden door de ODBN en de VRBN samen gehouden.  
 
Om grip te houden op het behalen van de resultaten zal de monitoring hierop binnen de 
veiligheidsregio belegd worden in het op te zetten programma industriële veiligheid. De 
rapportages van bovenstaande evaluatiemomenten worden voorgelegd aan de programma 
manager industriële veiligheid en het afdelingshoofd risicobeheersing van de sectie 
brandweer van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Binnen de ODBN vindt de monitoring 
plaats als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering onder verantwoordelijkheid van de 
projectleider risicorelevante bedrijven. De rapportages van de evaluatiemomenten worden 
voorgelegd aan het directieteam (DT) en het Regionaal Strategisch Platform (RSP).  
 
De eindevaluatie in 2022 wordt ter kennisname gedeeld met  de algemene besturen van de 
veiligheidsregio en de omgevingsdienst. 
 
Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks voorgelegd aan de programma manager industriële 
veiligheid en het afdelingshoofd risicobeheersing van de sectie brandweer van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het afstemoverleg vanwege de relatie met andere 
producten van de afdeling risicobeheersing en de gevraagde capaciteit van de afdeling. De 
programma manager geeft goedkeur vanuit zijn verantwoordelijkheid voor een adequate 
industriële veiligheid in de regio. Vaststelling van het uitvoeringsplan gebeurd in het 
afstemoverleg risicobeheersing en door de programma manager industriële veiligheid van 
de Veiligheidsregio. Binnen de Omgevingsdienst Brabant Noord wordt het uitvoeringsplan 
vastgesteld door het directieteam (DT). De uitvoeringsplannen worden ter kennisname 
gedeeld met de gemeenten. 
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5. Fase 3: Uitvoering meerjarenperspectief 
 
Fase drie van het project richt zich op de uitvoering van het meerjarenperspectief.  Om grip 
te houden op de uitvoering zal jaarlijks in een uitvoeringsplan de inhoud van het 
programma, de planning, de kosten en randvoorwaarden voor de uitvoering worden 
beschreven. Vanaf 2019 stellen de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Omgevingsdienst 
Brabant Noord jaarlijks gezamenlijk een uitvoeringsplan op.  

5.1 Interventies 
De exacte interventies zullen jaarlijks vastgesteld worden in de uitvoeringsplannen. De 
volgende interventies zullen in ieder geval uitgevoerd worden. 
 Veiligheidsnetwerk  

 Table top oefeningen 

 Collectieve aanpak brandcompartimentering 

 Risicogericht (systeem)toezicht 

 Nulmeting meting veiligheid 

 
Omdat het gaat om nieuwe interventies die we toepassen, is besloten om per regio in 
Brabant een eigen meerjarenperspectief te maken. Op die manier kunnen we het beste 
kijken wat wel en niet werkt en kunnen we van elkaar leren. Waar mogelijk wordt bij de 
concrete interventies wel de samenwerking opgezocht binnen Brabant. Kennis wordt met 
elkaar gedeeld en bij een collectieve aanpak wordt gekeken of het zinvol is om samen te 
werken met de andere twee regio’s. 
 
De Brzo-bedrijven vallen buiten de scope van dit project. De Brzo-bedrijven worden in de 
gebruiksfase geïnspecteerd door inspectieteams met daarin de omgevingsdienst, de 
inspectie SZW en de veiligheidsregio. Deze inspecties richten zich op het 
veiligheidsbeheersysteem van de bedrijven en in principe niet op de voorschriften uit de 
milieuvergunning. Op deze zaken wordt daardoor geen toezicht gehouden op dit moment 
door de veiligheidsregio. Ook bij de Brzo-bedrijven zijn verbeteringen mogelijk voor wat 
betreft het borgen van de ‘staat van veiligheid’. Waar nuttig zullen de Brzo-bedrijven 
meegenomen worden in de uitvoering van de interventies door de veiligheidsregio. Bij het 
toezicht kan dit bijvoorbeeld van meerwaarde zijn. Bij de table top oefeningen voor de 
bedrijfsnoodplannen is dit weer niet van meerwaarde, omdat de bedrijfsnoodplannen reeds 
beoordeeld worden in de BRZO inspecties. Per interventie zal bekeken worden of de Brzo-
bedrijven aanhaken. Waar nodig wordt de samenwerking gezocht met de Omgevingsdienst 
Midden en West Brabant onder wiens verantwoordelijkheid de Brzo-bedrijven vallen. 

5.2 Randvoorwaarden uitvoering 
De exacte randvoorwaarden bij elke interventie zullen in de uitvoeringsplannen omschreven 
worden. Over alle interventies heen gelden de volgende randvoorwaarden: 
 
Communicatie uitvoering 
Binnen het project risicorelevante bedrijven is gekozen voor een open communicatie naar 
de bedrijven. Dit moet in de uitvoeringsfase zo blijven bestaan. Dit betekent dat er extern 
bijvoorbeeld gecommuniceerd wordt over interventies die er gehouden (gaan) worden, 
resultaten die hiermee behaald zijn en best practices. Deze communicatie is niet alleen 
belangrijk voor een open houding naar de bedrijven toe, de communicatie over 
bijvoorbeeld best practices kan op zichzelf ook zorgen voor veiligheidswinst. 
 
Intern binnen de omgevingsdienst en veiligheidsregio is het project een voorbeeld voor het 
toepassen van andere interventies dan alleen toezicht en handhaving. Toegepaste 
interventies, ervaringen en resultaten zullen gedeeld worden binnen de omgevingsdienst en 
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veiligheidsregio ter inspiratie van de overige collega’s die niet direct betrokken zijn bij dit 
project. 
 
Capaciteit veiligheidsregio 
Voor de veiligheidsregio gaat het om nieuwe taken. In de gebruiksfase is er tot op heden 
geen aandacht besteed aan de risicorelevante bedrijven. Voor deze nieuwe taken is reeds 
eerder in de knelpunten van de bestuursconferentie budgettaire ruimte geraamd. Deze 
budgettaire ruimte, die overeenkomt met een capaciteit van 1x schaal 12 en 1x schaal 10, is 
voldoende om de doelstellingen voor 2022 te kunnen behalen. 
 
Capaciteit omgevingsdienst  
Voor de omgevingsdienst is het uitvoeren van toezicht bij risicorelevante bedrijven een 
reguliere basistaak. Hiervoor wordt structureel budget beschikbaar gesteld door de 
deelnemers op grond van de huidige LPF-afspraken. De verwachting is dat dit budget 
toereikend is om de doelstellingen voor 2022 te kunnen halen. Onderdeel van het jaarlijks 
uitvoeringsplan risicorelevante bedrijven is een begroting. Deze begroting wordt 
meegenomen in het werkprogramma van gemeenten en provincie.  
 
Delen informatie 
Om goed samen te kunnen werken als omgevingsdienst en veiligheidsregio moet informatie 
met elkaar gedeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan dossiers met vergunningen, 
toezichtsinformatie en welke medewerker van de twee diensten contactpersoon is bij welk 
bedrijf. Er is nog geen bestaand platform waarop deze informatie op dit moment wordt 
uitgewisseld dus hier zal naar gezocht worden. 
 
Elkaar kennen en versterken 
Om goed te kunnen samen werken moeten de betrokken medewerkers van de beide 
diensten elkaar kennen en weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. In de gebruiksfase 
werken de beide diensten op dit moment nog maar incidenteel samen. Hier moet op 
gestuurd worden, zodat medewerkers weten wanneer ze elkaar moeten informeren of 
elkaars expertise kunnen gebruiken. 
 
Opleiden medewerkers ODBN en VRBN op kennis en competenties 
De uitgangspunten van dit meerjarenperspectief vraagt om een andere omgang met de 
bedrijven. Dit vraagt andere competenties en ook kennis van de medewerkers van de beide 
diensten. Denk bijvoorbeeld aan het geven van vertrouwen aan bedrijven of kennis van het 
doorgronden van de cultuur van een bedrijf. Een risicogerichte benadering vraagt kennis 
van scenario’s bovenop de kennis van regels. Competente medewerkers zijn belangrijk voor 
het slagen van het meerjarenperspectief. De opleidingsbehoefte is onderdeel van het 
jaarlijks uitvoeringsplan risicorelevante bedrijven. 
 
Opzetten inspectiemethodiek (systeem)toezicht door de veiligheidsregio 
Tot op heden heeft de veiligheidsregio geen structureel toezicht gehouden op de 
(brand)veiligheid in de gebruiksfase van de risicorelevante bedrijven. Om dit op een goede 
manier te doen waarbij ook voldoende sturingsinformatie beschikbaar is, moet er een 
inspectiemethodiek opgezet worden. Deze zal passend zijn binnen het bestaande beleid 
‘risico gericht toezicht’.  
 
Integreren inspectieprogramma omgevingsdienst en veiligheidsregio  
Wanneer twee overheidsdiensten bij één bedrijf toezicht houden moeten de inspecties 
zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd zijn. Het afstemmen moet zowel op inhoud (wie 
inspecteert wat) als op de uitvoering van de inspecties (bijvoorbeeld de momenten van 
inspecties). Voorop staat kwalitatief en efficiënt overheidstoezicht zonder overbodige 
overlast voor de bedrijven. 
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Van regelgericht naar risicogericht toezicht
Meerjaren perspectief naleefbevordering 

risicorelevante bedrijven samengevat (2019-2022)

!
De basis is vertrouwen

UITGANSPUNTEN hoe gaan we dit bereiken?

Bedrijven zijn welwillend.

Handhaving waar het niet anders kan.

Bedrijven en overheid hebben dezelfde doelstelling: 
Een veilig woon-, werk-, en leefomgeving.

· 

· 

· 

Mix van passende interventies - 
risico staat centraal

Het opzetten van een veiligheidsnetwerk.
      Leren van elkaar door het uitwisselen van 
informatie.

Table Top oefeningen.
      Oefenen van scenario’s op kleine schaal.

Risicogericht systeem toezicht

Collectieve aanpak brandcompartimentering.

· 
· 

· 

· 

· 

· 

De overheid wordt regisseur en kan verschillende 
instrumenten inzetten. Hierbij kantelt het toezicht 
van regel- naar risicogericht.

Bedrijven krijgen een grotere verantwoordelijkheid 
in het identificeren en beheersen van risicos.

Een integrale gebiedsbenadering met een samenhangende 
risicogerichte aanpak staat hierbij centraal.

· 

· 

· 

Bedrijven zijn actief en zelfbewust

Van regel- naar risicogericht

Bedrijven kennen hun eigen risico’s het beste.

Bedrijven zijn actief in het ondernemen van actie 
om risico’s te verminderen.

Het gehele jaar een veilige en verantwoordelijke 
bedrijfsvoering.

· 

· 

· 

Overtredingen komen vaak voort uit ontwetendheid. 
Straffen is niet de beste manier om het te voorkomen.

De interventie moet passen bij het bedrijf en 
leiden tot een hogere veiligheid.

De rol van de overheid en bedrijven verandert. 

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van risico’s 
en zelf actie te ondernemen.

NULMETING stand van veiligheid DOELEN voor 2022

Van de bedrijven heeft de 
brandwerende scheidingen op orde

Van de bedrijven heeft geborgd dat de 
brandwerende scheidingen blijven voldoen

Voldoet niet aan NEN 6068 / 6069 
van de kwaliteit scheidingen 

Voldoet niet aan het bouw-
besluit en PGS normen

Brandscheidingen

53%

21%

70%

60%

Van de omgevingsvergunningen 
zijn niet ouder dan 10 jaar

Van de omgevingsvergunningen 
zijn dekkend

Niet actueel

Niet dekkend

Actualiteit vergunningen

100%

95%

31%

24%

Heeft niet voldoende bijscholing

Geen actueel noodplan

Noodorganisatie
De bijscholing van de noodorganisatie 
is afgestemd op de risico’s

36%

22%

Geen certificering aanwezig

Geen BVI aanwezig

Brandveiligheidsinstallaties

Van de bedrijven heeft de vereiste 
brandveiligheidsinstallatie

90%
30%

23%

Veiligheidscultuur

Reactief

Calculatief

Van de bedrijven heeft de veiligheidscultuur 
verbeterd volgens de hearts and mind 
systematiek van Shell

Van de bedrijven heeft een proactieve 
of generatieve veiligheidscultuur

Van de bedrijven heeft een actueel noodplan80%

49%

38%

50%

35%

kboot
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 april 2019 Bijlage : 3 

Steller : Loek van Hemert Onderwerp : 

Voorstel Actualisatie toezicht- en handhavingsbeleid Brzo,  en 
Industriële Veiligheid 

 

Algemene toelichting 

Veiligheidsregio’s hebben wettelijke taken en bevoegdheden op het gebied van industriële veiligheid. Deze 

taken richten zich op preventie van zware ongevallen in inrichtingen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

Het gaat hierbij met name om de bescherming van mensen zowel binnen als buiten de betreffende inrichting, 

het milieu, de rampbestrijding en de informatieverstrekking door de overheid aan de bevolking. 

 

Veiligheidsregio’s houden toezicht op naleving van wettelijke verplichtingen, sanctioneren waar nodig en ze 

wijzen inrichtingen aan die over een bedrijfsbrandweer moeten beschikken. Veiligheidsregio Brabant-Noord 

voert deze taken en bevoegdheden gezamenlijk uit met Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant en Midden-en 

West-Brabant. 

 

Nieuwe richtlijnen, jurisprudentie en de wens te komen tot meer uniformiteit leiden tot actualisatie van drie 

beleidsdocumenten rondom Industriële Veiligheid: 

1. Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 

2. Handhavingsbeleid industriële veiligheid 2018-2022 

3. Afwegingskader Brzo-toezicht Veiligheidsregio’s Brabant 

 

Dit voorstel geeft een toelichting op de drietal beleidsstukken en het noemt eventuele wijzigingen ten opzichte 

van een eerdere versie.  

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 

Artikel 31 van de Wet op de veiligheidsregio’s geeft besturen van veiligheidsregio’s de mogelijkheid 

inrichtingen te verplichten om een bedrijfsbrandweer te hebben, als deze inrichtingen in geval van brand of 

ongeval een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid kunnen opleveren. In de praktijk komt dit neer op 

bedrijven waarvan de activiteiten risico’s opleveren waarop de overheidsbrandweer niet berekend hoeft te 

zijn (bovenmatige risico’s). Door deze bedrijven te verplichten een bedrijfsbrandweer te hebben komt de 

verantwoordelijkheid voor het afdekken van deze bovenmatige risico’s bij de bedrijven zelf te liggen. 

  

Bovenstaande bevoegdheid vloeit voort uit artikel 31 Wet op de veiligheidsregio’s en wordt verder uitgewerkt 

in hoofdstuk 7 van het Besluit Veiligheidsregio’s, maar wordt daarin niet tot in detail geregeld. Het 

voorliggende Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren geeft het bestuur van de veiligheidsregio een instrument 

om een inrichting aan te wijzen als bedrijfsbrandweerplichtig en de keuzes te verantwoorden. 

Landelijk bleek er behoefte aan een uniform beleid met ruimte voor lokale accenten. Bedrijven hebben 

immers vestigingen over meerdere veiligheidsregio’s heen. Daarnaast is het aanwijzen van inrichtingen als 

bedrijfsbrandweerplichtig een complexe zaak die vraagt om goede uitwerking vooraf.   

 

Het landelijk model aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren is tot stand gekomen in afstemming met de landelijke 

BrandweerBrzo werkgroep bedrijfsbrandweren en besproken met de zes Brzo-coördinatoren. Ook Brandweer 

Brabant-Noord is betrokken geweest bij het totstandkomingsproces.  

De Brzo-directeuren van de zes veiligheidsregio samenwerkingsverbanden hebben ingestemd met het 

landelijke model aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren. 

 

Veiligheidsregio Brabant-Noord had geen specifiek beleid rondom aanwijzing van bedrijfsbrandweren. Met dit 

beleid sluit ze aan bij landelijke ontwikkelingen en voorziet Brabant-noord in de uitvoering van de opgedragen 

wettelijke taken.  

 

Voorstel 

AGP 9     
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Handhavingsbeleid industriële veiligheid 

Besturen van veiligheidsregio’s zijn bevoegd bestuursrechtelijk te handhaven bij geconstateerde 

overtredingen in het kader van het Besluit risico’s en zware ongevallen (Brzo). Het betreft wettelijke 

bevoegdheden rondom aanwijzen van een bedrijfsbrandweerplicht. Dit handhavingsbeleid legt vast hoe de 

veiligheidsregio’s zijn handhavende bevoegdheden toepast en is opgesteld in samenwerking met 

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant en Midden- en West-Brabant. Het beleid bestaat uit een toezicht- en een 

sanctiestrategie.  

 

Het huidige handhavingsbeleid veiligheidsregio’s industriële veiligheid 2014 – 20181 dient aangepast te 

worden als gevolg van het inwerkingtreden van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (voorheen 1999) 

en de naar aanleiding daarvan gewijzigde Landelijke Handhavingsstrategie Brzo ’99. Gezien het belang om 

de majeure risicobedrijven op uniforme wijze daadkrachtig te benaderen wordt gevraagd om het 

Handhavingsbeleid industriële veiligheid 2018 – 2022 vast te stellen. 

 

Gevolgen aanpassingen 

De gevolgen van de invoering van het Brzo 2015 ten opzichte van het Brzo 1999 zijn beperkt, omdat dit 

besluit de implementatie bevat van de SEVESO III-richtlijn, die op hoofdlijnen dezelfde verplichtingen bevat 

als de SEVESO II-richtlijn. Brzo 2015 sluit aan bij het reeds geldende classificatiesysteem voor gevaarlijke 

stoffen. 

 

In het Brzo 2015 is verduidelijkt dat de verplichting om de risico’s van de inrichting te onderzoeken zich ook 

uitstrekt tot mogelijke domino-effecten afkomstig van buiten de inrichting en de mogelijke gevaren van 

natuurrampen, zoals overstroming of aardbeving. De verplichting bestond al in het Brzo 1999, maar de reden 

van de verduidelijking is dat in de uitvoeringspraktijk niet steeds invulling is gegeven aan deze verplichting. 

 

De belangrijkste verplichting voor de overheid is gelegen in het toezicht op de naleving van dit besluit. 

Het Brzo 2015 stelt eisen voor de planning en uitvoering van inspecties, die uitgebreider zijn dan de eisen 

omtrent inspecties in het Brzo 1999. 

De uitgebreide eisen zijn echter vooral een nadere invulling van hetgeen in Nederland reeds onder een 

adequaat inspectiebeleid wordt verstaan en uitgevoerd: 

- Het werken met inspectieplannen en – programma’s 

- Het uitvoeren van niet-routinematige inspecties bij ernstige klachten, ernstige ongevallen en bijna-

ongevallen, incidenten en gevallen van niet- naleving. 

 

Afwegingskader Brzo-toezicht  

In Nederland zijn diversen overheden betrokken bij de uitvoering van de taken in het kader van het Besluit 

risico’s zware ongevallen (Brzo) op het gebied van industriële veiligheid. Denk hierbij aan 

Omgevingsdiensten, Inspectie SZW en Waterschappen. De drie Brabantse veiligheidsregio’s werken in een 

samenwerkingsverband aan deze taken.  

 

Toezicht is een van de instrumenten om veiligheid bij industrie te waarborgen. Uitvoeringscapaciteit is echter 

beperkt, waardoor toezicht zich idealiter baseert op een risicomethodiek waardoor met beschikbare capaciteit 

het hoogste veiligheidsrendement wordt behaald. Dit voorliggende afwegingskader biedt deze 

risicomethodiek voor het bepalen van toezichtsvorm en –capaciteit. Denk hierbij aan een inspectiefrequentie 

die afhankelijk is van bedrijfsprestaties, grootte van het bedrijf, type activiteiten en mogelijke impact op de 

omgeving.  

 

Dit afwegingskader zorgt zo voor een uniforme en transparante werkwijze die uitlegbaar is naar bedrijven en 

andere inspectiepartners. Daarnaast zorgt deze gedegen risicoafweging voor toereikende vrijgemaakte 

capaciteit om te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen rondom incidentenonderzoek. 

                                                      
1 Vastgesteld in uw Algemeen Bestuur vergadering van 9 april 2014 
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Procesgang 

Processtap Datum 

Korps Management Team ter besluitvorming 25 februari 2019 

Dagelijks Bestuur ter besluitvorming 13 maart 2019 

Regiegroep Veiligheidsregio ter informatie 14 maart 2019 

Veiligheidsdirectie ter informatie 25 maart 2019 

Algemeen bestuur ter vaststelling 3 april 2019 

 

Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 

 

1. Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018 vast te stellen en te publiceren. 

 

2. Handhavingsbeleid veiligheidsregio’s industriële veiligheid 2014 – 2018 in te trekken. 

3. Handhavingsbeleid industriële veiligheid 2018 – 2022 vast te stellen en te publiceren. 

 

4. Afwegingskader Brzo-toezicht veiligheidsregio’s Brabant vast te stellen. 

 
 
 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: M.J.H. van Schaijk  Paraaf:  …………… 
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1. Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 
2. Handhavingsbeleid industriële veiligheid 2018-2022 
3. Afwegingskader Brzo-toezicht Veiligheidsregio’s Brabant. 
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Brandweer Brabant-Noord volgt het landelijk modelbeleid voor het aanwijzen van bedrijfsbrandweer-

plichtige inrichtingen. Het landelijk uniforme beleid beidt ruimte voor lokale accenten die in dit beleid 

zijn aangebracht.   



 

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren   Pagina 3 van 51 
 

Inhoud 
 

1 Afdekking van risico’s bij inrichtingen ............................................................................................... 5 

1.1 Instrumentarium voor het afdekken van effecten en risico’s ................................................... 5 

1.1.1 De omgevingsvergunning voor de activiteit milieu .............................................................. 5 

1.1.2 De overheidsbrandweer ...................................................................................................... 7 

1.1.3 De bedrijfsbrandweer........................................................................................................... 7 

1.1.4 De rampenbestrijding........................................................................................................... 8 

1.2 Bedrijfsbrandweer versus omgevingsvergunning .................................................................... 8 

1.2.1 De omgevingsvergunning als basis voor de bedrijfsbrandweeraanwijzing ......................... 8 

1.2.2 Voorkeur voor stationaire voorzieningen ............................................................................. 9 

1.2.3 De bedrijfsbrandweer in de aanwijsbeschikking én de omgevingsvergunning ................... 9 

1.3 Bedrijfsbrandweer versus overheidsbrandweer .................................................................... 10 

1.4 Bedrijfsbrandweer versus rampenbestrijding ........................................................................ 11 

2 De bevoegdheid om aan te wijzen ................................................................................................. 12 

2.1 Een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid ............................................................... 12 

2.1.1 Geloofwaardige incidentscenario‘s .................................................................................... 12 

2.1.2 Schade ............................................................................................................................... 12 

2.2 Inrichtingen die aangewezen kunnen worden ....................................................................... 13 

2.2.1 Brzo-inrichtingen ................................................................................................................ 13 

2.2.2 Vervoersgebonden inrichtingen en spoorwegemplacementen ......................................... 13 

2.2.3 Inrichtingen voor kernenergie ............................................................................................ 13 

2.3 Het aanwijsproces ................................................................................................................. 14 

2.3.1 Actualisatie en wijzigingen bij bestaande aanwijsbeschikkingen ...................................... 18 

2.4 Eisen aan de aanwijzing ........................................................................................................ 19 

2.4.1 Personeel in de bedrijfsbrandweeraanwijzing ................................................................... 19 

2.4.2 Eisen aan de geoefendheid van personeel ....................................................................... 21 

2.4.3 Voorzieningen, materieel en middelen in de aanwijzing ................................................... 22 

2.4.4 Alarmering en samenwerking met externe diensten ......................................................... 22 

3 Inhoudelijk afwegingskader ............................................................................................................ 23 

3.1 Algemene uitgangspunten ..................................................................................................... 23 

3.1.1 Binnenaanval en bedrijfsbrandweer .................................................................................. 23 

3.1.2 Beoordeling van Lines Of Defence .................................................................................... 23 

3.1.3 24-uurs en niet 24-uurs bedrijfsvoering ............................................................................. 23 

3.1.4 Uitbesteden bedrijfsbrandweerzorg ................................................................................... 24 

3.1.5 Weersomstandigheden ...................................................................................................... 24 

3.2 Uitgangspunten persoonlijke bescherming bedrijfsbrandweer .............................................. 24 

3.2.1 Warmtestraling en persoonlijke bescherming ................................................................... 25 

3.2.2 Persoonlijke bescherming bij inzet met giftige en bijtende stoffen .................................... 26 

3.3 Bedrijfsbrandweerbeheerssysteem ....................................................................................... 27 

3.4 Inspectie, testen en onderhoud vast opgestelde koel- en blussystemen .............................. 27 

Bijlage 1  Modelvoorschriften voor aanwijsbeschikkingen ............................................................... 29 



 

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren   Pagina 4 van 51 
 

1. DEFINITIES/BEGRIPSOMSCHRIJVING .................................................................................. 29 

2. ALGEMEEN ............................................................................................................................... 31 

3. BEDRIJFSBRANDWEERBEHEERSSYSTEEM ....................................................................... 31 

4. PERSONEEL ............................................................................................................................. 32 

5. INCIDENTBESTRIJDINGS- EN INCIDENTBEHEERSMIDDELEN .......................................... 33 

6. GEOEFENDHEID ...................................................................................................................... 36 

7. BLUSWATERVOORZIENING ................................................................................................... 37 

8. ALARMERING EN OPKOMST .................................................................................................. 37 

9. VERBINDINGEN ....................................................................................................................... 38 

10   BESCHERMENDE MIDDELEN ............................................................................................... 38 

11 SAMENWERKING MET EXTERNE HULPDIENSTEN ............................................................. 39 

12 TOEZICHT ................................................................................................................................. 39 

13 SLOTBEPALINGEN .................................................................................................................. 39 

Bijlagen bij de modelvoorschriften ......................................................................................................... 41 

Bijlage 1.1 (bij modelvoorschriften) .................................................................................................... 41 

Bijlage 1.2 (bij modelvoorschriften) .................................................................................................... 44 

Bijlage 1.3 (bij modelvoorschriften) .................................................................................................... 45 

Bijlage 2 Beslisschema persoonlijke bescherming giftige en/of bijtende stoffen ......................... 47 

Bijlage 3 Uitgangspunten voor de keuze van een vuilwerkpak (VWP) (Incidentbestrijding 
Gevaarlijke Stoffen door de brandweer, Meerjarenvisie, Brandweer Nederland 2014) .................... 48 

Bijlage 4  Literatuurlijst ....................................................................................................................... 51 

 
 
  



 

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren   Pagina 5 van 51 
 

1 Afdekking van risico’s bij inrichtingen 
Artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) geeft besturen van veiligheidsregio’s de mogelijkheid 
inrichtingen te verplichten om een bedrijfsbrandweer te hebben, als deze inrichtingen in geval van 
brand of ongeval een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid kunnen opleveren. In de praktijk 
komt dit neer op bedrijven waarvan de activiteiten risico’s opleveren, waarop de overheidsbrandweer 
niet berekend hoeft te zijn (bovenmatige risico’s). Door deze bedrijven te verplichten een 
bedrijfsbrandweer te hebben, komt de verantwoordelijkheid voor het afdekken van deze bovenmatige 
risico’s bij de bedrijven zelf te liggen. 
 
Inrichtingen die werken met gevaarlijke stoffen en processen kunnen risico‘s opleveren voor mens, 
dier, milieu en maatschappij. De verplichting om een bedrijfsbrandweer te hebben is maar een van de 
manieren om deze risico’s af te dekken. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste instrumenten om 
risico’s te verminderen, besproken. Tevens wordt behandeld hoe zij zich verhouden tot de 
bedrijfsbrandweeraanwijzing. 
 

1.1 Instrumentarium voor het afdekken van effecten en risico’s  
De belangrijkste instrumenten voor het afdekken van risico’s voor de openbare veiligheid zijn: 

 de maatregelen in de omgevingsvergunning en in algemene regels 

 de overheidsbrandweer 

 de bedrijfsbrandweer 

 de rampenbestrijding 
 
In onderstaand figuur staat weergegeven hoe ze zich tot elkaar verhouden. 
 

Figuur 1 Risicoafdekking openbare veiligheid 
 

1.1.1 De omgevingsvergunning voor de activiteit milieu 
Voor het oprichten, het veranderen, het veranderen van de werking of het in werking hebben van een 
inrichting is een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, verleend door het bevoegd gezag, 
verplicht (verder: omgevingsvergunning milieu)1.  Afhankelijk van de activiteiten die binnen een 
inrichting plaatsvinden, is het bevoegd gezag de gemeente of de provincie2 waarin de inrichting is 
gelegen. In een enkel geval is het Rijk het bevoegd gezag. Daarnaast zijn er inrichtingen waarvan de 
activiteiten niet vergunningplichtig zijn, maar die vallen onder algemene regels, zoals de regels uit het 
Activiteitenbesluit. 
 

                                                      
1 Artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
2 De provincie is het bevoegd gezag voor onder meer Brzo- en IPPC-inrichtingen 
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Doel omgevingsvergunning voor de activiteit milieu 
De omgevingsvergunning milieu heeft als doel de nadelige gevolgen die de activiteiten van de 
inrichting opleveren voor milieu, te voorkomen en te beperken. Volgens de wet Milieubeheer worden 
“onder gevolgen voor het milieu […] in ieder geval verstaan: gevolgen voor het fysieke milieu, gezien 
vanuit het belang van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen, van water, bodem 
en lucht en van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden en van de 
beheersing van het klimaat, alsmede van de relaties daartussen.”3 
 
Ongewone voorvallen en voorschriften 
Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning milieu moet de aanvrager onder andere gegevens 
verstrekken over de ongewone voorvallen die redelijkerwijs binnen de inrichting kunnen plaatsvinden. 
Daarbij moet ook worden omschreven wat de aard en omvang van deze voorvallen zijn en welke 
belasting zij vormen voor het milieu. Tot slot moet de aanvrager ook aangeven welke maatregelen de 
inrichting heeft getroffen om de belasting van het milieu, die het gevolg is van die voorvallen, te 
voorkomen of te beperken.4 
 
Afhankelijk van de beschreven ongewone voorvallen worden er voorschriften opgenomen in de 
vergunning, die kunnen bestaan uit te realiseren preventieve en repressieve 
(brand)veiligheidsvoorzieningen, maar ook uit gedragsvoorschriften of voorschriften over de inrichting 
van het terrein van de inrichting. Voor het opstellen van deze voorschriften wordt onder andere 
gebruik gemaakt van de Beste Beschikbare Technieken (BBT), die veelal zijn beschreven in de 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en andere (internationale) richtlijnen. Ook als er voor een 
activiteit geen BBT en richtlijnen zijn vastgesteld, kunnen er voorschriften worden verbonden aan een 
omgevingsvergunning, mits ze goed zijn gemotiveerd. Te denken valt aan koel- en blussystemen, de 
aanwezigheid van schuimvormend middel, de hoeveelheid en plaatsing van hydranten, de 
positionering en aard van toegangspoorten voor hulpdiensten. Ook is het mogelijk om de inzet van 
een bedrijfsbrandweer op te nemen in de omgevingsvergunning milieu als de bedrijfsbrandweer als 
gelijkwaardige maatregel wordt ingezet. Hierover meer in de volgende paragraaf. 
 
  

                                                      
3 Artikel 1.1, tweede lid, onderdeel a, van de Wet milieubeheer 
4 Artikel 4.2, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling omgevingsrecht 
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De veiligheidsregio als adviseur 
De veiligheidsregio is wettelijk adviseur bij vergunningverlening aan inrichtingen die vallen onder het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)5  en voor activiteiten met ontplofbare stoffen. 6 Daarnaast 
vraagt het bevoegd gezag de veiligheidsregio in veel gevallen om advies over aanvragen en 
activiteiten waar geen wettelijke adviesverplichting voor geldt, het zogenoemde niet-wettelijke advies. 
 

1.1.2 De overheidsbrandweer 
De overheidsbrandweer richt zich op het beperken en bestrijden van brand en het beperken en 
bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.7  Het optreden van 
de overheidsbrandweer is dus niet gericht op het voorkomen en beperken van negatieve effecten op 
het milieu, wat het doel is van de omgevingsvergunning milieu. 
 
De overheidsbrandweer heeft beperkte repressieve mogelijkheden. Het bestrijden en beheersen van 
incidenten in inrichtingen is vooral een aangelegenheid voor inrichtingen zelf, wanneer dit de 
mogelijkheden van de overheidsbrandweer te boven gaat. Reden hiervoor is dat er grenzen zijn aan 
wat van de overheidsbrandweer kan worden verwacht, zeker als het gaat om incidenten met 
gevaarlijke stoffen. De overheidsbrandweer is hier vaak niet op uitgerust en heeft een opkomsttijd die 
is vastgesteld in het regionaal dekkingsplan. 
Op grond van artikel 3.1.2, tweede lid, onderdeel c, van het Bvr voert de overheidsbrandweer bij de 
bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen alleen basishandelingen uit. Volgens de memorie 
van toelichting op het besluit is “de maatgevende inzet […] in deze situatie een lekkage van een 
gevaarlijke stof die met behulp van de eigen beschikbare uitrusting kan worden verholpen.” 8 
 
De inzet die van de overheidsbrandweer verwacht mag worden, wordt de basisbrandweerzorg 
genoemd. Het betreft de inzet van de overheidsbrandweer, ook ten aanzien van het bestrijden van 
ongevallen met gevaarlijke stoffen, in het openbare gebied. Ongevallen met gevaarlijke stoffen binnen 
een inrichting moeten daarom worden bestreden en beperkt met de maatregelen die in de 
omgevingsvergunning en de bedrijfsbrandweeraanwijzing zijn opgenomen. 
 
De omvang van de basisbrandweerzorg speelt een rol bij het bepalen van de verplichting om een 
bedrijfsbrandweer te hebben en de omvang daarvan. Hierover verderop in dit hoofdstuk meer. 
 

1.1.3 De bedrijfsbrandweer 
In de omgevingsvergunning milieu kunnen geen voorschriften voor alle mogelijke incidenten worden 
opgenomen. Het doel van de omgevingsvergunning milieu is immers om de gevolgen van activiteiten 
voor het milieu te voorkomen en te beperken. Het kan zijn dat een incident geen gevolgen heeft voor 
het milieu of dat er, ondanks de voorgeschreven maatregelen, nog sprake is van een restrisico. Om dit 
restrisico, veroorzaakt door incidenten binnen inrichtingen, af te dekken, kan het bestuur van de 
veiligheidsregio besluiten om bepaalde categorieën inrichtingen te verplichten een bedrijfsbrandweer 
te hebben. 
 

De definitie van een bedrijfsbrandweer is: 
  
“Een bedrijfsbrandweer is een door het bedrijf ingestelde incidentbestrijdingsorganisatie met 
bekwaam personeel en middelen die op basis van artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s is 
aangewezen door de veiligheidsregio teneinde de risico’s van het bedrijf voor de omgeving te 
beperken.” 9 
 
In de aanwijsbeschikking worden de geloofwaardige incidentscenario’s beschreven en het personeel 
en materieel voorgeschreven dat nodig is om de geloofwaardige incidentscenario’s te beheersen en/of 
te bestrijden. Hoe de bedrijfsbrandweer zich verhoudt tot de omgevingsvergunning en de inzet van de 
overheidsbrandweer komt verderop in dit hoofdstuk aan bod. 

                                                      
5 Artikel 12, derde lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
6 Artikel 6.3, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht 
7 Artikel 25, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s 
8 Nota van Toelichting op het Besluit veiligheidsregio’s, Stb. 2010, 255, p. 49 
9 https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Kennispubliatie-De-kern-van-bedrijfsbrandweren.aspx 
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1.1.4 De rampenbestrijding 
Een incident kan, ondanks preventieve en repressieve maatregelen, zodanig zijn dat er sprake is van 
een ramp: een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel 
personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd 
en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is 
vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. 10 
 
De veiligheidsregio moet onder meer voor hogedrempelinrichtingen11  een rampbestrijdingsplan 
vaststellen.12 Artikel 1 van de Wvr omschrijft rampenbestrijding als “het geheel van maatregelen en 
voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van 
een veiligheidsregio treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van 
de gevolgen van een ramp.” De overheidsbrandweer is een van de diensten die wordt ingezet bij de 
bestrijding van een ramp. Op grond van de Wabo kan de inrichting ook worden verplicht om de 
benodigde materiële componenten beschikbaar te hebben voor het bestrijden van het scenario door 
de overheidsbrandweer. Ook de bedrijfsbrandweer heeft een rol, meer daarover verderop in dit 
hoofdstuk. 
 

1.2 Bedrijfsbrandweer versus omgevingsvergunning  
De bedrijfsbrandweeraanwijzing is complementair aan de omgevingsvergunning milieu. In deze 
paragraaf worden de overeenkomsten en verschillen beschreven. 
 

1.2.1 De omgevingsvergunning als basis voor de bedrijfsbrandweeraanwijzing 
De bedrijfsbrandweeraanwijzing kan pas worden afgegeven na verlening van de 
omgevingsvergunning milieu. De basis voor de beoordeling van het bedrijfsbrandweerrapport is 
namelijk de vergunde situatie. Ook als deze situatie afwijkt van de werkelijke situatie – bijvoorbeeld 
omdat de vergunning activiteiten toestaat die in de praktijk niet plaatsvinden – is de vergunde situatie 
leidend. Een inrichting kan immers op ieder moment alsnog besluiten deze activiteiten te laten 
plaatsvinden.  
 
De vereiste voorzieningen in de omgevingsvergunning milieu zijn mede bepalend voor de noodzaak 
om een bedrijfsbrandweer te eisen. Een incident kan een geloofwaardig incidentscenario vormen, 
maar door in de vergunning opgenomen voorzieningen worden afgedekt. In dat geval is er geen 
bedrijfsbrandweerinzet noodzakelijk. Dit kan ertoe leiden dat een inrichting, nadat ze een beeld heeft 
gekregen van de consequenties van een aanwijzing, besluit om voorzieningen aan te brengen die van 
invloed zijn op de geloofwaardige incidentscenario’s. Deze voorzieningen moeten dan wel worden 
vastgelegd in een omgevingsvergunning milieu, die onherroepelijk moet zijn, alvorens hiervan kan 
worden uitgegaan in een bedrijfsbrandweeraanwijzing.  
 
Als er al een aanwijstraject is gestart en het bedrijf het betreffende scenario toch middels een 
stationaire voorziening wil afdekken, zal het in de praktijk vaak nodig zijn om een inrichting toch aan te 
wijzen totdat de stationaire voorziening13 in de omgevingsvergunning is opgenomen. De behandeling 
van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan immers enige tijd duren, zeker als er beroep 
wordt ingesteld tegen de betreffende omgevingsvergunning. Bovendien is het ten tijde van 
beoordeling van het bedrijfsbrandweerrapport ook niet altijd duidelijk of een inrichting daadwerkelijk 
een wijziging van de omgevingsvergunning aan zal vragen. Na het vergunnen van een stationaire 
voorziening kan de inrichting verzoeken de aanwijsbeschikking alsnog in te trekken. 
 

                                                      
10 Artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s 
11 Een hogedrempelinrichting is een type inrichting, benoemd in het Besluit risico’s zware ongevallen. Meer over 
Brzo-inrichtingen is te vinden in paragraaf 3.2 
12 Artikel 17 van de Wet Veiligheidsregio’s in samenhang met artikel 6.1.1., eerste lid, van het Besluit 
veiligheidsregio’s. Andere categorieën inrichtingen zijn luchthavens en afvalvoorzieningen 
13 Met een “stationaire voorziening” wordt in dit aanwijsbeleid een vast opgestelde koel- of blusvoorziening 
bedoeld, die niet bediend hoeft worden door bedrijfsbrandweerpersoneel (personen met repressief inzicht). Dit 
geldt ook voor een vast opgestelde koel- of blusvoorziening die geactiveerd moet worden door een enkele druk 
op de knop. Alhoewel de voorziening bediend wordt, is hier geen repressief inzicht voor nodig en valt ze daarom 
niet onder dit aanwijsbeleid. 
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1.2.2 Voorkeur voor stationaire voorzieningen 
Stationaire voorzieningen hebben, daar waar mogelijk, de voorkeur boven de inzet van een 
bedrijfsbrandweer voor de bestrijding en/of beheersing van incidenten. De voordelen zijn dat ze, als ze 
goed worden onderhouden, betrouwbaar werken en direct inzetbaar zijn. De (bedrijfs)brandweer hoeft 
niet eerst ter plaatse te gaan en mobiele middelen op te bouwen, voordat de bestrijding van het 
incident kan plaatsvinden. (Bedrijfs)brandweerpersoneel hoeft zich bovendien niet in een gevaarlijke 
omgeving te begeven om het incident te bestrijden, waardoor een stationaire voorziening ook wegens 
de veiligheid van brandweerpersoneel de voorkeur heeft.  
 
Nadelen zijn er ook. Zo kunnen stationaire voorzieningen bij een explosie beschadigd raken. 
Daarnaast is een stationaire voorziening vaak alleen voor een specifiek incident inzetbaar op een 
vooraf bepaalde wijze en op een enkele locatie. De afweging tussen het mobiel of stationair afdekken 
van een incident wordt o.a. bepaald door: 

 financiële overwegingen van de inrichtinghouder; 

 noodzakelijke snelheid van het begin van de inzet; 

 noodzakelijke flexibiliteit voor de inzetstrategie en de 

 bereikbaarheid van de plaats van het incident (onder meer de te verwachten warmtestraling, 
obstakels en de afstand tussen in te zetten bestrijdingsmiddelen en incident). 

 
Spoorwegemplacementen 
In het kader van het project “Landelijke afspraken veiligheid en geluid emplacementen” zijn afspraken 
gemaakt over de voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van incidenten met gevaarlijke 
stoffen op spooremplacementen. Deze voorzieningen moeten worden vastgelegd in de 
milieuregelgeving en kunnen de noodzaak voor het aanwijzen van een bedrijfsbrandweer in de 
toekomst mogelijk gaan beperken. In hoeverre dit het geval zal zijn, is nog niet bekend. De 
aanwijsbevoegdheid voor spoorwegemplacementen op zich zal niet vervallen. 
 

1.2.3 De bedrijfsbrandweer in de aanwijsbeschikking én de 
omgevingsvergunning 
De inzet van een bedrijfsbrandweer kan voor eenzelfde scenario zowel zijn opgenomen in de 
bedrijfsbrandweeraanwijzing als zijn voorgeschreven in de omgevingsvergunning milieu. In het eerste 
geval omdat sprake is van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid. In het tweede geval 
omdat de bedrijfsbrandweer wordt ingezet als gelijkwaardige maatregel voor een stationaire 
voorziening.  
 
Het toetsingskader voor de bedrijfsbrandweeraanwijzing op grond van artikel 31 van de Wvr en de 
bedrijfsbrandweer zoals opgenomen in de omgevingsvergunning milieu is daarmee verschillend. Voor 
de aanwijzing van een bedrijfsbrandweer op grond van artikel 31 van de Wvr dient er immers sprake 
te zijn van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid. Dit criterium geldt niet als sprake is van 
een gelijkwaardigheid. Voor dit laatste geldt het criterium zoals onder meer opgenomen in een PGS 
ten aanzien van gelijkwaardigheid “of met toepassing van de andere maatregel een gelijkwaardige 
bescherming kan worden bereikt”.  
 
Als het betreffende scenario waarvoor de bedrijfsbrandweer als gelijkwaardigheid wordt ingezet ook 
leidt tot een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid (én de inrichting behoort tot een van de 
categorieën die op grond van artikel 31 van de Wvr kan worden aangewezen om over een 
bedrijfsbrandweer te beschikken) dan zullen de bedrijfsbrandweeraanwijzing en de 
omgevingsvergunning milieu voor dat scenario inhoudelijk op elkaar moeten worden afgestemd. In dat 
geval kan ervoor worden gekozen om in de betreffende omgevingsvergunning milieu in het voorschrift 
ten aanzien van gelijkwaardigheid een verwijzing op te nemen naar de bedrijfsbrandweeraanwijzing 
waarin dit scenario is opgenomen. Het moet dan wel gaan om een verwijzing naar de specifieke 
aanwijsbeschikking. Op deze manier wordt bewerkstelligd dat een wijziging van de 
bedrijfsbrandweeraanwijzing respectievelijk de omgevingsvergunning milieu ten aanzien van dit 
scenario ook leidt tot een wijziging van de omgevingsvergunning milieu respectievelijk de 
bedrijfsbrandweeraanwijzing.  
 
 
Inzet van een bedrijfsbrandweer 
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De verplichte inzet van een bedrijfsbrandweer is niet alleen voorbehouden aan inrichtingen die een 
bedrijfsbrandweeraanwijzing hebben. Een bedrijfsbrandweer als gelijkwaardige maatregel kan ook 
voorkomen binnen een inrichting die niet op grond van artikel 31 van de Wvr is aangewezen of zelfs 
niet onder de categorie inrichtingen valt die op grond van artikel 31 van de Wvr is aan te wijzen. De 
bedrijfsbrandweer kan ook in een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu worden opgenomen.14  
 
Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een bedrijfsbrandweer zoals beschreven in de PGS 
15:2016, waarin verschillende beschermingsniveaus worden benoemd voor de opslag van verpakte 
gevaarlijke stoffen. Eén van de instrumenten om beschermingsniveau 1, het hoogste 
beschermingsniveau, te realiseren, is de inzet van een bedrijfsbrandweer. 15  Omdat de 
bedrijfsbrandweer hier wordt ingezet als gelijkwaardige maatregel (ter vervanging van een stationaire 
voorziening) moet die in de omgevingsvergunning milieu worden opgenomen.16 Pas als een 
ongewoon voorval ook gevolgen heeft voor de openbare veiligheid (en daarmee een geloofwaardig 
incidentscenario vormt als bedoeld in het Bvr) moet de bedrijfsbrandweerinzet eveneens worden 
opgenomen in een bedrijfsbrandweeraanwijzing. In dat geval zal de omvang en aard van de inzet 
vanuit de bedrijfsbrandweeraanwijzing zo veel mogelijk inhoudelijk worden afgestemd met de inzet die 
in de omgevingsvergunning is opgenomen. 
 

1.3 Bedrijfsbrandweer versus overheidsbrandweer 
De overheidsbrandweer is verantwoordelijk voor de brandweerzorg binnen de veiligheidsregio. Elke 
veiligheidsregio is verplicht een Regionaal Risicoprofiel op te stellen. Hierdoor ontstaat er inzicht in de 
soort en ernst van branden, rampen en crises waar een veiligheidsregio zich op moet voorbereiden. 
Doel van een Regionaal Risicoprofiel is het (strategisch) beleid van de veiligheidsregio in samenhang 
te brengen met de daadwerkelijk aanwezige risico’s. Op basis van de conclusies kan het bestuur van 
de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en 
crisisbeheersing. 
 
Deze ambities worden vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio. 
Bij de beoordeling van de vraag of een inrichting over een bedrijfsbrandweer moet beschikken worden 
uitdrukkelijk de mogelijkheden van de overheidsbrandweer in een gebied betrokken. Hierbij wordt 
uitgegaan van de basisbrandweerzorg en de daaraan verbonden opkomsttijden en middelen. In 
hoofdstuk 3 van het Bvr zijn de eisen van de basisbrandweerzorg opgenomen. Hierin is o.a. 
opgenomen dat de brandweer beschikt over basisbrandweereenheden en ondersteuningseenheden 
(redvoertuig en hulpverleningsvoertuig) om de taken zoals opgenomen in de Wvr (artikel 25) uit te 
kunnen voeren. Daarnaast is in dit hoofdstuk geregeld wat de tijdnormen voor het vaststellen van de 
opkomsttijden van deze eerste eenheid (tankautospuit met bemanning) zijn. Voor gebouwen met een 
kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie geldt, 
op basis van het Bvr, een opkomsttijd van 10 minuten. Van deze tijd kan gemotiveerd worden 
afgeweken door het bestuur van de veiligheidsregio. Daarbij mag echter geen hogere opkomsttijd 
worden vastgesteld dan 18 minuten. Afwijkingen worden opgenomen in een dekkingsplan dat 
onderdeel uitmaakt van het beleidsplan van de veiligheidsregio.  
 
De overheidsbrandweer kan qua omvang, opkomsttijd en middelen niet ingericht zijn op alle mogelijke 
incidenten binnen de regio. Er zijn grenzen aan wat op het vlak van repressieve brandweerzorg van 
de overheid mag worden verwacht. In geval van bijzondere risico’s moet degene die de risico’s in het 
leven roept een bijdrage leveren aan de beheersing en bestrijding daarvan. Door middel van een 
bedrijfsbrandweeraanwijzing legt het bestuur van de veiligheidsregio dat deel van de repressieve 
brandweertaak, dat de taak van de overheidsbrandweer te boven gaat, neer bij de risicovolle 
inrichtingen zelf. Een eventueel tekort schietende brandweerzorg mag echter niet door middel van een 
bedrijfsbrandweeraanwijzing gecompenseerd worden.17 
 

                                                      
14 Zie ook het rapport Bedrijfsbrandweer bij de opslag van gevaarlijke stoffen. Geen sluitend geheel. van de 

VROM-inspectie en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (29 december 2011) 
15 PGS 15:2016, versie 1.0, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, p. 44 
16 De wenselijkheid van de inzet van een bedrijfsbrandweer bij beschermingsniveau 1 valt te betwisten. In de 
praktijk zal de inzet van een bedrijfsbrandweer bij een dergelijk scenario ook een risicovolle binnenaanval 
inhouden. In paragraaf 4.1 staat hoe de veiligheidsregio omgaat met de binnenaanval bij bestrijding van een 
geloofwaardig incidentscenario.  
17 Nota van Toelichting op het Besluit veiligheidsregio’s, Stb. 2010, 255, p. 37 
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Los van het feit dat de overheidsbrandweer niet alle risico’s kan bestrijden vanuit de brandweerzorg, 
heeft de inzet van de bedrijfsbrandweer ook intrinsieke voordelen: een bedrijfsbrandweer is 
bijvoorbeeld beter dan de overheidsbrandweer bekend met de aanwezige installaties, processen en 
stoffen. Ook kan de bedrijfsbrandweer sneller ingezet worden, waardoor schade en gevolgen beperkt 
kunnen blijven en escalatie mogelijk wordt voorkomen (zie figuur 2).  
 

 
 
  Figuur 2 Inzettijd overheids- en bedrijfsbrandweer  
 
  
Het niveau van de basisbrandweerzorg binnen de veiligheidsregio 
De omvang van de basisbrandweerzorg staat beschreven in: 

• Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2016-2019 
• Dekkingsplan Brandweer 2012 
• Rapport ‘ Lokale risico’s in beeld’, verantwoording opkomsttijden brandweer  

 

1.4 Bedrijfsbrandweer versus rampenbestrijding 
De scenario’s voor de rampenbestrijding gaan over het algemeen over de grootste ongevalseffecten 
die door de activiteiten met gevaarlijke stoffen op een inrichting voor kunnen komen. De 
rampbestrijdingsscenario’s voor de uitwerking in een rampbestrijdingsplan worden geselecteerd op 
basis van de grootste schade-effecten in de vorm van gewonden, doden, brandomvang en/of 
milieueffecten die direct volgen uit een LOC-scenario (LOC = Loss Of Containment: vrijkomen van de 
gevaarlijke stof).  
 
De primaire verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding ligt bij de overheid. Op grond van de 
omgevingsvergunning milieu kan de inrichting wel worden verplicht om de benodigde materiële 
component beschikbaar te hebben voor het bestrijden van het scenario door de overheidsbrandweer. 
Hoewel een kenmerk van een rampscenario is dat het door zijn aard en omvang niet effectief door een 
bedrijfsbrandweer kan worden bestreden en derhalve niet zal leiden tot een (verhoogde) aanwijzing, 
kan hiervoor wel bedrijfsbrandweerpersoneel en -materieel ingezet worden. De bedrijfsbrandweer 
heeft immers niet alleen tot doel het bestrijden van een incident, maar ook het beheersen ervan en het 
beperken van de effecten. Het optreden van een bedrijfsbrandweer, die eerder inzetbaar is dan de 
overheidsbrandweer, kan voorkomen dat een rampscenario verder escaleert. De omvang van de voor 
te schrijven personele en materiele component in de bedrijfsbrandweeraanwijzing wordt derhalve 
beperkt tot datgene dat nodig is om de geloofwaardige incidentscenario’s te beheersen. Hieruit volgt 
echter ook dat, indien het verloop van een scenario zodanig is dat een inzet van een 
bedrijfsbrandweer geen effect heeft op het beheersen van het scenario, de bedrijfsbrandweer hiervoor 
niet kan worden voorgeschreven. 
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2 De bevoegdheid om aan te wijzen 
Er zijn grenzen aan wat van de overheid op het vlak van de repressieve brandweerzorg mag worden 
verwacht. In het geval van bijzondere risico’s voor de openbare veiligheid moet degene die deze 
risico’s veroorzaakt een bijdrage leveren aan de beheersing en bestrijding daarvan.18  Daarom kan het 
bestuur van de veiligheidsregio een inrichting verplichten om een bedrijfsbrandweer te hebben. In dit 
hoofdstuk is beschreven wanneer een inrichting kan worden aangewezen. 
 

2.1 Een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid 
Het bestuur van de veiligheidsregio kan op grond van artikel 31 lid 1 van de Wvr een inrichting, die in 
geval van een brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid, 
aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig.  
 
Een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid is volgens de wetgever “een situatie waarin er naar 
het oordeel van het bestuur van de veiligheidsregio als gevolg van geloofwaardige incidentscenario’s 
binnen de inrichting, een schade in de omgeving van die inrichting kan ontstaan die duidelijk groter is 
dan de schade die optreedt door mogelijke ongevallen in de betrokken omgeving zelf en waarop de 
overheidsbrandweer is berekend. De situatie die een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid 
vormt, veroorzaakt een risico dat uitstijgt boven het risico, waarop normaal gesproken de 
overheidsbrandweer is voorbereid”.19 
 
Of er sprake is van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid, beoordeelt de veiligheidsregio 
aan de hand van een bedrijfsbrandweerrapport dat de inrichting bij haar moet indienen. Het begrip 
‘bijzonder gevaar‘ wordt gekoppeld aan geloofwaardige incidentscenario’s. In het 
bedrijfsbrandweerrapport staan de geloofwaardige incidentscenario’s beschreven die kunnen 
optreden bij de inrichting en de wijze waarop ze beheerst en bestreden kunnen worden. 
 

2.1.1 Geloofwaardige incidentscenario‘s 
Niet elk geïdentificeerd ongevalsscenario voor brand of ongeval met gevaarlijke stoffen in een 
inrichting hoeft te leiden tot een aanwijzing. Er moet sprake zijn van een geloofwaardig 
incidentscenario: een incident dat reëel en typerend wordt geacht voor de inrichting, daarbij in 
aanmerking nemend welke preventieve voorzieningen zijn getroffen. Het scenario moet ook leiden tot 
schade buiten de inrichting. Bovendien moet dit incident door snel en adequaat repressief optreden 
van een brandweer kunnen worden beheerst of bestreden. 
 
Onder typerend wordt verstaan dat incidenten voort kunnen komen uit de vergunde activiteiten met 
gevaarlijke stoffen op de inrichting. Bij de analyse of een scenario reëel is, wordt vanuit het wettelijk 
kader niet nader ingegaan op het onderwerp “kans”. In een bedrijfsbrandweerrapportage behoren 
daarom geen analyses opgenomen te zijn waarmee getracht wordt hard te maken dat de kans op een 
bepaald risico dermate klein is, dat daarom geen bedrijfsbrandweer noodzakelijk is. De wetgever heeft 
in hoofdstuk 7 van het Bvr bedoeld een kader te scheppen op basis waarvan scenario’s worden 
uitgewerkt vanwege het simpele feit dat een gevaarlijke stof op een bedrijf aanwezig is. Primair toetst 
de veiligheidsregio scenario’s aan de preventieve LOD’s om te beoordelen of een scenario reëel wordt 
geacht. Voor de veiligheidsregio zijn de repressieve LOD’s die ingrijpen op een LOC verder bepalend 
voor de vraag of er effecten buiten de inrichting zijn. Er kan alleen rekening gehouden worden met 
LOD’s, preventief én repressief, waarvan de doelmatige werking is vastgesteld om het scenario te 
stoppen of minimaal te beheersen. Scenario’s waarvan een zeer kleine kans bestaat dat ze optreden 
(scenario’s voor de rampenbestrijding), kunnen niet worden aangemerkt als geloofwaardig 
incidentscenario.20 
 

2.1.2 Schade 
Schade aan personen en gebouwen kan het directe gevolg zijn van het incident zelf, maar ook van de 
escalatie van een incident. Als het oorspronkelijke incident geen effecten heeft buiten de inrichting, 
maar escalatie ervan wel leidt tot schade buiten de inrichting dan dient dit escalatiescenario op basis 

                                                      
18 Memorie van toelichting op de Wet veiligheidsregio’s, TK 2006-2007, 31 117, nr. 3, p. 70 
19 Nota van Toelichting op het Besluit veiligheidsregio’s, Stb. 2010, 255, p. 57 
20 Zie ook Nota van Toelichting op het Besluit veiligheidsregio’s, Stb. 2010, 255, p. 57 en 58 
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van de schadecriteria meegenomen te worden in de afweging of het scenario een geloofwaardig 
bedrijfsbrandweerscenario is. 
 
De criteria of er schade aan personen of gebouwen buiten de inrichting kan optreden zijn uitgewerkt in 
de Werkwijzer Bedrijfsbrandweren 2013. 
 

2.2 Inrichtingen die aangewezen kunnen worden 
Niet alle inrichtingen die werken met gevaarlijke stoffen kunnen worden aangewezen. De aanwijsbare 
inrichtingen zijn beperkt tot de drie categorieën uit artikel 7.1 van het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr): 
 

a) inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 
(Brzo-inrichtingen); 

b) inrichtingen met installaties waarop hoofdstuk 2, afdeling 2, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing is voor zover het betreft: 

a. inrichtingen die geheel of nagenoeg geheel zijn bestemd voor de opslag in verband 
met vervoer van in die afdeling genoemde stoffen, al dan niet in combinatie met 
andere stoffen en producten (vervoersgebonden inrichtingen); 

b. spoorwegemplacementen voor zover zij geen onderdeel zijn van een inrichting als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 
(spoorwegemplacementen); en 

c) inrichtingen, bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet, met uitzondering van 
de inrichtingen waarop artikel 44 van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen van 
toepassing is (inrichtingen voor kernenergie).  

 

2.2.1 Brzo-inrichtingen 
Bedrijven waar een bepaalde hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen aanwezig is of mag zijn conform de 
omgevingsvergunning milieu, vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). 
Doel van het Brzo 2015 is het voorkomen van rampen en zware ongevallen met gevaarlijke stoffen en, 
als zich toch een incident voordoet, de gevolgen voor mens en milieu te beperken.  
 
Brzo-inrichtingen kunnen worden aangemerkt als lagedrempelinrichting of hogedrempeinrichting, 
afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die aanwezig is of kan zijn. Voor 
hogedrempelinrichtingen gelden zwaardere eisen dan voor lagedrempelinrichtingen, echter beide 
typen bedrijven moeten zorgen voor een afdoende veiligheidsniveau. Of een inrichting een Brzo-
inrichting is, moet blijken uit bijlage I van de Seveso III-richtlijn, waarnaar het Brzo 2015 verwijst. 
Hierin staan de drempelwaarden voor gevaarlijke stoffen. Zowel hogedrempel- als 
lagedrempelinrichtingen kunnen worden aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig. 
 

2.2.2 Vervoersgebonden inrichtingen en spoorwegemplacementen 
Vervoersgebonden inrichtingen zijn inrichtingen voor de opslag gerelateerd aan het vervoer van 
gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld stuwadoors). Samen met spoorwegemplacementen worden ze ook 
wel aangeduid als ARIE-inrichtingen, omdat artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet hen verplicht 
een zogenaamde Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE) op te stellen. 
 
Het doel van de ARIE-regeling is dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij de risico’s van zware 
ongevallen binnen hun bedrijf kennen en beheersen. Dit wordt gedaan aan de hand van een 
aanvullende risico- inventarisatie en evaluatie (ARIE) die door het bedrijf wordt opgesteld. Bedrijven 
die onder de ARIE-regeling vallen zijn verplicht dit schriftelijk te melden bij de Inspectie Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (I-SZW). Nadat I-SZW op de hoogte is gesteld van de ARIE-plicht moet I-SZW 
de meldingsgegevens van het ARIE-plichtige bedrijf doorgeleiden naar de veiligheidsregio. Of een 
bedrijf ARIE-plichtig (en daarmee aanwijsbaar) is, is dus ter beoordeling aan I-SZW. Het doorzetten 
van deze informatie door I-SZW naar de veiligheidsregio’s is daarom van groot belang voor het 
aanwijstraject van dit type bedrijven. 
 

2.2.3 Inrichtingen voor kernenergie 
Inrichtingen die vallen onder artikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet kunnen worden 
aangewezen voor het hebben van een bedrijfsbrandweer. Uitzondering hierop zijn de inrichtingen die 
ook nog vallen onder artikel 44 van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen. Met dit laatste 
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worden inrichtingen bedoeld die omschreven isotopen hebben van de elementen uranium en/of 
plutonium en qua gewicht boven een drempelwaarde uitkomen. 
 
Voorbeelden van onder de Kernenergiewet vergunningplichtige en daarmee aanwijsbare inrichtingen 
zijn: 

• producenten van isotopen die worden gebruikt voor medische toepassingen; 
• centrales voor het opwekken van elektrische energie en, 
• bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het verwerken en opslaan van radioactief afval en 

het verrijken van uranium. 
 
Een voorbeeld van vergunningvrije en daarmee niet-aanwijsbare inrichtingen zijn laboratoria waarbij 
de elementen worden gebruikt vanwege hun chemische eigenschappen en voorheen de fotografie 
waarbij chemicaliën werden gebruikt. 
 

2.3 Het aanwijsproces 
De procedure voor het aanwijzen van een bedrijfsbrandweer staat in hoofdstuk 7 van het Besluit 
veiligheidsregio’s en is ook beschreven in de Werkwijzer. In dit hoofdstuk worden de procesafspraken 
beschreven.  
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Figuur 3 Processtappen bedrijfsbrandweeraanwijzing 
Rood betekent: een actie door de Veiligheidsregio 
Blauw betekent: een actie door de inrichting 
Groen betekent: een actie door de wettelijke adviseurs 
 
Proces 
In deze paragraaf worden de afzonderlijke processtappen beschreven, waarbij de veiligheidsregio er 
de voorkeur aan geeft om zo veel mogelijk bij het proces van vergunningverlening voor de 
omgevingsvergunning milieu aan te sluiten. 
 
Stappen 0, 1 en 2: Voorbereiding en Selectie 
Binnen 2 jaar na vaststelling van dit aanwijsbeleid, wordt voor alle inrichtingen die conform artikel 7.1 
van het Bvr aangewezen kunnen worden, maar momenteel geen aanwijzing hebben, (opnieuw) 
nagegaan of er in geval van brand of ongeval sprake kan zijn van een bijzonder gevaar voor de 
openbare veiligheid. Indien in het recente verleden is bepaald dat er geen bijzonder gevaar aanwezig 
is of dat eventuele geloofwaardige incidentscenario’s niet bestreden of beheerst kunnen worden met 
een bedrijfsbrandweer, en er geen indicatie is dat deze situatie is veranderd, hoeft daarvoor geen 
heroverweging plaatsvinden. Voor een verouderde aanwijsbeschikking kan wel een heroverweging 
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plaatsvinden. Onder een verouderde aanwijsbeschikking wordt verstaan een aanwijsbeschikking 
waarin is uitgegaan van verouderde bestrijdingsinzichten of -technieken. Ook kan een 
aanwijsbeschikking worden geactualiseerd als de uitwerking van de geloofwaardige incidentscenario’s 
of de voorschriften zijn verouderd. 
De te beoordelen inrichtingen vallen vervolgens in een van de volgende categorieën: 

a) op basis van de aanwezige informatie kan redelijkerwijs aangenomen worden dat er geen 
sprake is van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid. Deze inrichtingen zullen niet 
worden gevraagd om een bedrijfsbrandweerrapport in te dienen; 

b) op basis van de aanwezige informatie kan redelijkerwijs aangenomen worden dat er sprake is 
van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid maar dat dit gevaar wordt afgedekt 
door de aanwezige stationaire installaties. De installaties zijn echter onvoldoende geborgd in 
de omgevingsvergunning milieu. Het is belangrijk dat in overleg met het betrokken bevoegd 
gezag de borging in de omgevingsvergunning in orde wordt gebracht. Het bedrijf moet 
hiervoor het initiatief nemen om de vergunning aan te passen. Na borging van de stationaire 
installaties zal de veiligheidsregio het hoofd of bestuurder van de inrichting schriftelijk over de 
beoordeling in kennis stellen; 

c) op basis van de aanwezige informatie is beoordeeld dat er mogelijk sprake is van een 
bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid, maar door lopende trajecten (bijvoorbeeld 
aanpassing van een omgevingsvergunning milieu) is het op dit moment niet zinvol een 
aanwijstraject te starten. Indien er inderdaad sprake is van een omgevingsvergunningstraject 
dan zal de veiligheidsregio het hoofd of bestuurder van de inrichting op de hoogte stellen dat 
een aanwijstraject zal volgen, nadat de procedure omwille van een omgevingsvergunning is 
afgerond. Ook doet de veiligheidsregio er goed aan om de consequenties van de 
milieuvergunningaanvraag én de (concept) milieuvergunning met het hoofd of de bestuurder 
van de inrichting te bespreken. Bij voorkeur gebeurt dit aan de hand van een 
(concept)bedrijfsbrandweerrapportage. 
De veiligheidsregio kan een aanwijstraject starten als er aanwijzingen zijn dat de verlening 
van de omgevingsvergunning of het onherroepelijk worden ervan, lange tijd op zich zal laten 
wachten en er reeds sprake is van vergunde activiteiten met geloofwaardige scenario’s; 

d) op basis van de aanwezige informatie is bepaald dat er sprake is van een bijzonder gevaar 
voor de openbare veiligheid of er is onvoldoende informatie om vast te stellen of er sprake is 
van een bijzonder gevaar. Het starten van een aanwijstraject is noodzakelijk. 

 
Stap 3: Vooroverleg 
Voordat een hoofd of bestuurder van een inrichting wordt verzocht een bedrijfsbrandweerrapport in te 
leveren, kan er een vooroverleg of startbijeenkomst worden belegd. Het doel van een dergelijk overleg 
is het geven van uitleg over het proces van een bedrijfsbrandweeraanwijzing en de gewenste 
gegevens in het bedrijfsbrandweerrapport. Ook kan een al opgesteld concept 
bedrijfsbrandweerrapport worden besproken of uitgelegd worden dat een geloofwaardig 
incidentscenario niet meer van toepassing is als er aanvullende maatregelen worden genomen of een 
activiteit wordt gestaakt. In dit laatste geval (wanneer aanvullende maatregelen worden genomen of 
een activiteit wordt gestaakt) zal de veiligheidsregio moeten beoordelen of het aanwijstraject (al dan 
niet alleen voor dat geloofwaardige incidentscenario) wordt stilgelegd in afwachting van wijziging van 
de omgevingsvergunning milieu. De veiligheidsregio kan, in geval het aanwijstraject tijdelijk wordt 
stilgelegd, een termijn stellen waarbinnen een aanvraag om wijziging van de omgevingsvergunning 
milieu moet zijn ingediend bij het bevoegd gezag. Als de inrichting niet aan deze termijn voldoet, wordt 
het aanwijstraject hervat en wordt het betreffende geloofwaardige incidentscenario meegenomen in de 
aanwijsbeschikking. 
 
Binnen 4 weken na het vooroverleg wordt, waar van toepassing, de schriftelijk verkregen informatie 
beoordeeld en wordt het hoofd of de bestuurder van de inrichting schriftelijk verzocht een 
bedrijfsbrandweerrapport of aanvullende informatie op het veiligheidsrapport aan te leveren (hierna: 
aanschrijving). Dit is een termijn van orde. 21 
 
 
 
 

                                                      
21 Een termijn van orde is geen wettelijke termijn, maar een door de veiligheidsregio zelf gehanteerde, niet 
bindende termijn. Van een termijn van orde kan eenvoudiger afgeweken worden dan van een wettelijke termijn, 
waarop de procedures uit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn. 
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Stap 4: Opstellen bedrijfsbrandweerrapport 
Het hoofd of de bestuurder van de inrichting moet binnen 3 maanden na aanschrijving (het schriftelijke 
verzoek van de veiligheidsregio) een bedrijfsbrandweerrapport indienen. 22  Dit is een wettelijke 
termijn, waaraan de inrichting verplicht is te voldoen. 23  Indien het bedrijfsbrandweerrapport niet of 
niet tijdig wordt ingediend, kan de veiligheidsregio besluiten tot het opleggen van een last onder 
dwangsom met als doel het alsnog in laten dienen van het bedrijfsbrandweerrapport.  
Inrichtingen waarvoor al een veiligheidsrapport is ingediend met daarin een bedrijfsbrandweerrapport 
mogen volstaan met een verwijzing naar de betreffende gegevens in het veiligheidsrapport. Tijdens de 
beoordeling kan echter wel blijken dat aanvullende informatie noodzakelijk is. 
 
Stap 5: Ontvangst en beoordeling 
Binnen 4 weken na ontvangst van het bedrijfsbrandweerrapport wordt beoordeeld of er voldoende 
informatie is om de beoordeling te maken. Dit is een termijn van orde. 
 
Indien er onvoldoende informatie is, wordt het hoofd of de bestuurder van de inrichting hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht en gevraagd om aanvullende informatie aan te leveren. 24  Bij dit 
verzoek om aanvullende informatie stelt de veiligheidsregio een termijn waarbinnen ze de gevraagde 
informatie wil hebben ontvangen. Indien de gevraagde informatie niet of niet tijdig wordt overhandigd 
wordt er handhavend opgetreden en in het uiterste geval zal de veiligheidsregio de ontbrekende 
informatie zelf aanvullen en daarmee het aanwijstraject voortzetten.  
 
Stap 6: Conceptbeschikking of beslissing “geen aanwijzing” 
Binnen 6 weken nadat alle informatie is ontvangen wordt er – als de veiligheidsregio van oordeel is 
dat er inderdaad sprake is van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid in geval van brand of 
ongeval – een conceptaanwijsbeschikking opgesteld. Dit is een termijn van orde.  
 
Indien de veiligheidsregio op basis van de verkregen informatie van mening is dat een 
bedrijfsbrandweeraanwijzing niet nodig is, zal de veiligheidsregio geen conceptaanwijsbeschikking 
opstellen, maar het hoofd of de bestuurder van de inrichting en de wettelijke adviseurs schriftelijk 
informeren dat de aanwijsprocedure is stopgezet. In het schrijven wordt vermeld wat de reden is dat 
de aanwijsprocedure wordt gestopt. 
 
Stap 7: Wettelijke adviseurs 
Binnen 1 week na het opstellen van de concept aanwijsbeschikking wordt de wettelijke adviseurs om 
advies gevraagd. 25 Dit is een termijn van orde. Daarbij wordt ook een kopie van het 
bedrijfsbrandweerrapport en eventueel aanvullende informatie naar de adviseurs gezonden. 26 De 
wettelijk adviseurs wordt gevraagd binnen 6 weken hun advies uit te brengen. Als een adviseur geen 
advies uitbrengt binnen deze termijn en de veiligheidsregio hier niet over informeert, kan de 
veiligheidsregio de besluitvorming over de aanwijsbeschikking na afloop van deze termijn 
voortzetten.27 
 
Stap 8: Hoorgesprek 
Binnen 4 weken na het verwerken van het advies van de wettelijke adviseurs wordt de concept 
aanwijsbeschikking aan het hoofd of de bestuurder van de inrichting gezonden en wordt hij 
uitgenodigd voor een hoorgesprek.28 
 
Indien dit hoorgesprek heeft plaatsgevonden, wordt een verslag gemaakt, dat binnen 4 weken naar 
het hoofd of de bestuurder van de inrichting wordt gezonden. Hij kan zijn eventuele opmerkingen over 
het verslag schriftelijk aan de veiligheidsregio doen toekomen. De veiligheidsregio stelt tijdens het 
hoorgesrek een redelijk termijn voor het verstrekken van deze opmerkingen door de inrichting. De 
veiligheidsregio zal deze opmerkingen in overweging nemen. Indien opmerkingen door de 
veiligheidsregio niet worden overgenomen moet dit worden toegelicht in het besluit.  
 

                                                      
22 Artikel 7.2, lid 1, van het Bvr 
23 Artikel 7.2, lid 2, van het Bvr 
24 Artikel 7.2, lid 4, van het Bvr 
25 Artikel 7.3, tweede lid, van het Bvr 
26 Artikel 7.2, derde lid, van het Bvr 
27 Artikel 3:6, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
28 Artikel 7.3, tweede lid, van het Bvr 
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De in deze processtap genoemde termijnen, zijn termijnen van orde. 
 
Stap 9: Beschikking 
Binnen 1 maand na het hoorgesprek, of wanneer schriftelijke opmerkingen zijn ontvangen 1 maand na 
het ontvangst daarvan, wordt de definitieve aanwijsbeschikking opgesteld en verzonden aan het hoofd 
of de bestuurder van de inrichting. Een afschrift van de beschikking wordt aan de wettelijke adviseurs 
gezonden.29 
 
De in deze processtap genoemde termijnen, zijn termijnen van orde. 
 
Stap 10: Opleveringsinspectie 
Binnen 3 maanden na de inwerkingtreding van de aanwijsbeschikking voert de veiligheidsregio een 
opleveringsinspectie uit. Dit is een termijn van orde.  
 
Doel van deze inspectie is het creëren van een overdrachtsmoment van de opsteller van de 
aanwijsbeschikking naar het hoofd of de bestuurder van de inrichting en naar de toezichthouder. 
Daarbij kan bepaald worden of er nog onduidelijkheden bij het hoofd of de bestuurder van de inrichting 
zijn en of er wordt voldaan aan hetgeen in de aanwijsbeschikking is vastgelegd. Bij constatering van 
tekortkomingen zal de inrichting meestal in de gelegenheid worden gesteld om deze binnen een 
redelijke termijn te herstellen. Mocht echter blijken dat een inrichting niet binnen de in de 
aanwijsbeschikking genoemde termijn over een bedrijfsbrandweer beschikt, zal direct handhavend 
worden opgetreden en zal in beginsel geen hersteltermijn worden gegund, anders dan een 
begunstigingstermijn in een handhavingstraject. 
 
De processtap ‘Opleveringsinspectie‘ is ook uitgewerkt in het ‘Handhavingsbeleid Veiligheidsregio’s 
Brabant Industriele Veiligheid‘.  
 

2.3.1 Actualisatie en wijzigingen bij bestaande aanwijsbeschikkingen 
In de schematische weergaven van de aanwijsprocedure is kort weergegeven dat de inrichting bij 
wijzigingen een nieuw bedrijfsbrandweerrapport moet indienen. Hieronder staat hoe de 
veiligheidsregio omgaat met wijzigingen. 
 
Een aanwijsbeschikking wordt voor onbepaalde tijd afgegeven. Er kunnen echter omstandigheden 
zijn, die leiden tot aanpassing van de aanwijsbeschikking. Afhankelijk van de aanleiding moet de 
inrichting zelf actie ondernemen en een gewijzigd bedrijfbrandweerrapport indienen of kan de 
veiligheidsregio de aanwijsbeschikking ambtshalve wijzigen.   
 
Verplichting voor de inrichting: een gewijzigd bedrijfsbrandweerrapport 
Het hoofd of de bestuurder van een inrichting moet bij belangrijke veranderingen binnen de inrichting 
zo spoedig mogelijk een gewijzigd bedrijfsbrandweerrapport indienen bij de veiligheidsregio.30 Het 
gaat dan om wijzigingen van de inrichting, uitbreiding van de inrichting of verandering van de 
processen binnen de inrichting. Niet voor iedere verandering moet een gewijzigd 
bedrijfsbrandweerrapport worden ingediend. Voor veranderingen die geloofwaardige scenario’s in zich 
hebben dient een gewijzigd of aangevuld rapport ingediend te worden. Voor de beoordeling van het 
bedrijfsbrandweerrapport wordt de procedure uit paragraaf 3.3, vanaf stap 4, doorlopen. 
 
Als uit toezicht blijkt dat er belangrijke veranderingen binnen de inrichting hebben plaatsgevonden, 
waarvoor nog geen gewijzigd bedrijfsbrandweerrapport is ingediend, verzoekt de veiligheidsregio het 
hoofd of de bestuurder van de inrichting om alsnog een bedrijfsbrandweerrapport in te dienen en 
verbindt hier een termijn aan.31  Als er na afloop van deze termijn geen bedrijfsbrandweerrapport is 
ingediend, kan de veiligheidsregio dit afdwingen door middel van handhaving. Als dit geen effect 
sorteert, kan de veiligheidsregio ervoor kiezen om op basis van eigen gegevens de aanwijzing aan te 
passen. 
 
 

                                                      
29 Artikel 7.3, vierde lid, van het Bvr 
30 Hier geldt de termijn van 3 maanden uit artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit veiligheidsregio’s dus niet. Het 
verzoek om alsnog een gewijzigd bedrijfsbrandweerrapport in te dienen, wordt niet gedaan op grond van dat 
artikel, maar is het gevolg van het in gebreke blijven van de inrichting. 
31 Artikel 7.4, eerste lid, van het Besluit veiligheidsregio’s 
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Ambtshalve wijzigingen 
Bij een wijziging in de omgeving van een aangewezen inrichting kan de veiligheidsregio ambtshalve 
de aanwijsbeschikking aanpassen of intrekken.32 Hetzelfde geldt als in de aanwijsbeschikking wordt 
uitgegaan van verouderde bestrijdingstechnieken en materieel. Ook kan de veiligheidsregio besluiten 
om de aanwijsbeschikking te wijzigen als deze onvoldoende gemotiveerd is of onderbouwd. In 
sommige, vooral ernstig verouderde, aanwijsbeschikkingen ontbreekt een gedegen scenarioanalyse 
of worden soms in het geheel geen scenario’s beschreven. Ook kunnen aan die aanwijzing 
verouderde, soms erg summiere, voorschriften zijn verbonden. Dit bemoeilijkt het toezicht op de 
aangewezen inrichting en maakt dit op punten zelfs onmogelijk. Gezien het grote belang dat gemoeid 
is met een aanwijsbeschikking, te weten de bescherming van de openbare veiligheid, moet een 
aanwijsbeschikking actueel en helder gemotiveerd zijn. Dit is ook in het belang van de inrichting zelf. 
Als het bedrijfsbrandweerrapport niet volledig of (gedeeltelijk) incorrect is, kan de veiligheidsregio de 
inrichting de gelegenheid geven de informatie aan te vullen dan wel te corrigeren. Ook kan de 
veiligheidsregio besluiten om de ontbrekende informatie zelf aan te vullen of corrigeren.  
 

2.4 Eisen aan de aanwijzing 
In een aanwijsbeschikking kan de veiligheidsregio slechts eisen verbinden, die zijn opgenomen in 
artikel 7.3, vijfde lid, van het Bvr: 
 

a. de geoefendheid en de samenstelling van de bedrijfsbrandweer waarbij de functies genoemd 
in het Besluit personeel veiligheidsregio’s kunnen worden aangewezen; 

b. de voorzieningen inzake bluswater, melding, alarmering en verbindingen; 
c. het blusmaterieel; 
d. de beschermende middelen 
e. de alarmering van en samenwerking met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties, 

en 
f. de omvang van het personeel en het materieel van de bedrijfsbrandweer. 

 
In bijlage 1 staan modelvoorschriften die aan een aanwijzing verbonden kunnen worden. Er is bewust 
gekozen voor modelvoorschriften en niet voor standaardvoorschriften (waarvan slechts gemotiveerd 
van kan worden afgeweken), om maatwerk zo eenvoudig mogelijk te maken. Inhoudelijk komen de 
modelvoorschriften voor het grootste deel overeen met de Algemene Bepalingen die tot nu aan 
aanwijsbeschikkingen worden verbonden. Het verschil met de Algemene Bepalingen is dat de 
veiligheidsregio uit de modelvoorschriften die voorschriften kan kiezen welke van toepassing zijn op 
de inrichting en deze kan aanvullen met andere, op dat specifieke geval toegesneden bijzondere 
voorschriften. Dit alles in tegenstelling tot de Algemene Bepalingen die veelal in hun geheel aan de 
aanwijzing werden verbonden, waarna enkele bepalingen expliciet konden worden uitgezonderd.  
 

2.4.1 Personeel in de bedrijfsbrandweeraanwijzing 
Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsbrandweeraanwijzing wordt gevormd door het 
bedrijfsbrandweerpersoneel (zie de categorieën eisen uit artikel 7.3, vijfde lid, onder a en f, van het 
Bvr). Er kunnen verschillende functies worden aangewezen. 
 
Functies uit het Besluit personeel veiligheidsregio‘s 
In het Besluit bedrijfsbrandweren, dat tot 2010 van kracht was, mochten er eisen worden gesteld aan 
de opleiding van bedrijfsbrandweerpersoneel. Echter, met inwerkingtreding van het Bvr is deze 
mogelijkheid komen te vervallen. In plaats daarvan zijn er bedrijfsbrandweerfuncties opgenomen in 
artikel 2, vierde lid, van het Besluit personeel veiligheidsregio’s (Bpvr). Samen met de 
overheidsbrandweerfuncties mogen deze functies worden aangewezen.33  Examens voor deze 
functies worden afgenomen door het IFV, waardoor de vakbekwaamheid van dit personeel is 
gewaarborgd. Het apart benoemen van opleidingseisen is daardoor ook niet nodig. 
 
Arbeidsomstandighedenwetgeving 
De inzet van bedrijfsbrandweerpersoneel moet uiteraard voldoen aan de Arbeidsomstandigheden wet- 
en regelgeving. Waar overheidsbrandweerpersoneel onder voorwaarden mag afwijken van de regels 
omtrent arbeidsveiligheid (voor het redden van mensen), mag het bedrijfsbrandweerpersoneel dit niet. 
Bedrijfsbrandweerpersoneel is dus aan dezelfde veiligheidseisen gebonden als ieder andere 

                                                      
32 Artikel 7.5, eerste lid, van het Besluit veiligheidsregio’s 
33 Nota van Toelichting op het Bvr, Stb 2010, 255, art.7.3 
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werknemer van de inrichting. I-SZW zal, als wettelijk adviseur in het aanwijstraject, moeten 
beoordelen of de voorgenomen inzet van bedrijfsbrandweerpersoneel is toegestaan. 
 
Overige bedrijfsbrandweerfuncties: first line responders en andere functies 
Gezien de nota van toelichting op artikel 7.3, vijfde lid, van het Bvr biedt dit artikel de mogelijkheid om 
functies die niet in het Bpvr staan aan te wijzen, een mogelijkheid waar steeds vaker gebruik van 
wordt gemaakt. In de praktijk gaat het om medewerkers van een inrichting, met onder meer 
functienamen als first line responder, medewerker noodorganisatie, bedrijfsdeskundige of operator, 
die worden belast met specifieke bedrijfsbrandweertaken in de bestrijding en beheersing van 
geloofwaardige incidentscenario’s (verder: first line responders e.a.).  
 
Omdat de bedrijfsbrandweer wordt gedefinieerd als “een organisatie van mensen en middelen met als 
doel het gecoördineerd bestrijden van branden en ongevallen op het terrein van de inrichting”34 zijn 
personen in deze functies ook onderdeel van de bedrijfsbrandweerorganisatie. Aangezien de taken 
die first line responders e.a. kunnen uitvoeren en de functiebenamingen niet centraal zijn vastgesteld, 
kunnen ze per aanwijsbeschikking verschillen. Hierbij wordt opgemerkt dat wij in Nederland ook de 
term First line responder bedrijfsnoodorganisatie (FiRe bno) kennen. De First line responder 
bedrijfsnoodorganisatie (FiRe bno) met een opleiding verzorgt door het NIBHV is voorbehouden aan 
de bedrijfshulpverlening (BHV) en zou je kunnen zien als vallend onder de veel gehoorde term 
bedrijfshulpverlener-plus (BHV+). In een aanwijzing voor een bedrijfsbrandweer zal daarom de term 
FiRe bno niet terugkomen. 
 
Voor first line responders e.a. is evenmin vastgelegd over welke kennis en capaciteiten zij moeten 
beschikken. Er zijn geen landelijke opleidingseisen en geen centrale examens. Hoewel er geen 
opleidingseisen worden gesteld, zal toch moeten worden gewaarborgd dat ook dit personeel 
voldoende is uitgerust voor zijn of haar bedrijfsbrandweertaak. De inrichting moet daarom met een 
opleidingsplan, dat onderdeel is van het bedrijfsbrandweerrapport, aantonen dat de first line 
responders e.a. voor de taken uit de geloofwaardige incidentscenario’s waarvoor ze volgens het 
bedrijfsbrandweerrapport worden ingezet, voldoende zijn opgeleid. Doordat niet de veiligheidsregio in 
de aanwijzing, maar het bedrijf zelf in het bedrijfsbrandweerrapport bepaalt hoe het zijn personeel 
schoolt, is er geen strijd met het verbod op het stellen van opleidingseisen. Tenminste, mits het 
opvolgen van het opleidingsplan niet als voorschrift wordt opgenomen in de aanwijsbeschikking. In dat 
geval zou er immers sprake zijn van het voorschrijven van een opleiding. Naleving kan worden 
afgedwongen door het opleidingsplan of het betreffende onderdeel van het bedrijfsbrandweerrapport 
integraal onderdeel uit te laten maken van de aanwijsbeschikking en te handhaven op het niet in 
werking zijn conform het bedrijfsbrandweerrapport. 
 
Voorwaarden voor de inzet van first line responders e.a. 
Een belangrijke reden voor het opnemen van first line responders e.a. in een bedrijfsbrandweerrapport 
is dat het vaak gaat om relatief eenvoudige taken, zoals het vanuit een controlekamer richten van 
monitoren. De inrichtinghouder vindt een volledige opleiding tot bijvoorbeeld bedrijfsbrandweer 
manschap a te kostbaar en niet nodig. Een andere reden om first line responders e.a. in te zetten, is 
dat zij vaak nog eerder dan de bedrijfsbrandweer ter plaatse kunnen zijn en escalatie van een incident 
kunnen voorkomen of de gevolgen (van escalatie) van een incident kunnen beperken. 
 
De veiligheidsregio staat niet negatief tegenover de inzet van first line responders e.a., maar zal 
terughoudend omgaan met het opnemen van deze functies in de aanwijsbeschikking. De 
veiligheidsregio beoordeeld hierbij of de functietaken én het opleidingsplan van de first line responders 
e.a. passend zijn voor de geloofwaardige bedrijfsbrandweerscenario’s. 
 
Waar personeel in de (bedrijfs)brandweerfuncties uit het Bpvr breed is opgeleid en over algemeen, 
gedegen repressief inzicht beschikt, is dit niet het geval voor first line responders e.a. Het is dan ook 
niet de bedoeling dat first line responders e.a. een breed scala aan repressieve taken vervullen. Dit is 
de taak van het breed opgeleide (bedrijfs)brandweerpersoneel uit het Bpvr. First line responders e.a. 
zullen slechts voor specifieke taken worden aangewezen en wel voor die taken die zijn afgestemd op 
het van hen te verwachten repressieve inzicht. 
 

                                                      
34 Nota van Toelichting op het Bvr, Stb 2010, 255, p. 58 
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Daarom hanteert de veiligheidsregio de volgende uitgangspunten voor de inzet van first line 
responders e.a.: 

 de first line responder e.a. mag vast opgestelde blus- en koelvoorzieningen activeren en 
bedienen als kan worden aangetoond dat hij een goede kennis heeft van de betreffende 
stationaire installaties en het gebruik ervan; 

 de first line responder e.a. mag in geval van brand in beginsel alleen worden ingezet tot 
een warmtestraling van 1 kW/m2. In afwijking hiervan mag de first line responder e.a. die 
in het bezit is van voldoende beschermende kleding met adembescherming, aantoonbare 
kennis over het gebruik ervan en ervaring heeft, worden ingezet tot een warmtestraling 
van 3 kW/m2. Paragraaf 4.2 over warmtestraling en persoonlijke bescherming is hierop 
van toepassing; 

 
Bedrijfshulpverlening 
Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) worden soms opgevoerd in een bedrijfsbrandweerrapport als 
personeel met een repressieve taak. Wat mag een BHV’er nu wel en niet doen? 
 
Inrichtingen zijn verplicht35 om een BHV-organisatie te hebben, die in geval van nood hulp kan 
verlenen aan werknemers en bezoekers van de inrichting. Onder hulpverlening wordt in ieder geval 
verstaan: 

 het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 

 het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van 
ongevallen; 

 het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in 
het bedrijf of de inrichting.36 

 
Waar de bedrijfsbrandweerorganisatie gericht is op het bestrijden en beheersen van incidenten met 
gevaarlijke stoffen (het redden van slachtoffers is geen onderdeel van die taak), zijn de taken van een 
BHV-organisatie veeleer gericht op hulpverlening aan personen.  
 
Als BHV’ers volgens een bedrijfsbrandweerrapport een rol spelen bij de bestrijding van een 
geloofwaardig incidentscenario, worden ze op dezelfde manier beschouwd als first line responders 
e.a. Het verdient de voorkeur om BHV’ers, als ze een taak krijgen in de bedrijfsbrandweerorganisatie, 
een andere functiebenaming te geven zoals bijvoorbeeld first line responder om zo duidelijk te maken 
dat ze niet worden ingezet op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, maar in het kader van de 
bedrijfsbrandweeraanwijzing. De inzet van BHV’ers bij de bestrijding van geloofwaardige 
incidentscenario’s mag er niet toe leiden dat de BHV organisatie niet meer voldoet aan de 
Arbeidsomstandighedenwet en aanverwante regelgeving. Concreet betekent dit, dat er bij een 
geloofwaardig incidentscenario altijd voldoende BHV’ers moeten overblijven om BHV-taken uit te 
voeren. 
 

2.4.2 Eisen aan de geoefendheid van personeel 
De veiligheidsregio kan in de voorschriften bij de aanwijsbeschikking eisen stellen aan de 
geoefendheid van het bedrijfsbrandweerpersoneel, zowel aan personeel in functies uit het Bpvr als 
aan first line responders e.a. (zie de eisencategorie uit artikel 7.3, vijfde lid, onder a, van het Bvr). Voor 
first line responders e.a. wordt specifiek in de voorschriften opgenomen dat zij geoefend moeten zijn in 
de geloofwaardige incidentscenario’s. 
 
Onder geoefendheid wordt verstaan het vakbekwaam blijven van bedrijfsbrandweerpersoneel.37 De 
veiligheidsregio beschouwt de bedrijfsbrandweer als geoefend indien de personen van de betreffende 
bedrijfsbrandweerorganisatie beschikken over: 

 kennis en vaardigheden die behoren bij het opleidingsniveau van de 
bedrijfsbrandweerfunctie; 

 kennis over de aanwezige gevaren en bedrijfsprocessen en de vaardigheden die hiermee 
verband houden; 

                                                      
35 Artikel 3, eerste lid onder e, van de Arbeidsomstandighedenwet 
36 Artikel 15, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 
37 Zie de Nota van Toelichting op het Besluit personeel veiligheidsregio‘s, Stb 2010, 253, p. 9: vakbekwaam 
worden is gekoppeld aan opleiden en examineren en vakbekwaam blijven aan bijscholen en oefenen. 
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 kennis en vaardigheden om de specifiek voor het bedrijf getroffen beheers- en 
incidentbestrijdingsmiddelen adequaat te gebruiken; 

 kennis van de voor het bedrijf van toepassing zijnde procedures voor de alarmering, uitruk 
en inzet. 

 
Het oefenprogramma 
Een bedrijfsbrandweerplichtige inrichting moet beschikken over een jaarlijks oefenprogramma met 
oefenrooster, die conform de Handleiding Leidraad Oefenen zijn opgesteld. Het oefenprogramma en 
rooster voor een jaar moeten uiterlijk op 1 december van het voorgaande jaar ter beoordeling zijn 
voorgelegd aan de veiligheidsregio. 
 
Het oefenprogramma moet waarborgen dat het bedrijfsbrandweerpersoneel op een adequate manier 
bovenstaande kennis en vaardigheden traint. De betreffende kennis en vaardigheden dienen 
aantoonbaar voldoende aanwezig te zijn bij het bedrijf. Oefeningen moeten dan ook functiegericht en 
gerelateerd zijn aan de gevaren binnen het bedrijf. Het oefenen van realistische incidentscenario’s is 
een essentieel onderdeel in het onderhouden en verdiepen van de competenties van het 
bedrijfsbrandweerpersoneel. 
 

2.4.3 Voorzieningen, materieel en middelen in de aanwijzing 
Op grond van artikel 7.3, vijfde lid, onderdelen b, c en d, van het Bvr kan de veiligheidsregio eisen 
stellen aan: 

a) de voorzieningen inzake bluswater, melding, alarmering en verbindingen; 
b) het blusmaterieel; 
c) de beschermende middelen. 

 
Voorzieningen en blusmaterieel 
Het gaat daarbij uiteraard om de beschikbare hoeveelheden bluswater, schuimvormend middel, 
voertuigen en monitoren. Stationaire blusvoorzieningen daarentegen kunnen niet in een 
aanwijsbeschikking worden opgenomen, omdat voor de inzet hiervan geen inzet van 
bedrijfsbrandweerpersoneel is benodigd en een aanwijzing op alleen middelen niet mogelijk is.38 Een 
stationaire voorziening moet worden opgenomen in de omgevingsvergunning milieu en kan ertoe 
leiden dat een geloofwaardig incidentscenario voldoende is afgedekt, zodat een aanwijzing op dat 
scenario niet meer nodig is. 
 
Sommige stationaire voorzieningen kunnen door een druk op de knop worden geactiveerd. Deze 
stationaire voorzieningen horen echter ook niet thuis in de aanwijzing, omdat voor de bediening ervan 
geen repressief inzicht is vereist. Pas als voor de bediening van een voorziening repressief inzicht is 
vereist (bijvoorbeeld bij het richten van monitoren vanuit de controlekamer), kan deze voorziening 
worden opgenomen in de bedrijfsbrandweeraanwijzing. 
 
Beschermende middelen 
De veiligheidsregio kan ook eisen stellen aan beschermende middelen, zoals de kleding van 
bedrijfsbrandweerpersoneel bij toxische scenario’s of de benodigde kleding bij de inzetbaarheid bij 
een bepaalde mate van warmtestraling. 
 

2.4.4 Alarmering en samenwerking met externe diensten 
Tot slot kan de veiligheidsregio ook eisen stellen aan de alarmering van en samenwerking met de 
brandweer en andere hulpverleningsorganisaties (artikel 7.3, vijfde lid, onderdeel e, van het Bvr). Te 
denken valt aan de wijze en snelheid van het melden van een incident bij de overheidsbrandweer, de 
beschikbaarheid van een gids die de overheidsbrandweer naar de plaats van incident moet 
begeleiden en de te gebruiken verbindingsmiddelen. 
  

  

                                                      
38 Dit volgt uit de definitie van bedrijfsbrandweer als “een een organisatie van mensen en middelen met als doel 
het gecoördineerd bestrijden van branden en ongevallen op het terrein van de inrichting” (Nota van Toelichting op 
het Besluit veiligheidsregio‘s, Stb 2010, 255, p. 58) 
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3 Inhoudelijk afwegingskader 
Dit hoofdstuk bevat het inhoudelijke afwegingskader voor bedrijfsbrandweeraanwijzingen. De inhoud 
van dit hoofdstuk moet in samenhang met de Werkwijzer worden gelezen. Waar de Werkwijzer een 
technische handreiking is, bevat dit hoofdstuk beleidsmatige inhoudelijke afwegingen. Op punten 
waarop het aanwijsbeleid en de Werkwijzer elkaar tegenspreken, wordt daarom uitgegaan van het 
aanwijsbeleid. 
 

3.1 Algemene uitgangspunten 
 

3.1.1 Binnenaanval en bedrijfsbrandweer 
Uit het oogpunt van brandbestrijding in een inpandige opslag voor gevaarlijke stoffen heeft een 
automatische brandbeveiligingsinstallatie de sterke voorkeur boven de inzet van een 
bedrijfsbrandweer. Brandbestrijding met een automatische installatie wordt immers sneller ingezet, 
waardoor escalatie van de brand eerder kan worden voorkomen dan wel worden geblust. 
 
Een inzet van de (bedrijfs-)brandweer voor de bestrijding van een brand met gevaarlijke stoffen in een 
compartiment is daarnaast riskant. Brand in bijvoorbeeld een PGS 15-loods is er één die snel kan 
escaleren door het bezwijken van bijvoorbeeld vaten en stellingen. Ook kunnen de vrijgekomen 
(verbrandings-)producten zodanig giftig of bijtend zijn dat een inzet van de bedrijfsbrandweer niet 
meer kan omdat het bluspak onvoldoende bescherming biedt. 
 
Binnen het kwadrantenmodel 39 en de aanbevelingen die Onderzoekscommissie ‘Brand met dodelijke 
afloop in De Punt op 9 mei 2008’ op 15 april 2009 heeft vastgesteld, blijft de defensieve buitenaanval 
daarom de tactiek die overblijft.40 De mogelijke taken die kunnen worden uitgevoerd door een 
bedrijfsbrandweer bij een brand in een compartiment zijn bijvoorbeeld het van buiten het compartiment 
(en buiten de 3 kW/m2-warmtestralingscontour) bedienen van en het voeden van de blusinstallatie 
met water en/of schuimvormend middel en de controle op goede werking. Van belang is wel dat de 
milieu- en de brandrisico’s dan wel op vergelijkbare wijze worden gereduceerd als met een 
automatische installatie. Vooral de opkomsttijd en inzettijd41 van de bedrijfsbrandweer speelt hierbij 
een rol. 
 

3.1.2 Beoordeling van Lines Of Defence  
Bij het bepalen of een geloofwaardig incidentscenario moet leiden tot de inzet van een 
bedrijfsbrandweer wordt gekeken naar de Lines of Defence (voorzieningen) die zijn geborgd in de 
omgevingsvergunning of in andere wetgeving (zoals ADR, RID, etc.) en daarnaast worden benoemd 
in het bedrijfsbrandweerrapport. 
 
Uitgangspunt is dat de Line of Defence (LOD) effectief is. Een LOD is effectief wanneer deze 
bedrijfszeker is tijdens zijn gehele levensduur en ingrijpt op het incident waarbij verwacht kan worden 
dat het incident wordt bestreden danwel beheerst zodat verdere escalatie wordt voorkomen. De 
effectiviteit van LOD’s moet worden beargumenteerd in het bedrijfsbrandweerrapport. 
 

3.1.3 24-uurs en niet 24-uurs bedrijfsvoering  
Inrichtingen kunnen worden onderverdeeld in inrichtingen die wel of geen 24-uurs bedrijfsvoering 
hebben. 
 
Bij inrichtingen die geen 24-uurs bedrijfsvoering hebben kan in een aanwijzing, voor wat betreft de 
capaciteit van de bedrijfsbrandweer, onderscheid gemaakt worden tussen verschillende delen van de 
dag.  
 
Voor die bedrijven moet bij de beoordeling van de geloofwaardige incidentscenario’s worden bepaald 
of de scenario’s van toepassing zijn voor de tijden dat de inrichting (of het betreffende deel van de 
inrichting) niet in bedrijf is. Indien buiten bedrijfstijden bepaalde geloofwaardige incidentscenario’s niet 
van toepassing zijn en daarmee een andere omvang van de bedrijfsbrandweer voor een deel van de 

                                                      
39 Instituut Fysieke Veiligheid en Brandweer Nederland, Kwadrantenmodel voor gebouwbrandbestrijding (2014) 
40 Eindrapport Evaluatie van de brand in de punt op 9 mei 2008, p.15 
41 De inzettijd is gelijk aan de opkomsttijd plus de voorbereidingstijd ter plaatse 
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dag (of week) verantwoord is, wordt ten aanzien van de omvang van de bedrijfsbrandweer 
onderscheid gemaakt tussen de situatie waarbij de inrichting (of een deel daarvan) wel en niet in 
bedrijf is. Dit dient duidelijk te worden beschreven in de aanwijsbeschikking. Indien er wordt 
overgewerkt moet de bedrijfsbrandweer ook zijn geborgd. 
 
Indien op basis van de geloofwaardige scenario’s geen verschillen in maatgevende scenario’s 
aangetoond kunnen worden op de tijden dat de inrichting wel en niet in bedrijf is, wordt er in de 
bedrijfsbrandweeraanwijzing uitgegaan van de situatie waarin de inrichting in bedrijf is. 
 

3.1.4 Uitbesteden bedrijfsbrandweerzorg 
Van iedere inrichting wordt apart beoordeeld of ze aangewezen moet worden als 
bedrijfsbrandweerplichtig. Ook al hebben twee of meerdere inrichtingen een nauwe technische, 
organisatorische of functionele band, maar zijn het aparte inrichtingen, dan nog zullen ze apart 
worden beoordeeld en mogelijk aangewezen worden. Bij de beoordeling van de omvang en grenzen 
van de inrichting wordt uitgegaan van de omgevingsvergunning milieu. 
 
Bij de uitvoering van de aanwijsbeschikking kan het bestuur van de veiligheidsregio inrichtingen 
aanwijzen die gezamenlijk over een bedrijfsbrandweer moeten beschikken.42 Daarnaast kunnen 
inrichtingen, na toestemming van de veiligheidsregio, de bedrijfsbrandweerzorg uitbesteden aan een 
derde partij. 
 
Uitbesteding van de bedrijfsbrandweerzorg  
Een inrichting kan, na toestemming van de veiligheidsregio, dus de bedrijfsbrandweerzorg geheel of 
gedeeltelijk uit besteden aan een derde partij die de bedrijfsbrandweerdiensten levert. Dit kan echter 
alleen na toestemming van de veiligheidsregio. 
 
Bedrijfsbrandweerzorg ingekocht bij derden kan niet door de inkopende inrichting worden 
doorgeleverd aan een andere inrichting. Een aangewezen inrichting moet bij uitbesteding altijd zelf 
een overeenkomst hebben met de partij die de bedrijfsbrandweerzorg levert. 
 
Bij uitbesteding van de bedrijfsbrandweerzorg aan een derde partij bestaat de mogelijkheid dat er 
meerdere incidenten gelijktijdig plaatsvinden. Bij het vaststellen van de omvang van het personeel en 
materieel in een aanwijsbeschikking wordt uitgegaan van het geloofwaardige incidentscenario 
waarvoor de grootste inzet nodig is (de maatgevende scenario’s). Hiermee wordt er impliciet vanuit 
gegaan dat het gelijktijdig optreden van incidenten niet leidt tot een grotere aanwijzing. Ditzelfde 
principe geldt ook voor de uitbesteding van de bedrijfsbrandweerzorg: de mogelijkheid van gelijktijdig 
optreden van incidenten zal in beginsel niet leiden tot een hogere aanwijzing dan op grond van de 
maatgevende incidentscenario’s is vereist. 
 

3.1.5 Weersomstandigheden 
Geloofwaardige incidentscenario’s moeten met een grafische weergave inzichtelijk worden gemaakt. 
Hierop moeten de effecten zijn aangegeven van de warmtestraling of toxische waarden bij weertype 
D5 (= neutraal weertype met een windsnelheid van 5 m/s) en F1,5 (= matig tot stabiel weertype met 
een windsnelheid van 1,5 m/s). Indien aantoonbaar is dat weertype F1,5 niet realistisch is voor een 
inrichting, dan kan in overleg met de veiligheidsregio gekozen worden voor het uitwerken van 
uitsluitend weertype D5. 
 
Bij het uitwerken worden de effecten getoond als cirkelvormige contouren tot waar de effecten kunnen 
komen. Bij daadwerkelijk optreden van de effecten zullen de effecten – afhankelijk van het type 
scenario – eerder (in meer of mindere mate) ellipsvormig dan rond zijn, waarbij de richting afhankelijk 
is van de heersende windrichting. De windrichting waarbij de effecten van het scenario het grootst zijn, 
dienen uitgewerkt te worden. Voorbeelden van effecten zijn materiële schade, slachtoffers en 
escalatiemogelijkheden. 
 

3.2 Uitgangspunten persoonlijke bescherming bedrijfsbrandweer 
Leden van de bedrijfsbrandweer worden ingezet in een omgeving waarin een zodanig niveau van 
warmtestralingsintensiteit dan wel concentratie van gevaarlijke stoffen aanwezig is, dat deze kan 

                                                      
42 Artikel 7.3, derde lid, van het Besluit veiligheidsregio’s 
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leiden tot letsel aan het brandweerpersoneel. Om een inzet in dergelijke omstandigheden mogelijk te 
maken kan ervoor worden gekozen om beschermende kleding en onafhankelijke ademlucht te 
gebruiken. Er zijn verschillende mogelijkheden waartussen een keuze moet worden gemaakt. De 
belangrijkste parameters daarbij zijn de vorm van blootstelling, de werkzaamheden die moet worden 
uitgevoerd en de blootstellingtijd. 
 
In de context van veilig werken hebben niet alleen veiligheidsregio’s de plicht om een verantwoorde 
beoordeling van het bedrijfsbrandweerrapport ten aanzien van de inzetstrategie te maken, maar heeft 
elke werkgever de plicht om op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een Risico Inventarisatie en 
Evaluatie (RIE) uit te voeren en vast te leggen. Het bedrijf dient daarbij te verantwoorden op welke 
wijze zij de werknemers beschermt tegen risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen. Een verwijzing 
alleen naar de aanwijzing als bedrijfsbrandweerplichtige inrichting is daarvoor onvoldoende. 
Er worden de volgende vormen van ongewenste blootstelling bij ongevallen met gevaarlijke stoffen 
onderscheiden: 

• warmtestraling; 
• blootstelling aan giftige of bijtende stoffen. 

 
Blootstelling aan geluid, ioniserende straling, (lucht-)druk en dergelijke worden in dit model buiten 
beschouwing gelaten. Dit is geen onderdeel van de bestrijding van geloofwaardige incidentscenario’s. 
 

3.2.1 Warmtestraling en persoonlijke bescherming 
Het gevaar van een te hoge warmtestraling bestaat uit pijn, blaarvorming, dan wel verbranding. 
Uitgangspunt is dat iemand kan worden ingezet zolang deze geen pijn ervaart. De pijngrens is daarbij 
gesteld op een huidtemperatuur van 43°C.43 Door het gebruik van beschermende kleding kan het 
bereiken van deze temperatuur worden uitgesteld waardoor bedrijfsbrandweerpersoneel langer kan 
worden ingezet. Bij de inzet van personeel in gebieden met verhoogde warmtestraling is uitgegaan 
van de drie volgende configuraties van beschermende kleding, namelijk: 

• operatorkleding; 
• standaard brandweerkleding (voldoet aan NEN-EN 469); 
• gealuminiseerde kleding (voldoet aan NEN-EN 1486). 

 
De standaard brandweerkleding en gealuminiseerde kleding is met bijbehorende laarzen, 
handschoenen en helm c.q. hoofdbedekking uitgevoerd. De operatoruitrusting is uitgevoerd met een 
veiligheidshelm. De veiligheidshelm geeft geen bedekking van het gezicht, nek en hals.  
 
Indien er wordt gewerkt in operatoruitrusting of standaard brandweerkleding kan er bij een 
warmtestralingsintensiteit van maximaal 1 kW/m2 onbeperkt worden gewerkt. In het geval van 
kortdurende aanwezigheid kan met standaard brandweerkleding worden gewerkt in een omgeving 
met hogere warmtestralingsintensiteit. Met de operatoruitrusting is dit niet mogelijk, aangezien delen 
van het lichaam onbedekt zijn en de operatorkleding onvoldoende warmtewerend is, zodat bij een 
warmtestralingsintensiteit groter of gelijk aan 1 kW/m2 in korte tijd de pijngrens wordt bereikt. 
 
Voor een aantal werkzaamheden is de tijdsduur bepaald die nodig is om deze uit te voeren en in 
hoeverre deze bij vooraf gekozen niveaus van warmtestralingsintensiteit kan worden uitgevoerd.44 
Deze werkzaamheden zijn het:  

• handmatig openen/sluiten van een vlinderklep (1 minuut werk);  
• handmatig openen/sluiten van een 24 inch schuifafsluiter met een wielklem (3-5 minuten 

werk);  
• handmatig openen/sluiten van een 4 inch schuifafsluiter (1-2 minuten werk);  
• handmatig uitschakelen van een deluge systeem (1 minuut werk);  
• plaatsen van een mobiele monitor of een verticaal waterscherm (2-3 minuten werk). 

 
De veiligheidsregio hanteert hierbij, bij de volgende niveaus van warmtestraling, de volgende 
toetsingscriteria voor bluspak en gealuminiseerd pak:  

                                                      
43 Zie NEN/IFV “Maximum allowable exposure to different heat radiation levels” (25 april 2016), p. 7 en 8 voor een 
nadere toelichting op de keuze voor deze temperatuurgrens. 
44 Onderzoek “Maximum allowable exposure to different heat radiation levels” (25 april 2016), uitgevoerd in 

opdracht van het NEN en het Instituut Fysieke Veiligheid. Naar aanleiding van het onderzoek heeft Brandweer 
Nederland standpunten ingenomen inzake de maximaal toelaatbare niveaus van warmtestraling voor korte inzet 
van (bedrijfs)brandweerpersoneel en operators bij industriële bedrijven (augustus 2016). 
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Tabel 1 Mogelijkheden tot inzet bij diverse warmtestralingscontouren en typen beschermende kleding 
 
Dit overzicht is afkomstig uit en verder uitgewerkt in de “Handreiking inzake maximaal toelaatbare 
niveaus van warmtestraling voor korte inzet (maximaal 5 minuten) van (bedrijfs)brandweerpersoneel 
en operators bij industriële bedrijven”. 45  De vooraf gekozen warmtestralingintensiteiten zijn 3,0, 4,6 
en 6,3 kW/m2. Tussenwaarden van 3,0, 4,6 en 6,3 kW/m2 laten zich niet interpoleren. Aannames voor 
de duur van een inzet bij deze tussenwaarden kunnen daarom niet worden toegestaan. Bij 
tussenwaarden moet dan ook altijd worden uitgegaan van de blootstellingstijd behorende bij het 
dichtstbijzijnde hogere warmtestralingniveau dat in het overzicht wordt genoemd. Ter illustratie: bij een 
warmtestralingniveau tussen de 3,0 en 4,6 kW/m2 moet dus worden uitgegaan van een inzetduur 
behorend bij een warmtestralingniveau van 4,6 kW/m2. En bij een warmtestralingniveau tussen 4,6 
kW/m2 en 6,3 kW/m2 moet er gehandeld wordt gelijk aan een warmtestralingniveau van 6,3 kW/m2. 
Verdere informatie is terug te vinden in voornoemde Handreiking. 
 
Hoewel de voorstellen in het bedrijfsbrandweerrapport leidend zijn, zal getoetst worden of repressief 
optreden effectief is en de inzet veilig kan plaatsvinden. Het optreden door een operator of door de 
bedrijfsbrandweer dient altijd vanaf een veilige afstand of positie te kunnen plaatsvinden en bij de 
bediening van stationaire voorzieningen moeten deze in een dusdanige warmtestralingscontour zijn 
gelegen, dat de operator of de bedrijfsbrandweer ze veilig kan bereiken en bedienen. 
 

3.2.2 Persoonlijke bescherming bij inzet met giftige en bijtende stoffen 
Bij de inzet van personeel in gebieden met giftige en bijtende stoffen wordt uitgegaan van de drie 
volgende configuraties, namelijk: 

1. bluspak (voldoet aan NEN-EN 469); 
2. vuilwerkpak46; 
3. gaspak (voldoet aan ‘Beschermde kleding tegen vloeibare chemicaliën’, NEN-EN 14605 of 

ISO 13994:2005). 
 
Bij de inzet in bluspak of vuilwerkpak wordt ervan uitgegaan dat dit in combinatie gebeurt met 
ademlucht, chemiebestendige laarzen en chemiebestendige handschoenen. 
Voor een keus van beschermende kleding, wordt verwezen naar het beslisschema in bijlage 2. 
 

                                                      
45 LEC BrandweerBRZO, 20 december 2016, versie 1.0 
46 PvE vuilwerkpak VRU-FL-G&V v3 8-2014, zie bijlage  
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Bij het inzetten van gaspakken door de veiligheidsregio moet de regionale gaspakkenprocedure 
worden opgestart. De gaspakkenprocedure zal plaatsvinden onder leiding van de officier van dienst. 
Een gaspakkeninzet bestaat in de regel uit de volgende personen47: 

• een inzetleider (bevelvoerder) 
• een aantal gaspakdragers (minimaal twee gaspakdragers) 
• een standby-ploeg (minimaal twee gaspakdragers) 
• een ploeg voor het inrichten van het ontsmettingsveld 
• een ontsmettingsleider (bevelvoerder) 
• een officier van dienst (OVD) belast met de leiding van de totale inzet 
• een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) die de OVD adviseert. 

 
Indien zich maatgevende incidentscenario’s voordoen waarbij de inzet van een gaspakkenteam 
noodzakelijk is dan zal in overleg tussen de veiligheidsregio en het hoofd of de bestuurder van de 
inrichting moeten worden bezien hoe groot de inzet van het bedrijf zal zijn. Als stelregel dient de 
inrichting minimaal de initieel in te zetten gaspakdragers te leveren, aangevuld met een standby-
ploeg. 
 

3.3 Bedrijfsbrandweerbeheerssysteem 
Een inrichting die verplicht over een bedrijfsbrandweer beschikt, moet ook een 
bedrijfsbrandweerbeheerssysteem hebben: een kwaliteits- en beheerssysteem dat aanwezig is op de 
inrichting, waarmee wordt aangetoond dat de operationele paraatheid en bedrijfszekerheid van 
(bedrijfsbrandweer)personeel en incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen is gewaarborgd. In 
de modelvoorschriften staan de voorwaarden waaraan het bedrijfsbrandweersysteem moet voldoen. 
 
Inrichtingen beschikken meestal over diverse beheerssystemen. Zo is vanuit het Brzo 2015 het 
veiligheidsbeheerssysteem verplicht. Brzo-plichtige en overige bedrijven beschikken ook vaak over 
een kwaliteitszorgsysteem zoals ISO 9001, 14001 of OHSAS 18001. Het 
bedrijfsbrandweerbeheerssysteem mag daar integraal onderdeel van uitmaken. Om de integratie te 
vergroten is het aan te bevelen de NTA 8620 (“Specificatie van een veiligheidsmanagementsysteem 
voor risico's van zware ongevallen”), dat volgens het High Level Structure (HLS) is opgezet, toe te 
passen. Uiteraard is het bedrijf vrij in de keuze voor het toepassen van zorgsystemen mits aan het 
wettelijk kader van de aanwijsbeschikking wordt voldaan. 
 

3.4 Inspectie, testen en onderhoud vast opgestelde koel- en 
blussystemen 
Vast opgestelde koel- en blussystemen moeten minimaal eenmaal per jaar tijdens een functionele test 
volledig in gebruik worden gesteld (het zogenaamde  live-testen). Bedrijven kunnen er ook voor kiezen 
de betreffende systemen te certificeren. In dat geval dient de gecertificeerde installatie te zijn voorzien 
van een geldig certificaat. De eisen gesteld aan deze certificering over inspectie, onderhoud en testen 
moeten worden nageleefd.  
 
Vast opgestelde koel- en blusinstallaties op verticale cilindrische opslagtanks 
Soms is het jaarlijks live testen van opslagtanks lastig dan wel onmogelijk, omdat het product in de 
opslagtank daarbij vervuild kan raken. Voor vast opgestelde koel- en blussystemen op verticale 
cylindrische tanks (verder: opslagtanks) kunnen daarom aanvullende voorschriften worden 
opgenomen in de aanwijsbeschikking.  
 
Inrichtingen met opslagtanks hebben de keuze om de koel- en blusinstallaties op deze tanks: 

1. jaarlijks live te testen; 
2. te certificeren; 
3. inspectie, testen en onderhoud volgens de NFPA 11 en NFPA 25 (verder: ITO) uit te voeren. 

 
Als een inrichting geen keuze maakt voor certificering of ITO dan wel certificering of ITO niet volgens 
de voorschriften uitvoert, moet het de vast opgestelde koel- en blusinstallaties jaarlijks live testen. De 
inrichting moet haar keuze bij het indienen van een bedrijfsbrandweerrapport doorgeven aan het 
bestuur van de veiligheidsregio. 

                                                      
47 Uit te voeren door een specialistische IBGS-eenheid, de samenstelling en de functiebeschrijvingen zijn 
regionaal bepaald en zullen per regio verschillen. Zie visie IBGS van 29 april 2014.  
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Als een inrichting kiest voor ITO, dan zal voor iedere opslagtank waarop ze ITO wil toepassen, een 
acceptancetest volgens de van toepassing zijnde NFPA-normen moeten worden uitgevoerd. Ook 
hierover kunnen voorschriften worden opgenomen in de aanwijsbeschikking. 
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Bijlage 1  Modelvoorschriften voor 
aanwijsbeschikkingen  
 

MODELVOORSCHRIFTEN VOOR BEDRIJFSBRANDWEREN 
 

vallend onder artikel 31 Wet veiligheidsregio's 
 

1. DEFINITIES/BEGRIPSOMSCHRIJVING 
 

Aanwijsbeschikking Besluit van het bestuur, als bedoeld in artikel 31 van de Wet 
veiligheidsregio’s. 
 

Bedrijfsbrandweer Het begrip bedrijfsbrandweer houdt in: Een organisatie van mensen 
en middelen met als doel het gecoördineerd bestrijden van branden 
en ongevallen op het terrein van de inrichting. 
 
Met deze begripsdefinitie is voor het aanwijsbeleid daarmee de 
breder beschreven definitie voor de bedrijfsbrandweer: 
 
“Een bedrijfsbrandweer is een door het bedrijf ingestelde 
incidentbestrijdings-organisatie met bekwaam personeel en 
materieel die, op basis van artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s, 
is aangewezen door de eigen veiligheidsregio teneinde de risico’s 
van het bedrijf voor de omgeving te beperken.” 
 

Bedrijfsbrandweer- 
beheerssysteem 

Een kwaliteits– en beheerssysteem dat aanwezig is op de inrichting 
waarmee wordt aangetoond dat de operationele paraatheid en 
bedrijfszekerheid van (bedrijfsbrandweer)personeel en 
incidentbestrijdings– en incidentbeheersmiddelen is geborgd. 
 

Bedrijfsbrandweer- 
journaal 

Het journaal waarin de resultaten van de inspecties, de testen en 
het onderhoud van de incidentbestrijdings- en 
incidentbeheersmiddelen wordt bijgehouden en gearchiveerd, 
inclusief inspecties van vaste blus- en koelinstallaties door 
certificerende instanties. Het journaal bevat ook een registratie van 
de dagelijkse sterkte, (noodplan)oefeningen en incidenten. 
 

Bedrijfsbrandweer-
personeel 

De personen die de functies vervullen die in de voorschriften bij 
deze aanwijsbeschikking zijn opgenomen.  
 

Bedrijfsbrandweer-
rapport 

Het rapport inzake de bedrijfsbrandweer, bedoeld in artikel 7.2, 
eerste lid, van het Besluit veiligheidsregio's. 
 

Bestuur Het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. 
 

Brandweervoertuig Een voertuig, bezet en bestuurd door bedrijfsbrandweerpersoneel, 
dat kan worden ingezet voor de bestrijding van een incident en voor 
het vervoer van bedrijfsbrandweerpersoneel, materiaal, 
blusmiddelen, pompen en overige incidentbestrijdingsmiddelen. 
 

Certificering Certificering van brandbeveiligingssystemen zoals beschreven in 
Handreiking Certificatie Brandbeveiligingssystemen van de NVBR. 
 

Geloofwaardig 
incidentscenario 

Een incidentscenario als bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, onder c 
van het Besluit veiligheidsregio’s. 
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Toelichting 
Onder “bedrijfsbrandweerpersoneel” vallen ook aangewezen personen met een functie die niet in het 
Besluit personeel veiligheidsregio’s voorkomt. Te denken valt aan functies als “operator” en “first line 
responder”. Zij zijn, mits voorgeschreven in de aanwijsbeschikking, ook onderdeel van de personele 
component.   
 
Blus- en koelinstallaties die door een enkele druk op de knop worden geactiveerd, vallen niet onder de 
definitie “vast opgestelde blus- en koelinstallaties”. Ze kunnen weliswaar worden bediend door 
bedrijfsbrandweerpersoneel, maar er is geen repressief inzicht voor nodig. Vast opgestelde blus- en 
koelinstallaties, zoals vast opgestelde monitoren, die gericht moeten worden, vallen wel onder deze 
definitie, omdat voor de bediening ervan repressief inzicht nodig is.  
  

Incidentbestrijdings- 
en incidentbeheers-
middelen 

Het geheel aan middelen die de bedrijfsbrandweer ten dienste staat 
bij de uitoefening van zijn taak. Hieronder worden in ieder geval 
verstaan de logistieke en infrastructurele voorzieningen, blus- 
koelwaternet met pompen, mobiele blus- en koelvoorzieningen en 
vast opgestelde koel– en blusinstallaties. Ook brandweervoertuigen 
maken onderdeel uit van deze middelen. 
 

Inrichting Inrichting zoals gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer. 
 

Leidraad oefenen Een door Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgebrachte leidraad 
waarin een systematiek van het opzetten van oefeningen is 
weergegeven met het doel de kennis en vaardigheden van 
brandweerorganisaties op peil te houden en inzichtelijk te houden. 
 

Line of Defence 
(LoD) 

Die organisatorische en/of technische beschermings– en 
interventiemiddelen die de kans dat een specifiek incident kan 
plaats vinden verkleinen (preventieve LoD’s) of de gevolgen van een 
incident binnen de installatie/inrichting beperken, beheersen en/of 
bestrijden (repressieve LoD’s). 
 

Maatgevend 
incidentscenario 

Een incidentscenario als bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, onder d 
van het Besluit veiligheidsregio’s. 
 

NEN-normen Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven 
norm of normatief document. 
 

NFPA-codes en  
-standaarden 

Door de National Fire Protection Association (NFPA) ontworpen 
normatief referentiekader voor het ontwerpen, beheren, 
onderhouden en testen van brandbeveiligingssystemen en daaraan 
verwante activiteiten. 
 

Vast opgestelde 
blus- en 
koelinstallaties 

De blus- en koelinstallaties die vast zijn opgesteld en aangebracht 
op het terrein van de inrichting en die bediend worden door het 
bedrijfsbrandweerpersoneel. 
 

Vast opgestelde 
schuimblusinstallatie 

De schuimblusinstallatie die vast is opgesteld en aangebracht op het 
terrein van de inrichting en die bediend wordt door het 
bedrijfsbrandweerpersoneel. 
 

Veiligheidsbeheers-
systeem (VBS) 

Een veiligheidsbeheerssysteem als bedoeld in artikel 7, zesde lid, 
van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 dan wel artikel 2.5a, 
tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
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2. ALGEMEEN 
 
2.1 <naam inrichting, adres, plaats> moet beschikken over een bedrijfsbrandweer. 
 
2.2 De bedrijfsbrandweer bestaat uit: 

a) een personele component van: 
a. <aantal> manschappen a 
b. een voertuigbediener; 
c. een bevelvoerder. 

b) <aantal> industrieel brandweervoertuig (autospuit) met een pompcapaciteit van minimaal 
<capaciteit> l/min, voorzien van een schuim/water dakkanon met een capaciteit van ten 
minste <capaciteit> l/min en ten minste <capaciteit> liter schuimvormend middel (3% 
alcoholbestendig); 

c) <aantal> mobiele watermonitoren (straatwaterkanonnen) met een capaciteit van ten minste 
<capaciteit> l/min per stuk; 

d) een <meervoudig gevoed> bluswaternet, dat: 
1. ervoor zorgt dat de bluswaterpompen een dynamische druk leveren van ten minste <x bar 

(+/- y bar)>;  
2. beschikt over tenminste <x diesel aangedreven / elektrische bluswaterpompen> met een 

capaciteit van <x00 m3/uur> per pomp, plus een reservebluswaterpomp met een 
capaciteit van <y00 m3/uur>; 

3. zodanig is ontworpen dat alle installaties op het bedrijfsterrein zijn omsloten door een 
ringvormig net; 

4. ervoor zorgt dat de aanwezige vast opgestelde blus- en koelinstallaties beschikken over 
de daarvoor benodigde hoeveelheid dynamische (werk)druk en capaciteit; 

5. is ontworpen overeenkomstig de normen van de NFPA of een equivalente norm; 
e) een bluswaternet met een minimale bluswatercapaciteit van <y00 m3/uur>; 
f) voldoende incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen om de omschreven 

incidentscenario’s te kunnen bestrijden; 
g) <capaciteit> liter schuimvormend middel voor de vast opgestelde schuimblusinstallatie / vast 

opgestelde schuimblusinstallaties die op het terrein aanwezig is/zijn. 
 
Toelichting 
Het genoemde in 2.2 lid d onder 5 gaat in op normen, met als uitgangspunt de NFPA. Per situatie zal 
door de veiligheidsregio bekeken moeten worden welke (NFPA-)norm van toepassing is op de 
betreffende situatie. Voorbeelden zijn de NFPA 20 (voor pompinstallaties ten behoeve van het 
bluswaternet), NFPA 22 (voor het gebruik van een watertank als voeding voor het bluswaternet) en 
NFPA 24 (voor het bluswaternet zelf en toebehoren daarvan). Ook gelijkwaardige normen 
(bijvoorbeeld die het bedrijf zelf hanteert) kunnen worden voorgeschreven.  
De officiele titels van de genoemde NFPA-normen: 
NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection  
NFPA 22 Standard for Water Tanks for Private Fire Protection  
NFPA 24 Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances 
 
2.3 Het bedrijfsbrandweerrapport van [datum] en de door [naam bedrijf] ingediende aanvullende 
gegevens (genoemd onder het kopje gevolgde “procedure”) maken integraal onderdeel uit van de 
aanwijsbeschikking, tenzij hiervan in deze beschikking wordt afgeweken. 
 
2.4 De bijlagen waarnaar in de voorschriften wordt verwezen maken integraal onderdeel uit van 
de aanwijsbeschikking. 
 
 

3. BEDRIJFSBRANDWEERBEHEERSSYSTEEM 
 
3.1 De inrichting dient een bedrijfsbrandweerbeheerssysteem geïmplementeerd te hebben. Indien 
de inrichting een veiligheidsbeheerssysteem heeft op grond van het Brzo 2015 of het 
Arbeidsomstandighedenbesluit dan kan het bedrijfsbrandweerbeheerssysteem een onderdeel te zijn 
van dit veiligheidsbeheerssysteem. 
 
3.2 In het bedrijfsbrandweerbeheerssysteem moet het volgende zijn opgenomen; 
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a. de wijze waarop het bedrijf het inspecteren, testen en onderhouden van 
incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen opzet, uitvoert, bewaakt en 
registreert; 

b. de wijze waarop het bedrijf de inzetbaarheid van de incidentbestrijdings- en 
incidentbeheersmiddelen heeft geborgd; 

c. op welke wijze de inrichting het opzetten, uitvoeren en bewaken van opleidingen en 
(noodplan)oefeningen borgt; 

d. de wijze waarop na oefeningen en incidenten de noodorganisatie en 
bedrijfsbrandweer worden geëvalueerd en acties die daaruit volgen worden opgepakt; 

e. op welke wijze de voorgeschreven personele bezetting dagelijks wordt vastgesteld en 
geborgd. 

 
3.3 Op het terrein van inrichting is te allen tijde het bedrijfsbrandweerjournaal aanwezig. 
 
3.4 Indien de gegevens uit het bedrijfsbrandweerjournaal verspreid zijn over verschillende 
systemen (documenten en/of elektronisch), moet er een overzicht aanwezig zijn met daarop 
aangegeven waar de gegevens zijn terug te vinden c.q. worden vastgelegd en bijgehouden. 
 
 

4. PERSONEEL 
 
4.1 Op het terrein van de inrichting is te allen tijde het bedrijfsbrandweerpersoneel aanwezig, als 
bedoeld in voorschrift 2.2, onder a. Het bedrijfsbrandweerpersoneel is beschikbaar en paraat om de 
incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen te bedienen. Personeel dat wordt geleverd door een 
derde partij waaraan de bedrijfsbrandweerzorg geheel of gedeeltelijk is uitbesteed, hoeft niet 
aanwezig te zijn op het terrein van de inrichting. 
 
In geval van niet of beperkte inzetbaarheid van het bedrijfsbrandweerpersoneel dient dit direct aan het 
bestuur gemeld te worden. In de melding beschrijft het hoofd of de bestuurder van de inrichting welke 
maatregelen zijn genomen om tot een gelijkwaardige oplossing te komen wat de reden en de aard van 
de niet of beperkte inzetbaarheid is, wanneer die naar verwachting is opgeheven en welke 
maatregelen de inrichting neemt om de operationaliteit van het bedrijfsbrandweerpersoneel te 
waarborgen. Het bestuur kan aanvullende eisen stellen. De melding kan worden gedaan via [e-
mailadres, postadres, etc.]. 
 
Toelichting 
In beginsel moet al het aangewezen bedrijfsbrandweerpersoneel aanwezig, beschikbaar en paraat 
zijn op het terrein van de inrichting. Alleen als de bedrijfsbrandweerzorg geheel of gedeeltelijk aan een 
derde partij is uitbesteed, bijvoorbeeld bij een sitetrekkerconstructie, vervalt deze verplichting voor het 
deel dat aan deze partij is uitbesteed. Hierbij wordt wel gewezen op het gestelde in voorschrift 8.6. Als 
de bedrijfsbrandweerzorg gedeeltelijk is uitbesteed aan een derde partij, moet het personeel dat de 
inrichting zelf bijdraagt aan de bedrijfsbrandweerorganisatie wel te allen tijde aanwezig zijn op de 
inrichting. Te denken valt aan aangewezen operators of first line responders, maar ook aan situaties 
waarin bevelvoerders, voertuigbedieners en manschappen deels door de inrichting zelf en deels door 
een derde partij worden geleverd. De bevelvoerders c.a. die door de inrichting zelf worden geleverd, 
moeten te allen tijde op het terrein van de inrichting aanwezig zijn.  
 
4.2 Een bevelvoerder geeft binnen de bedrijfsbrandweer leiding aan maximaal acht personen. 
 
4.3 Het bedrijfsbrandweerpersoneel is aantoonbaar lichamelijk goedgekeurd voor de uit te voeren 
taken. 
 
4.4 Binnen een half uur na ontdekken van een incident dient (minimaal) één beslissingsbevoegd 
persoon van de bedrijfsleiding, met kennis van de gebezigde processen, op het terrein aanwezig te 
zijn. Deze functionaris is benoemd in de organisatiebeschrijving als genoemd in voorschrift 4.7. 
 
4.5 Binnen de inrichting zijn één of meerdere functionarissen verantwoordelijk voor de uitvoering 
van: 

• de periodieke controle van de incidentbestrijdings– en incidentbeheersmiddelen, zoals 
genoemd in de aanwijsbeschikking en het rapport inzake de bedrijfsbrandweer; 
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• de beproeving van de goede werking van de incidentbestrijdings- en 
incidentbeheersmiddelen; 

• het treffen van maatregelen om de geoefendheid van de bedrijfsbrandweer te behouden; 
• het actueel houden van het bedrijfsbrandweerjournaal. 

Indien meerdere functionarissen verantwoordelijk zijn voor deze taken, moet duidelijk zijn welke 
functionaris verantwoordelijk is voor welke taak. 
 
4.6 De taken en verantwoordelijkheden van het bedrijfsbrandweerpersoneel zijn bij alle 
betrokkenen bekend. De taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in een document en 
uitgewerkt in een schriftelijke instructie die onderdeel is van het bedrijfsbrandweerbeheerssysteem 
van de inrichting. 
 
4.7 De inrichting beschikt over een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van het 
(bedrijfsbrandweer)personeel dat op alle organisatorische niveaus bij het beheersen van de 
geloofwaardige incidentscenario’s is betrokken, met daarin aangegeven de verschillende functies en 
de daarbij behorende opleidingen. De organisatie van de hiervoor genoemde opleidingen en de 
deelname daaraan door het personeel dient tevens in deze beschrijving opgenomen te worden. Het 
kennisniveau horende bij de functies en opleidingen dient op peil gehouden te worden via een 
oefenprogramma. Bovenstaande voorwaarden en beschrijvingen dienen opgenomen te zijn in een 
bedrijfsbrandweerbeheerssysteem. 
 
 

5. INCIDENTBESTRIJDINGS- EN INCIDENTBEHEERSMIDDELEN 
 
5.1 Op het terrein van de inrichting zijn te allen tijde de middelen aanwezig die in voorschrift 2.2, 
onder b tot en met g, zijn genoemd. Uitgezonderd zijn de incidentbestrijdings- en 
incidentbeheersmiddelen die worden geleverd door een derde partij waaraan de 
bedrijfsbrandweerzorg geheel of gedeeltelijk is uitbesteed. 
 
Toelichting 
In beginsel moet alle aangewezen incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen aanwezig zijn op 
het terrein van de inrichting. Alleen als de bedrijfsbrandweerzorg geheel of gedeeltelijk aan een derde 
partij is uitbesteed en deze ook de betreffende middelen meeneemt in geval van een incident, vervalt 
deze verplichting voor het deel dat aan deze partij is uitbesteed. Hierbij wordt wel gewezen op het 
gestelde in voorschrift 8.6. Als een deel van de middelen in geval van een incident wordt 
meegenomen door de derde partij en een deel door de inrichting zelf geleverd wordt (bijvoorbeeld 
extra schuimvormend middel), dan moeten de middelen die de inrichting zelf levert te allen tijde 
aanwezig zijn op het terrein van de inrichting. 
 
5.2 De incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen zijn: 

a. bedrijfszeker 
b. voor onmiddellijk gebruik gereed 
c. goed bereikbaar 
d. als zodanig herkenbaar 
e. tegen externe invloeden beschermd 
f. beschermd tegen warmtestraling als gevolg van een incident 

 
De wijze waarop de inrichting bovenstaande kwaliteitseisen voor de incidentbestrijdings- en 
incidentbeheersmiddelen waarborgt via testen en een onderhouds- en inspectiesysteem dient 
inzichtelijk te zijn gemaakt in het bedrijfsbrandweerbeheerssysteem. 
 
Toelichting: 
Hiermee wordt in ieder geval het volgende bedoeld:  

• blusvoorzieningen, bluswaterleidingen, brandkranen, omloopafsluiters en 
bluswaterreservoirs moeten tegen vorst beschermd of bestand zijn; 

• watervoerende armaturen en mobiele blustoestellen die in de open lucht en/of in een 
stoffige of corrosieve omgeving aanwezig zijn moeten doelmatig beschermd zijn tegen 
invloeden van buitenaf;  

• onder externe invloeden wordt onder andere verstaan: aanrijden, aanvaren, vorst, etc. 
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• ingeval brandveiligheidsmiddelen in een kast worden geplaatst, dan moet deze opvallend 
zijn geplaatst en zijn voorzien van deuren, waarop aan de buitenzijde de inhoud van de 
kasten duidelijk is vermeld; 

• waar toegepast moeten kasten en/of beschermhoezen uitgevoerd zijn in de kleur rood, 
overeenkomstig de NEN 3011. 

 
5.3 Bij (preventieve) onderhoudswerkzaamheden aan de incidentbestrijdings– en 
incidentbeheersmiddelen, waarbij deze middelen buiten bedrijf worden gesteld, dient het bedrijf 
vervangende en gelijkwaardige maatregelen te nemen. 
 
5.4 De inrichting maakt zo spoedig mogelijk nadat bekend is dat de werkzaamheden, bedoeld in 
voorschrift 5.3, zullen worden uitgevoerd zijn, hiervan melding bij het bestuur. Daarbij wordt vermeld 
hoe lang de middelen naar verwachting buiten bedrijf worden gesteld en welk maatregelen de 
inrichting neemt. De melding wordt gedaan via [e-mailadres, postadres, etc]. 
 
5.5 Gebreken die de technische integriteit van de incidentbestrijdings- en 
incidentbeheersmiddelen nadelig beïnvloeden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 
maand na constateren adequaat te worden opgeheven. In het geval de operationaliteit van de 
(bedrijfs-)brandweer door het gebrek in geding is, zal het gebrek onmiddellijk verholpen dienen te 
worden. Indien dit niet mogelijk is dient vervangend en gelijkwaardig materiaal te worden ingezet of 
dient de procesvoering aangepast te worden. Bij inzet van vervangend materiaal dient dit opgenomen 
te worden in het bedrijfsbrandweerjournaal. Een nadere beschrijving van eisen gesteld aan het testen 
en het onderhouds- en inspectiesysteem voor de incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen is 
opgenomen in bijlage 1. 
 
5.6 Een gebrek als bedoeld in voorschrift 5.5 wordt zo spoedig mogelijk na ontdekken ervan 
gemeld bij het bestuur. Daarbij wordt vermeld wat de aard van het gebrek is, wanneer het gebrek naar 
verwachting is opgeheven en welke (tijdelijke) maatregelen de inrichting neemt om de operationaliteit 
van de incidentbestrijdings- incidentbeheersmiddelen te waarborgen. De melding wordt gedaan via [e-
mailadres, postadres, etc]. 
 
5.7 De aanwezige incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen zijn aantoonbaar geschikt 
voor de incidentscenario’s waarop deze middelen zijn toegespitst en waarvan redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat zij binnen de inrichting kunnen worden aangetroffen. 
 
5.8 Alle door verbrandingsmotoren aangedreven onderdelen van de incidentbestrijdings- en 
incidentbeheersmiddelen (inclusief noodstroomaggregaat ten behoeve van elektrische 
bluswaterpompen) worden wekelijks getest. Indien kan worden aangetoond dat met een lagere 
testfrequentie kan worden volstaan, kan na toestemming van het bestuur van genoemde frequentie 
worden afgeweken. De te testen parameters moeten zodanig gekozen zijn dat de life-cycle van deze 
onderdelen inzichtelijk wordt en preventief onderhoud tijdig ingepland kan worden. De uitkomsten van 
deze testen worden bijgeschreven in het bedrijfsbrandweerjournaal en worden minimaal twee jaar 
bewaard. 
 
5.9 Het schuimvormende middel in iedere opslageenheid moet zodanig worden bewaard en 
opgeslagen dat deze aan de specificaties van de fabrikant blijft voldoen. Hiervoor moeten door de 
fabrikant opgestelde inspectie- en onderhoudseisen aantoonbaar aangehouden worden of het 
schuimvormend middel moet periodiek en tenminste eenmaal per jaar worden geïnspecteerd (zie 
bijlage 1.1). De tanks, leidingen, pakkingen en appendages mogen niet door het middel kunnen 
worden aangetast. In het geval dat meerdere opslageenheden schuimvormend middel met hetzelfde 
batchnummer en/of dezelfde productiedatum onder gelijke condities worden opgeslagen, kan na 
goedkeuring van het bestuur volstaan worden met minimaal twee representatieve monsters uit twee 
van deze opslageenheden te testen. Hierbij moet iedere opslageenheid periodiek individueel getest 
worden. Indien er sprake is van een jaarlijkse inspectie, zal het schuimvormend middel per 
opslageenheid separaat moeten worden getest. De resultaten van de inspecties en controles dienen 
te worden bijgehouden in het bedrijfsbrandweerjournaal. Een nadere beschrijving van de inspectie- en 
onderhoudseisen van het schuimvormend middel is opgenomen in bijlage 1.1. 
 
5.10 Indien de voorraad schuimvormend middel die benodigd is voor de inzet bij het incident niet 
volledig stationair is opgesteld of met brandweervoertuigen wordt vervoerd, zijn er maatregelen 
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genomen om de aanvullende voorraden adequaat naar de plaats van het incident te transporteren. De 
aanvullende voorraden zijn ter plaatse voordat de voorraad schuimvormend middel die stationair 
beschikbaar is of in het brandweervoertuig aanwezig is, is verbruikt, uitgaande van een maximale 
afname van het schuimvormend middel. 
 
5.11 De mobiele incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen worden in een speciaal hiervoor 
bestemde, doeltreffende ruimte ondergebracht. De ruimte moet beschermd zijn tegen externe en 
weersinvloeden en altijd op een veilige wijze bereikbaar zijn. 
 
5.12 Niet-gecertificeerde incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen, zijnde blus- en 
koelvoorzieningen of installaties met een vergelijkbare werking, worden periodiek en tenminste 
eenmaal per jaar tijdens een functionele test volledig in gebruik gesteld. Hierbij zal de installatie 
moeten voldoen aan de performance-eisen zoals deze aan het ontwerp van de installatie zijn gesteld.  
Voor schuiminstallaties moet in ieder geval getest moet worden op de performance-eisen voor 
application-rate, bijmengpercentage, druk en flow van het schuimvormend middel.  
Voor koelinstallaties moeten de performance-eisen voor application-rate, druk, flow en volledige 
dekking worden getest. De periode tussen twee testen mag niet langer zijn dan 12 maanden. Na 
iedere test wordt de installatie zorgvuldig gereinigd om de goede werking te garanderen. 
 
Toelichting 
Voor schuiminstallaties kan worden volstaan om – bij het bepalen van application-rate en 
bijmengpercentage – water te gebruiken. Indien flow en druk van het water in orde zijn mag worden 
verondersteld dat verschuimingsgetal ook in orde is. 
 
5.13 Gecertificeerde installaties hebben een geldig certificaat. In het bedrijfsbrandweerjournaal 
worden de testen, inspecties en onderhoud geregistreerd. De eisen gesteld in deze certificering over 
inspectie, onderhoud en testen moeten worden nageleefd en de daarbij horende inspectierapporten 
moeten binnen de inrichting ter beschikking worden gesteld aan de toezichthouder. De inspectie wordt 
uitgevoerd door een voor ISO/IEC 17020 geaccrediteerde inspectie A-instelling, die voor het 
verrichten van haar werkzaamheden gebruik maakt van de VVB-09, of een daaraan gelijkwaardige 
methode. De certificaten en de daarbij horende inspectierapporten worden in het 
bedrijfsbrandweerjournaal opgenomen en zodanig bewaard dat de life-cycles van deze installaties bij 
het bedrijf inzichtelijk zijn. Een nadere beschrijving van eisen gesteld aan het testen en het 
onderhouds- en inspectiesysteem van deze installaties is opgenomen in bijlage 1.1. 
 

OPMERKING VOOR VEILIGHEIDSREGIO 
De voorschriften 5.12 en 5.13 zijn de algemene voorschriften voor vast opgestelde blus- en 
koelsystemen. Voor vast opgestelde blus- en koelsystemen op verticale cilindrische tanks 
kan de veiligheidsregio inrichtingen de keuze bieden om op andere wijzen te voldoen aan 
deze voorschriften. Hiervoor kunnen voorschriften 5.14 tot en met 5.16 worden 
opgenomen. Als de veiligheidsregio ervoor kiest om deze optie niet aan te bieden aan de 
inrichtingen in haar verzorgingsgebied, zijn de voorschriften 5.12 en 5.13 ook van 
toepassing op vast opgestelde blus- en koelsystemen op verticale cilindrische tanks. Zie 
ook het onderwerp ITO in het modelaanwijsbeleid. 

 
5.14 Voor vast opgestelde blus- en koelvoorzieningen of installaties op verticale cilindrische 
opslagtanks kan de jaarlijkse functionele test zoals bedoeld in voorschrift 5.12 vervangen worden door 
het uitvoeren van een inspectie-, onderhouds- en testprogramma. In dat geval moeten de wijze van 
inspectie, onderhoud en testen van (onderdelen van) vast opgestelde blus- en koelinstallaties worden 
uitgevoerd volgens de NFPA 11 en/of 25. Voor wat betreft de frequenties voor onderhoud, inspecties 
en testen dient voor koelinstallaties te worden voldaan aan het gestelde in de NFPA 25. Voor de 
schuimblusinstallaties dient voor wat betreft de frequenties te worden voldaan aan de tabel met de 
afgeleide frequenties voor onderhoud, inspecties en testen zoals opgenomen in bijlage 1.3 van 
onderhavige beschikking. 
 
Resultaten van het onderhoud, de uitgevoerde inspecties en het testen moeten worden opgenomen in 
het bedrijfsbrandweerjournaal. Inspectie-, test- en onderhoudsvoorschriften en -protocollen moeten 
aantoonbaar goed gedocumenteerd, geschikt en geïmplementeerd zijn. Voor inspecties, testen en 
onderhoud aan brandbeveiligingsinstallaties moet aantoonbaar gekwalificeerd personeel ingezet 
worden. Rapportages van inspecties, testen en onderhoud moeten inzichtelijk zijn voor een 
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toezichthouder van de veiligheidsregio. Een mobiele component die onderdeel uitmaakt van het totale 
systeem, zoals een industrieel blusvoertuig, moet onderdeel uitmaken van de inspecties, testen en 
onderhoud.  
 
5.15 Indien ervoor gekozen wordt om van de in voorschrift 5.14 genoemde mogelijkheid gebruik te 
maken, dient voor de betreffende blusinstallaties op de opslagtanks binnen de inrichting een 
acceptance test, zoals bedoeld in hoofdstuk 11.3 van de NFPA11, te worden uitgevoerd. Bij deze 
acceptance test worden de ontwerpgegevens van de blusinstallatie in de praktijk middels 
testresultaten geverifieerd.  
 
5.16 In de volgende situaties dient altijd een functionele test als bedoeld in voorschrift 5.12 te 
worden uitgevoerd: 

a) bij oplevering van de installatie; 
b) bij modificatie van de installatie, als deze van invloed kan zijn op de performance van 

de installatie; 
c) op vordering van de toezichthouder als er gegronde twijfel is over de doelmatigheid 

en/of integriteit van de brandbeveiligingsinstallatie. 
 
Toelichting voorschriften 5.14 en 5.15 
De voorschrift 5.14 en 5.15 hebben alleen betrekking op vast opgestelde blus- en koelsystemen op 
verticale cilindrische opslagtanks (PGS 29-tanks).  
 
Voor het testen van de blus- en koelsystemen op deze tanks heeft een inrichting drie mogelijkheden: 
live testen, certificering en inspectie, testen en onderhoud volgens NFPA 11 en NFPA 25 (verder: 
ITO). Als een inrichting kiest voor ITO, dan moeten ze dit in het bedrijfsbrandweerrapport aangeven. 
Uit het bedrijfsbrandweerraport blijkt dan welke opslagtanks onder het ITO gaan vallen. Voor deze 
tanks dient dan voor de betreffende blusinstallatie op de opslagtank altijd eerst een acceptance test 
zoals bedoeld in hoofdstuk 11.3 van de NFPA11 te worden uitgevoerd. Als het niet mogelijk is om de 
acceptance testen voor alle blusinstallaties op opslagtanks die men onder het ITO wil laten vallen 
tegelijk uit te voeren kan een voorschrift worden opgenomen om deze testen te spreiden over een 
bepaalde periode. Dit laatste is echter niet wenselijk. 
 

6. GEOEFENDHEID 
 
6.1 Het bedrijfsbrandweerpersoneel heeft kennis van en inzicht in de werking van de aanwezige 
incidentbestrijdings– en incidentbeheersmiddelen en beschikt over de vaardigheden voor de 
bediening van deze apparatuur. 
 
6.2 De kennis en kunde van het bedrijfsbrandweerpersoneel dient adequaat te blijven door 
bijscholing en het oefenen van de benodigde vaardigheden. 
 
6.3 Het hoofd of de bestuurder van de inrichting verstrekt ieder jaar voor 1 december aan het 
bestuur een oefenprogramma met een bijbehorend oefenrooster van het volgende kalenderjaar. 
 
6.4 Het oefenprogramma dient te zijn gebaseerd op de ‘Leidraad oefenen’ en bevat alle relevante 
oefenonderdelen om kennis en vaardigheden op het vastgestelde opleidingsniveau te handhaven en 
is specifiek toegespitst op de systemen en geloofwaardige incidentscenario’s die op het bedrijf van 
toepassing zijn. 
 
6.5 Het oefenprogramma bevat onderdelen die de kennis en vaardigheden omtrent de inrichting 
en het gestelde in de voorschrift 6.1 en 8.4 op voldoende niveau brengen en waarborgen. Het 
oefenprogramma dient opgenomen te worden in het bedrijfsbrandweerbeheerssysteem. Oefeningen 
en evaluaties dienen geregistreerd te worden in het bedrijfsbrandweerjournaal. 
 
6.6 Het bestuur beoordeelt het oefenrooster en oefenprogramma en kan naar aanleiding van deze 
beoordeling nadere eisen stellen. 
 
6.7 Oefeningen moeten in overeenstemming met het goedgekeurde oefenprogramma en het 
bijbehorende oefenrooster worden uitgevoerd. Afwijkingen hiervan zijn alleen mogelijk na 
toestemming van het bestuur. 
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7. BLUSWATERVOORZIENING 
 
7.1 De inrichting beschikt over een bluswatervoorziening zoals omschreven in de op het moment 
van vaststelling van de aanwijsbeschikking voor de inrichting geldende omgevingsvergunning milieu 
dan wel de aanwijsbeschikking.  
Het bluswaternetwerk dient zodanig te zijn uitgevoerd dat voldoende bluswater beschikbaar is op de 
plaatsen waar de incidentscenario’s zich kunnen voordoen, ter bestrijding ervan. 
 
7.2 Indien de bluswatervoorziening wordt aangepast en dit gevolgen kan hebben voor de 
bestrijding en beheersing van de geloofwaardige incidentscenario’s uit het bedrijfsbrandweerrapport 
dat onderdeel uitmaakt van de aanwijsbeschikking, dient de inrichting dit onverwijld te melden bij het 
bestuur en een tekening en specificaties te verstrekken van het aangepaste netwerk.  
 
Toelichting 
Wijzigingen in het bluswaternetwerk die gevolgen kunnen hebben voor de bestrijding en beheersing 
van geloofwaardige incidentscenario’s moeten bij het bestuur worden gemeld. Door daarbij een 
tekening en specificaties als onder meer de capaciteit van het bluswater te verstrekken, kan het 
bestuur beoordelen of de aanpassing van het bluswaternetwerk daadwerkelijk gevolgen heeft voor de 
bestrijding en beheersing van geloofwaardige incidentscenario’s. Als dat het geval is, zal de inrichting 
een gewijzigd bedrijfsbrandweerrapport moeten indienen. 
 
7.3 Het gehele bluswaternetwerk dient zodanig te worden uitgevoerd dat overal de maximale 
bluswatercapaciteit beschikbaar is, tenzij het bedrijf aan kan tonen dat op een deel van de inrichting 
met een lagere capaciteit kan worden volstaan. 
 
7.4 Het bluswaternetwerk wordt doeltreffend, maar ten minste tweemaal per jaar gespoeld 
volgens een doelmatig spoelprogramma teneinde aangroei, bezinksel en andere verontreinigingen te 
verwijderen. Voor bluswaternetwerken gevoed met drinkwater kan volstaan worden met een minimale 
frequentie van eenmaal per jaar. De (onderhouds)werkzaamheden worden in het 
bedrijfsbrandweerjournaal vermeld. Van het bluswatersysteem is altijd een actuele tekening 
opgenomen in het bedrijfsbrandweerjournaal. Een nadere beschrijving van eisen gesteld aan het 
doeltreffend spoelen van het bluswaternetwerk is opgenomen in bijlage 1.1. 
 
Toelichting 
Indien op basis van historische metingen kan worden aangetoond dat met een lagere frequentie kan 
worden volstaan, dan kan na toestemming van het bestuur van de genoemde frequentie worden 
afgeweken. 
 
 

8. ALARMERING EN OPKOMST 
 
8.1 Op het terrein van de inrichting zijn geschikte voorzieningen aanwezig waarmee te allen tijde 
op doeltreffende wijze bij incidenten binnen één minuut na het constateren van het incident vanaf het 
waarnemingspunt, melding kan worden gedaan aan een voortdurend bemande meldpost omtrent aard 
en plaats van een incident. 
 
8.2 Vanuit de in voorschrift 8.1 genoemde meldpost kan de bedrijfsbrandweer alsmede de 
overheidsbrandweer te allen tijde onmiddellijk en op een doeltreffende manier worden gealarmeerd. 
 
8.3 Bij inzet van de bedrijfsbrandweer tijdens een incident dient er meteen doormelding plaats te 
vinden naar de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van de veiligheidsregio waarin de inrichting 
gevestigd is. Bij een doormelding dienen minimaal de volgende gegevens te worden vermeld: 
• aard en locatie van het incident; 
• welke assistentie van de overheidshulpdiensten wordt verwacht. 
 
8.4 De inrichting beschikt over alarmerings-, uitruk- en inzetprocedures ten behoeve van de 
bedrijfsbrandweer en andere bedrijfsonderdelen die in de noodorganisatie een functie vervullen. De 
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procedures dienen opgenomen te zijn in het bedrijfsbrandweerbeheerssysteem. De uitrukken dienen 
in het bedrijfsbrandweerjournaal te worden geregistreerd. 
 
8.5 Van elke brand of ongeval waarbij een inzet van de bedrijfsbrandweer noodzakelijk is wordt 
melding gedaan aan de overheidsbrandweer en het bestuur van de veiligheidsregio. De melding bij de 
veiligheidsregio wordt gedaan via [e-mailadres, postadres, etc.] 
 
Toelichting 
Ook incidenten waarbij om wat voor reden dan ook geen bedrijfsbrandweer is ingezet, maar die toch 
een bijzonder gevaar kunnen vormen voor de openbare veiligheid , moeten gemeld worden. 
Daarnaast dienen uiteraard ook andere relevante overheidsorganisaties geïnformeerd te worden 
conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 
 
8.6 Het in voorschrift 2.2 voorgeschreven personeel en middelen moeten binnen 6 minuten na 
melding op elke locatie waar zich incidenten met gevaarlijke stoffen kunnen voor doen, aanwezig 
kunnen zijn. 
 
Toelichting 
Let op! Uit de taak/tijd analyse in combinatie met de geloofwaardige incidentscenario’s moet blijken 
binnen welke tijd de bestrijding ingezet dient te zijn om escalatie te voorkomen. Indien uit de 
geloofwaardige incidentscenario’s blijkt dat een snellere inzet van de bedrijfsbrandweer noodzakelijk is 
dient het voorschrift hierop te worden aangepast. 
 
8.7 Indien de bedrijfsbrandweer zich niet op het bedrijfsterrein bevindt dient het personeel en 
materieel van de bedrijfsbrandweer na melding van een incident te allen tijde onverwijld toegang 
verleend te worden tot het bedrijfsterrein. 
 
8.8 Het personeel en materieel van de overheidsbrandweer dient na melding van een incident te 
allen tijde onverwijld toegang verleend te worden tot het bedrijfsterrein. 
 
 

9. VERBINDINGEN 
 
9.1 De bevelvoerder van de bedrijfsbrandweer beschikt over verbindingsmiddelen waarmee 
rechtstreeks verbinding wordt onderhouden met de in voorschrift 8.1 genoemde meldpost.  
 
Toelichting 
Indien sprake is van meerdere bevelvoerders dient iedere bevelvoerder te beschikken over de in dit 
voorschrift genoemde verbindingsmiddelen. 
 
9.2 Bij aankomst van de overheidsbrandweer wordt de bevelvoerder van de eerst aankomende 
eenheid voorzien van verbindingsmiddelen, waarmee contact kan worden onderhouden met de 
bevelvoerder of leidinggevende van de bedrijfsbrandweer en de in voorschrift 8.1 genoemde 
meldpost. Daarnaast dient ook de Officier van Dienst van de overheidsbrandweer voorzien te worden 
van de genoemde verbindingsmiddelen. 
 
 

10   BESCHERMENDE MIDDELEN 
 
10.1 De bedrijfsbrandweerorganisatie heeft de beschikking over voldoende persoonlijke 
beschermingsmiddelen die bestand zijn tegen alle binnen de inrichting te verwachten stoffen en 
omstandigheden en geschikt zijn om de taken uit te voeren.  
 
10.2 Indien de inrichting voorziet in een eigen brandweerploeg, is deze te onderscheiden van de 
overheidsbrandweer en overige hulpdiensten. Dit kan in ieder geval door het goed zichtbaar 
aanbrengen van de bedrijfsnaam op de bluskleding. 
 
10.3 De bevelvoerder van de bedrijfsbrandweer is herkenbaar en te onderscheiden van de rest van 
de bedrijfsbrandweerploeg.  
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11 SAMENWERKING MET EXTERNE HULPDIENSTEN 
 
11.1 De overheidsbrandweer wordt direct bij aankomst voorzien van actuele informatie en 
begeleiding om doeltreffend te kunnen optreden. Een beschrijving van de verplichtingen die de 
inrichting heeft betreffende de minimale informatievoorziening naar de overheidsbrandweer is 
opgenomen in bijlage 1.2. 
 
Toelichting 
Een stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten is voor hogedrempel inrichtingen reeds verplicht in het 
Rrzo en hoeft niet in de aanwijzing te worden opgenomen. Voor de overige inrichtingen zoals de 
lagedrempel inrichtingen kan een stoffenlijst aanvullend worden voorgeschreven. 
Informatieverplichtingen zijn opgenomen in bijlage 1.2. 
 
11.2 Bij aankomst van de overheidsbrandweer is een gids of andere gelijkwaardige voorziening 
aanwezig en beschikbaar om de overheidsbrandweer de plaats van het incident op adequate en 
veilige wijze te laten bereiken. 
 
11.3 Indien de bedrijfsbrandweer geheel of gedeeltelijk door een derde partij wordt verzorgd is het 
gestelde in voorschrift 11.1 en 11.2 ook op die bedrijfsbrandweer van toepassing. 
 
Toelichting 
Dit voorschrift is van toepassing op situaties waarin de bedrijfsbrandweer door een derde partij wordt 
verzorgd. In die gevallen is de bedrijfsbrandweer veelal niet op het terrein van de inrichting aanwezig, 
maar dient zij wel over de in voorschrift 11.1 en 11.2 bedoelde informatie of middelen te beschikken. 
 
11.4 De leidinggevenden binnen de bedrijfsbrandweer hebben kennis van en inzicht in de 
commandostructuur van de overheidsbrandweer. De noodorganisatie binnen de inrichting dient bij een 
gezamenlijk optreden aan te sluiten bij de commandostructuur van de overheid. 
 
 

12 TOEZICHT 
 
12.1 In het overzicht van de werkelijke sterkte dat het hoofd of de bestuurder van de inrichting op 
grond van artikel 31, zesde lid, van de Wet veiligheidsregio’s voor 1 februari van elk jaar moet 
indienen bij het bestuur is aangegeven: 

a. hoeveel personen bevoegd zijn de verschillende functies binnen de 
bedrijfsbrandweerorganisatie uit te oefenen; 

b. hoeveel van de personen een dubbelfunctie hebben binnen de 
bedrijfsbrandweerorganisatie.  

 
Toelichting:  
Het doel van dit voorschrift is om aan te tonen dat de personele bezetting van de bedrijfsbrandweer 
afdoende is gewaarborgd, doordat voldoende medewerkers zijn opgeleid om invulling te geven aan de 
bestrijding van de incidentscenario’s. Medewerkers met een dubbelfunctie zijn bijvoorbeeld zowel 
BHV’er als onderdeel van de bedrijfsbrandweer. Dit is van belang om te weten, omdat personen met 
een dubbelfunctie maar voor één taak tegelijk inzetbaar zijn en daardoor mogelijk niet beschikbaar zijn 
voor een bedrijfsbrandweerinzet. 
 
12.2 Bij inspectie van de bedrijfsbrandweer kan het bestuur het bedrijf verzoeken de inzetbaarheid 
aan te tonen door middel van een praktische inzet bij een relevant scenario. 
 
 

13 SLOTBEPALINGEN 
 
13.1 In overleg met en na toestemming van het bestuur kunnen de incidentbestrijdings- en 
incidentbeheersmiddelen en het bedrijfsbrandweerpersoneel, bedoeld in voorschriften 2.2, 4.1 en 5.1, 
door derden worden verzorgd. Deze door derden verzorgde bedrijfsbrandweer moet voldoen aan de 
voorwaarden als gesteld in de aanwijzingsbeschikking en de daaraan verbonden voorschriften. 
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13.2 In afwijking van voorschrift 13.1 is geen overleg en toestemming van het bestuur nodig, indien 
het hoofd of de bestuurder van de inrichting de bedrijfsbrandweerzorg geheel of gedeeltelijk laat 
uitvoeren door [organisatie]. In dat geval moet hiervan schriftelijke melding worden gedaan aan het 
bestuur waarbij tevens het contract dat met [organisatie] is afgesloten dient te worden overgelegd. Uit 
dit contract en de melding dient te blijken welk deel van de bedrijfsbrandweerzorg door [organisatie] 
wordt uitgevoerd en welk deel door de inrichting zelf wordt uitgevoerd. 
 
13.3 Indien het hoofd of de bestuurder van de inrichting de bedrijfsbrandweerzorg geheel of 
gedeeltelijk door derden laat uitvoeren, vervalt de eis tot het te allen tijde op het terrein van de 
inrichting aanwezig hebben van de bedrijfsbrandweer voor de onderdelen die deze derde partij op zich 
neemt. 
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Bijlagen bij de modelvoorschriften 
 
Inleiding 
Bij een aantal voorschriften wordt verwezen naar onderstaande bijlagen. Deze bijlagen bevatten 
uitwerkingen van de algemene eisen genoemd in deze voorschriften. Met deze uitwerkingen wordt 
beoogd eenduidige omschrijvingen te geven van specifieke eisen en verplichtingen die uit deze 
voorschriften volgen. 
 

Bijlage 1.1 (bij modelvoorschriften) 
 
Algemene en specifieke eisen voor het testen en het onderhouds– en inspectiesysteem van 
incidentbestrijdings– en incidentbeheersmiddelen (Voorschriften 5.2, 5.5, 5.7 en 8.2) 
 
Voorschrift 5.2  
De vast opgestelde blus- en koelinstallaties en mobiele blus- en koelvoorzieningen 
die deel uit maken van de incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen moeten zijn 
ondergebracht in het bedrijfsbrandweerbeheerssysteem waarin zij voor het inspecteren, onderhouden 
en testen aangemerkt behoren te zijn als veiligheidskritische onderdelen. 
De wijze van inspectie, onderhoud en testen van (onderdelen van) vast opgestelde blus- en 
koelinstallaties moeten uitgevoerd worden zoals beschreven is in de NFPA 25. Indien de inrichting wil 
afwijken van de NFPA 25 dan zal een aantoonbaar gelijkwaardig opzet voorgelegd moeten worden 
aan het bestuur. Resultaten van het onderhoud, inspectie en testen moeten opgenomen worden in het 
bedrijfsbrandweerjournaal. 
 
Voorschrift 5.9 (schuimvormend middel) 
In deze voorschriften wordt van het bedrijf geëist aan te tonen op welke wijze zij via een 
inspectiesysteem hebben geborgd dat het op de inrichting aanwezige schuimvormend middel blijft 
voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door de fabrikant. In de aangeleverde productinformatie moet 
duidelijk gesteld worden aan welke kritieke specificaties het SVM en de opslag van het SVM moet 
voldoen. Hierin moet duidelijk zijn aangegeven conform welke normen het SVM getest moet worden. 
Voorbeelden van deze normen zijn NEN-EN 1568  en UL 162  (zie ook Technisch bulletin 64B, 
www.hetccv.nl). In deze normatieve referentiekaders staan ook periodieke inspectie-eisen. 
Deze inspecties moeten plaatsvinden naast de eventuele jaarlijkse controle op vliesvorming, 
verontreiniging en sedimentatie. De frequentie van de inspecties is enerzijds afhankelijk van inspectie-
eisen gesteld door de leverancier en anderzijds van de te volgen normeringen. 
 
Indien het schuimvormend middel ingezet dient te worden onder specifieke omstandigheden 
(bijvoorbeeld een verwarmd product) of bestrijding van incidenten met stoffen waarop het effect van dit 
schuimvormend middel niet volledig bekend is bij de fabrikant van het schuimvormend middel, dan 
dient de werking van het schuimvormend middel vooraf getest te worden om te bepalen of het 
geschikt is voor het bestrijden van incidenten met deze stoffen. De test dient uitgevoerd te worden op 
een wijze die ten minste gelijkwaardig is aan een voor dit doel erkend referentiekader zoals de UL 162 
en/of BS 5306. 
 
Bij inspecties van het schuimvormend middel moeten in ieder geval de volgende fysische waarden zijn 
onderzocht; 

• soortelijke massa; 
• pH-waarde – ligt deze nog binnen de specificaties van de leverancier; 
• Viscositeit – bij de hoogste en laagste waarde van de door de leverancier opgegeven 

temperatuurrange. Meestal is dit bij 20°C en -15°C; 
• Refractie Index (alleen van Premix oplossingen); 
• snelheid van filmvorming (indien van toepassing); 
• oppervlaktespanning; 
• aanwezigheid van sediment. 

 
In het rapport van deze testen moet aangegeven zijn: 

• wat de specificatie van de fabrikant voor iedere parameter is en met behulp van welke test 
(of tegen welke norm) de controle is uitgevoerd en welk laboratorium de test heeft 
uitgevoerd; 
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• welke afkeurcriteria voor het SVM dienen te worden gehanteerd. Het schuimvormend 
middel moet afgekeurd worden indien niet aan de eisen van de fabrikant kan worden 
voldaan. Het schuimvormend middel moet in dat geval binnen 24 uur vervangen worden. 
In uitzonderlijke gevallen kan hier in overleg met het Bevoegd gezag van worden 
afgeweken. 

 
Voorschrift 5.12 en 5.13 (incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen)  

• Voor vast opgestelde blus- en koelinstallaties (die in ieder geval uit een brandbeheers- of 
brandblusinstallatie bestaan) die gecertificeerd moeten zijn, geldt dat er een geldig 
inspectie/onderhoudscertificaat binnen de inrichting aanwezig is, zoals beschreven in de 
Handreiking Certificatie Brandbeveiligingssytemen. 

 
• De registratie van de testresultaten moet zodanig zijn dat bij de inrichting inzichtelijk is wat 

de staat van alle installaties (sprinkler, deluge, maar ook schuimblusinstallaties en 
overige, niet nader genoemde vast opgestelde blus- en koelinstallaties) is en wanneer 
men verwacht dat er groot onderhoud aan deze installaties gepleegd moet worden. 

 
Voorschrift 7.4 (bluswaternetwerk) 
In verband met het toenemen van de inwendige weerstand van de ondergrondse blusleidingen bij 
veroudering moeten er testen uitgevoerd worden. Het bedrijf dient voor dit doel binnen haar 
onderhouds- en inspectiesysteem over een testprotocol te beschikken. Het spoelprogramma waaraan 
deze voorschriften refereren, moet dan ook doelbewust opgezet zijn voor het spoelen van zowel het 
ondergrondse als het bovengrondse bluswaternetwerk. Het spoelprogramma zal van toepassing 
moeten zijn op alle secties van het bluswaternet. In het testprotocol moet duidelijk naar voren komen 
dat door sturing van blokafsluiters alle secties afzonderlijk gespoeld worden. 
Bij het spoelen van blusleidingen worden voorwaarden verbonden aan: 

a) de duur van het spoelen. 
b) de capaciteit tijdens het spoelen. 

 
Ad a 
De leiding dient te worden gespoeld totdat het water schoon is. Het water is schoon als er geen 
verontreinigingen worden aangetroffen in de “burlap bags”  (jute zakken) die aan de uitgangen (zoals 
hydranten) gemonteerd zijn. 
De minimale duur kan worden berekend aan de hand van de lengte en diameter van de leiding die 
gespoeld wordt, gekoppeld aan het gegeven met welk debiet gespoeld wordt. 
 
Ad b 
Het spoelen dient uitgevoerd te worden bij een bepaald debiet. Hierbij gelden in ieder geval de 
volgende uitgangspunten: 

• de berekende hydraulische capaciteit van het systeem om b.v. sprinklersystemen naar 
behoren te laten werken; 

• het maximale debiet dat geleverd moet worden tijdens de bestrijding of beheersing van 
een (brandgevaarlijk) incident; 

• het debiet dat nodig is om een stroomsnelheid van 3 m/s te behalen. Deze stroomsnelheid 
is nodig om al het vuil uit de leidingen te verwijderen. In onderstaande tabel staat het 
debiet voor verschillende pijpdiameters aangegeven: 

 

Diameter leiding (inch/mm) Flow (liter/min) 

4”/102 1.476 
6/”152 3.331 
8”/203 5.905 

10”/254 9.235 
12”/305 13.323 

 
 
De opbrengst (debiet), de (statische) druk en de restdruk (als 3 hydranten gelijktijdig openstaan) van 
het bluswaternet en de hydranten dienen periodiek maar minstens iedere 3 jaar getest te worden om 
aan te tonen dat voldaan wordt aan de voorwaarden uit de milieuvergunning c.q. aanwijsbeschikking. 
De debietmeting moet uitgevoerd worden door een daartoe door het bestuur aanvaarde deskundige 
met een aantoonbaar geijkte water- en drukmeter. 
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De debietmeting dient te worden uitgevoerd bij een dynamische (rest)druk van 100 kPa. 
 
Aanpassen van de spoelfrequentie 
In voorschrift 7.4 wordt nadrukkelijk benoemd dat voor de bedrijven de mogelijkheid bestaat om de 
frequentie van het spoelen te verlagen. Een verzoek tot het verlagen van deze frequentie zal gericht 
moeten worden aan het bestuur. 
 
Hieronder zijn een aantal criteria en informatie-eisen beschreven, waaraan een verzoek tot het 
verlagen van de spoelfrequentie moet voldoen. 

1. Uitvoering spoelprogramma 
Aangetoond dient te worden dat de spoelprogramma’s uitgevoerd zijn in overeenstemming 
met de voorwaarden die hierboven zijn beschreven. 

2. Archivering uitgevoerde spoelprogramma’s 
De uitvoering en resultaten van spoelprogramma’s dienen voor minimaal 2 jaar gearchiveerd 
te worden. Hierbij dient aangetoond te worden dat het gehele leidingnet gespoeld is. 

3. Spoelmedium 
Vastgelegd moet zijn met welk water is gespoeld. Dit kan zijn leidingwater of oppervlaktewater 
via de bluspompen. Indien er sprake is van oppervlaktewater dan moet het duidelijk zijn of het 
gaat om zout, zoet of brak water. 

4. Informatie over bluswaternet 
Om te kunnen komen tot een goed oordeel dienen gegevens beschikbaar te zijn over de lay-
out van het bluswaternet en de diameters van de leidingen. 

5. Gebruik van het bluswaternet 
De inrichting dient aan te geven of het bluswaternet alleen gebruikt wordt voor het leveren van 
bluswater of dat het ook gebruikt wordt voor andere doeleinden. 

 
Afhankelijk van de wijze waarop het bedrijf invulling heeft gegeven aan de bovenstaande criteria en 
informatie-eisen kan het bestuur besluiten in te stemmen met het verlagen van de spoelfrequentie van 
het bluswaternetwerk. De laagst mogelijke toegestane frequentie is eenmaal per drie jaar. 
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Bijlage 1.2 (bij modelvoorschriften) 
 
Specifieke eisen over actuele informatie verplichtingen van de inrichting tijdens een inzet van 
de overheidsbrandweer op het terrein van de inrichting (voorschrift 11.1) 
 
De exploitant draagt er zorg voor dat de brandweer van de overheid en de door een derde partij 
verzorgende bedrijfsbrandweerploeg voor elke installatie binnen de inrichting direct toegang heeft tot 
ten minste de volgende actuele gegevens van de binnen de installatie aanwezige gevaarlijke stof of 
gevaarlijke stoffen en stoffen die op basis van aard en hoeveelheid een risico vormen: 
 

 de chemische stofnaam of handelsnaam; 

 de maximaal aanwezige hoeveelheid; 

 het CAS-nummer; 

 het VN-nummer; 

 het GI-nummer; 
 
Indien de bovenstaande gegevens voor de aanwezige gevaarlijke stoffen niet bestaan dan moeten ten 
minste actuele gegevens beschikbaar zijn over; 
 

 de chemische stofnaam of handelsnaam; 

 de maximaal aanwezige hoeveelheid; 

 het gevaar voor een explosie; 

 het gevaar voor brand; 

 het gevaar voor een toxische wolk; 
 

 
OPMERKING VOOR VEILIGHEIDSREGIO 
Een stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten is voor hogedrempel inrichtingen reeds 
verplicht in het Rrzo en hoeft niet in de aanwijzing te worden opgenomen. Voor de overige 
inrichtingen zoals de lagedrempel inrichtingen kan een stoffenlijst aanvullend worden 
voorgeschreven. 
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Bijlage 1.3 (bij modelvoorschriften) 
 
Afgeleide frequenties voor onderhoud, inspecties en testen van schuimblusinstallaties 
(voorschrift 5.14) 
NFPA-11 Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam 
Chapter 12 Maintenance 
 
12.1 Inspection, Testing, and Maintenance. 
12.1.1 At least annually, all foam systems shall be thoroughly inspected and checked for correct 
operation. 
12.1.2 The inspection shall include performance evaluation of the foam concentrate or premixed 
solution quality or both 
12.1.3 Test results that deviate more than 10 percent from those recorded in acceptance testing shall 
be discussed immediately with the manufacturer. 
12.1.4 The goal of this inspection and testing shall be to ensure that the system is in full operating 
condition and that it remains in that condition until the next inspection. 
12.1.5 The inspection report, with recommendations, shall be filed with the owner. 
12.1.6 Between the regular service contract inspections or tests, the system shall be inspected by 
competent personnel following an approved schedule. 
 
12.2 Foam-Producing Equipment. 
12.2.1 Proportioning devices, their accessory equipment, and foam makers shall be inspected. 
12.2.2 Fixed discharge outlets equipped with frangible seals shall be provided with inspection means 
to permit maintenance and for inspection and replacement of vapor seals. 
12.2.3 Compressed Air Foam-Producing Equipment. 
12.2.3.1 Compressed air foam-generating equipment and accessories shall be inspected 
annually. 
12.2.3.2 Discharge devices shall be visually inspected annually for evidence of mechanical 
damage. 
 
12.3 Piping. 
12.3.1 Aboveground piping shall be examined to determine its condition and to verify that proper 
drainage pitch is maintained. 
12.3.2 Pressure tests of normally dry piping shall be made when visual inspection indicates 
questionable strength due to corrosion or mechanical damage. 
12.3.3 Underground piping shall be spot-checked for deterioration at least every 5 years. 
 
12.4 Strainers. Strainers shall be inspected in accordance with manufacturer’s instructions and 
shall be cleaned after each use and flow test. 
 
12.5 Detection and Actuation Equipment. Control valves, including all automatic and manual-
actuating devices, shall be tested at regular intervals. 
 
12.6 Foam Concentrate Inspection, 
12.6.1 At least annually, an inspection shall be made of foam concentrates and their tanks or storage 
containers for evidence of excessive sludging or deterioration. 
12.6.2 Samples of concentrates shall be sent to the manufacturer or qualified laboratory for quality 
condition testing. 
12.6.3 Quantity of concentrate in storage shall meet design requirements, and tanks or containers 
shall normally be kept full, with space allowed for expansion. 
 
12.7 High-Pressure Cylinders.  
 High-pressure cylinders used in compressed air foam systems shall not be recharged without 
a hydrostatic test (and remarking) if more than 5 years have elapsed from the date of the last test. 
Cylinders that have been in continuous service without discharging shall be permitted to be retained in 
service for a maximum of 12 years, after which they shall be discharged and retested before being 
returned to service. 
 
12.8 Operating Instructions and Training. 
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12.8.1 Operating and maintenance instructions and layouts shall be posted at control equipment with 
a second copy on file. 
12.8.2 All persons who are expected to inspect, test, maintain, or operate apparatus shall be 
thoroughly trained, and training shall be kept current. 
 
Annex D Tests for the Physical Properties of Low-Expansion Foam 
Eisen inspectie, test en onderhoud low expansion foam systemen 
 

Wekelijks 
Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf 

Regelklep (verzegeld) Inspectie NFPA-25 13.1.1.2 13.3.2.1 

 

Maandelijks 
Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf 

Regelklep – (gesloten) Inspectie NFPA-25 13.1.1.2 13.3.2.1.1. 

Regelklep – (sabotage schakelaars) Inspectie NFPA-25 13.1.1.2 13.3.2.1.1 

Discharge device (spray nozzle) locatie en positie Inspectie NFPA-25 11.1.1.2 11.2.5 

Proportioning systeem – allen Inspectie NFPA-25 11.1.1.2 11.2.9 

 

Driemaandelijks 
Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf 

SVM filter(s)* Inspectie NFPA-25 11.1.1.2 11.2.7.2 

SVM filter(s)* Onderhoud NFPA-25 11.1.1.2 Sectie 11.4 

Waterzijdige equipment Inspectie NFPA-25 11.1.1.2 11.2.1 

Waterzijdige equipment (water motor gongs, etc.) Test NFPA-25 11.1.1.2 11.3.1.3 

 

Halfjaarlijks 
Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf 

Regelklep – (sabotage schakelaars) Test NFPA-25 13.1.1.2 13.3.3.5 

 

Jaarlijks 
Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf 

Bovengrondse leidingen Inspectie NFPA-11 - 12.3.1 

Compleet schuim-water systeem Inspectie NFPA-11 - 12.1.1 

Regelklep – positie en werking Test NFPA-25 13.1.1.2 13.3.3.1 

Schuimvormend middel (SVM) Test NFPA-11 - 12.1.2 

Premix Test NFPA-11  12.1.2 

Discharge device locatie & positie (sprinklers) Inspectie NFPA-25 11.1.1.2 11.2.5 

Proportioning systeem – allen Test NFPA-25 11.1.1.2 11.2.9 

Filters – mainline * Onderhoud NFPA-11 11.1.1.2 Hfdst. 10 

Waterzijdige regelkleppen Onderhoud NFPA-25 13.1.1.2 13.3.4 

Systeem actuators (automatisch en handmatig) Test NFPA-25 11.1.1.2 11.3.4 

 

5-jaarlijks 
Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf 

Ondergrondse leidingen Inspectie NFPA-11 - 11.3.3. 

 

Groot onderhoud 
Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf 

Complete schuim-water systeem Test A.B. 5.7 -  

 
*Eveneens na elke test c.q. gebruik. 

 
Hoewel de eisen van NFPA-25 voor inspectie, testen en onderhoud van schuim-deluge en schuim-
sprinkler systemen niet specifiek voor low expansion foam systemen gelden, maken deze systemen 
vaak gebruik van dezelfde soorten doseer-en regelapparatuur. Daarom worden de vereisten van 
NFPA-25 in het onderhoudsprogramma voor Low Expansion Foam Systemen geïntegreerd. 
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Bijlage 2 Beslisschema persoonlijke bescherming giftige en/of bijtende 
stoffen 
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Bijlage 3 Uitgangspunten voor de keuze van een vuilwerkpak (VWP) 
(Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen door de brandweer, 
Meerjarenvisie, Brandweer Nederland 2014) 
 
Uitgangspunten voor de keuze van een vuilwerkpak (VWP) 
 
Het chemiepak in de huidige vorm wordt niet of nauwelijks gebruikt. De huidige chemiepakken zijn zo 
ver doorontwikkeld (bijvoorbeeld Splash 2000) dat ze eigenlijk niet meer geschikt zijn voor de klus 
waarvoor de brandweer ze gebruikt. In eerste instantie waren de pakken bedoeld als een spatdichte 
beschermlaag over de bluskleding. Het huidige chemiepak lijkt erg op een gaspak in gebruik, 
opleiding en oefening. Daarnaast is de bluskleding steeds beter geworden; deze bestaat uit 
tegenwoordig uit een meerlaags systeem en is water/vochtafstotend. De Goretex die gebruikt wordt 
heeft ook een resistentie tegen bepaalde gevaarlijke stoffen. De brandweer zou genoeg hebben aan 
een soort van regenpak omdat het gaat om een spatdichte beschermlaag. Dit noemen we het 
vuilwerkpak. Dit pak kan gebruikt worden bij alle vuile klussen en is primair bedoeld om de uitrusting 
schoon te houden (en daarmee de drager te beschermen). Belangrijke voorwaarde voor het gebruik 
van dit pak is dat het zonder verdere opleiding, instructie of procedures te gebruiken is. Te vergelijken 
met het aantrekken van een zaagbroek. Wel zal het gebruik van het vuilwerkpak onderdeel moeten 
worden van het oefenprogramma, vooral om de mogelijkheden en onmogelijkheden van het 
vuilwerkpak te leren kennen. Dit kan medebepalend zijn voor de keuze van de bevelvoerder voor een 
inzetstrategie. 
Bovenstaande wordt ondersteund door het onderzoek naar beschermende kleding (TNO, 2009) en is 
samengevat in de Operationele Handreiking OGS op pag. 215 (NVBR, 2012). 
 
De uitvoering van het vuilwerkpak is afhankelijk van de lokale keuzes gekoppeld aan lokale risico’s. 
Daardoor is het mogelijk dat regionale uitvoeringen van het vuilwerkpak van elkaar verschillen. 
 
Afwegingskader 
De volgende afwegingen spelen een rol bij de keuze voor de uitvoering van het vuilwerkpak 
 
• Moet het pak ook het ademluchttoestel beschermen tegen vervuiling 
• Wordt het pak ingezet bij bronbestrijding of grijpredding waarbij een sprayrelease mogelijk is 
• Wordt het pak ingezet bij een inpandige verkenning en/of grijpredding waarbij gevaarlijke 
stoffen in de vorm van gas of damp aanwezig kunnen zijn in concentraties waarbij huidblootstelling 
een risico vormt. Deze overweging kan lokaal bij bepaalde risico-bedrijven van toepassing zijn. 
 
De antwoorden op deze vragen kunnen leiden tot zwaardere uitvoeringen van het vuilwerkpak, waarbij 
de zwaarste uitvoering weer in de buurt komt van het huidige chemiepak. 
 
Het in dit voorbeeld beschreven PvE is gebaseerd op de uitgangspunten zoals ze in de visie IBGS 
beschreven worden. De antwoorden op de vragen in het afwegingskader zijn hierbij nee. 
Een spatdichte beschermlaag kan op meer dan een manier geïnterpreteerd worden. Beschermende 
kleding tegen vloeibare chemicaliën wordt ingedeeld in (EN 14605) type 3, vloeistofdicht en type 4, 
sproeidicht. In het beschreven PvE wordt gekozen voor type 3. Dit geeft een hogere bescherming 
tegen vloeibare chemicaliën zonder het gebruiksgemak aan te tasten. Om deze bescherming te halen 
moeten wel chemiehandschoenen en chemielaarzen gedragen worden die ook bestendig zijn tegen 
vloeibare chemicaliën. 
 
Verder is er gekozen voor een pak zonder capuchon, dit verbeterd het draaggemak en het gebruik in 
combinatie met adembescherming en communicatiemiddelen en is voldoende voor het volledig 
bedekken en schoonhouden van de kleding. 
 
Voorbeeld Programma van Eisen Vuilwerkpak (VWP) vuil werk pak/overall 
 
Definitie  
Het vuilwerkpak is een samenstelling/constructie van enkele componenten. De vuilwerkkleding is 
eendelig en bestaat uit een glad en vloeistof afstotende materiaal. Het vuilwerkpak is te sluiten 
middels ritssluiting met overslag. De kenmerken van de componenten dragen bij aan: 
A. Bescherming tegen de invloeden van buiten (stofdeeltjes, damp, vocht en vloeistoffen) 
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B. Welzijn van de drager tijdens zijn/haar werkzaamheden (draagcomfort, bewegingsvrijheid, 
warmtestuwing in het lichaam, vochtregulatie, e.d.) 
C. Zichtbaarheid, (heldere kleurstelling) 
 
A. Algemene eisen 
A.01  Het vuilwerkpak voldoet ten minste aan alle hierop betrekking hebbende; 
Nederlandse wetgeving en Europese wetgeving  (wetten, besluiten, regelingen e/o voorschriften) en 
normering (normen, richtlijnen e.d.), met betrekking tot de productie en de exploitatie van de 
persoonlijke beschermingsmiddelen, zowel in algemene zin als bij de uitoefening van de brandweer 
eigen operationele taken (bestrijding ongevallen met schadelijke en gevaarlijke stoffen, technische 
hulpverlening en daaruit voortvloeiende gevolgen). 
 
A.02  De vuilwerkkleding is geschikt om door vrouwelijke en/of mannelijke brandweermensen te 
worden gedragen.  
 
B. Technische eisen 
TE.01  De functionaliteit van het vuilwerkpak is bij regulier  brandweer gebruik gegarandeerd voor de 
levensduur van minimaal 60 minuten. 
 
TE.02  De houdbaarheid in gesloten verpakking, opgeborgen in een temperatuur neutrale omgeving 
(tussen de 5°C en 45°C) die niet onderhevig is aan zonlicht, dient ten minste 5 jaar te zijn. 
 
TE.03  De stof/materiaal samenstelling waarvan het vuilwerkpak is vervaardigd, dient een zodanige 
en aantoonbare bestendigheid te bezitten, dat de bluskleding  van de drager zoveel mogelijk 
beschermd is en blijft tegen gevaren bij; 
a. technische hulpverlening, sloopwerkzaamheden (bij blootstelling aan mechanisch geweld 
bijvoorbeeld door scherpe c.q. puntige voorwerpen) 
b. Bij assistentie in een gezondheid belastende en/of milieu onvriendelijke omgeving (bijvoorbeeld 
chemische invloeden-bijvoorbeeld door de in de omgevingslucht aanwezige dampen/gassen van 
(an)organische stoffen) 
 c. Of combinaties van a/b. 
  
TE.04 Het materiaal c.q. de onderdelen van de vuilwerkpak blijven in takt, verweken niet bij 
vocht/vloeistof contact van buiten af, verweken niet bij condensvorming van binnen uit. Afsluitingen, 
verbindingen c.q. bevestigingen raken tijdens regulier gebruik niet  los.  
 
TE.05 Het pak materiaal behoud zijn sterkte bij (en na) contact met schadelijke stoffen die vallen 
binnen de aangegeven normering van het vuilwerkpak. Hierdoor blijft de  veiligheid van de 
gebruiker door eventuele inwerking van een gevaarlijke stof geborgd c.q. de beschermingsgraad 
neemt niet af tijdens gebruik.  
 
TE.06 Bij het gebruik/dragen van het vuilwerkpak ontstaat er geen hinderlijk geluid . 
 
TE.07  Het beschermingsniveau van het vuilwerkpak wordt onafhankelijk van de onderkleding 
(bluskleding) behaald. 
 
TE.08 Het model/vuilwerkpak heeft geen aangehechte hoofd kap/capuchon, heeft een rits 
afdichtingen met overslag, heeft geen vaste laarzen, heeft ter hoogte van de enkel en pols een 
elastische manchet en/of een kleefstip (klittenband) afdichting.  
 Alle overslagen, zoals bij de rits dienen gedurende het reguliere gebruik gesloten te blijven.  
 
TE.09  Het vuilwerkpak is binnen 2 minuten, zonder instructie vooraf, over de standaard bluskleding 
aan en uit te trekken .  
 
TE.10 Het vuilwerkpak moet in combinatie met afhankelijke en onafhankelijke adembescherming 
kunnen worden toegepast, waarbij de ademlucht, meet en communicatie apparatuur op het pak 
materiaal wordt gedragen.  
 
TE.11  De vuilwerkkleding kan worden geleverd in de maatvoering XL t/m XXXL. 
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TE.12  De maatvoering en de verwerking in de modelverhouding voorzien de drager in een 
 comfortabel, draagbaar geheel en geeft de drager geen bewegingsbeperkingen. 
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Brandweer Brabant-Noord volgt het landelijk model Handhavingsbeleid Veiligheidsregio’s Industriële 
Veiligheid versie 2.1. Het landelijk uniforme beleid beidt ruimte voor lokale accenten die in dit beleid 
zijn aangebracht.  
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1 Inleiding 
De veiligheidsregio’s hebben wettelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van industriële 
veiligheid. Deze betreffen onder andere het uitvoeren van toezicht op en handhaving van de 
verplichtingen die zijn gesteld op grond van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en het Besluit risico's 
zware ongevallen 2015 (Brzo). Ten aanzien van het Brzo hebben ook het bevoegd gezag Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Inspectie SZW toezichts- en handhavingstaken. 
Samen vormen zij de toezichthouders zoals bedoeld in artikel 1 van het Brzo 2015. 
 
Doel 
Met onderhavig handhavingsbeleid leggen het bestuur van de veiligheidsregio’s Brabant-Noord, 
Brabant-Zuidoost en Midden- en West-Brabant beleid vast voor de handhaving van de artikelen 31 en 

48 van de Wvr en de artikelen van het Brzo die een nadere uitwerking geven aan artikel 48 Wvr.1 Dit 
handhavingsbeleid bestaat uit een toezicht- en een sanctiestrategie. De toezichtstrategie geeft aan 
hoe de veiligheidsregio’s invulling geven aan hun toezichthoudende taak. Uit de sanctiestrategie volgt 
hoe de besturen van de veiligheidsregio’s reageren op een geconstateerde overtreding. Daarbij wordt 
opgemerkt dat voor overtredingen van het Brzo 2015 de Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 
met de daarbij behorende oplegnotitie en de nieuwe tabel van bijlage A van september 2017 wordt 
gevolgd. Dit is ook als zodanig in onderhavig beleid verwoord. 
 
Op 8 juli 2015 is het Brzo 1999 ingetrokken en vervangen door het Brzo 2015. Dit heeft gevolgen voor 
het eerder vastgestelde handhavingsbeleid. Het onderhavige handhavingsbeleid betreft een 
aanpassing naar aanleiding van deze wijziging in regelgeving. 
 
Dit handhavingsbeleid biedt de basis voor het maken van transparante keuzes en het stellen van 
prioriteiten, zodat adequaat met de handhavingstaak kan worden omgegaan. Met handhaving willen 
de veiligheidsregio’s bereiken dat de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van industriële 
veiligheid wordt bevorderd. Achterliggend doel is beheersing van de risico’s die samenhangen met 
activiteiten binnen risicovolle bedrijven. Bedrijven dragen de primaire verantwoordelijkheid voor de 
interne en externe veiligheid en moeten ervoor zorgen dat ze hun bedrijfsprocessen beheersen. Om 
dat te realiseren zullen bedrijven de maatregelen moeten treffen die nodig zijn om zware ongevallen te 
voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken. Het handhavend optreden van de veiligheidsregio’s 
is gericht op het bevestigen van die verantwoordelijkheid. Met het beschikbare instrumentarium zullen 
de veiligheidsregio’s ervoor zorgdragen dat de risicovolle bedrijven hun verantwoordelijkheid waar 
maken. Toepassing van handhavingsinstrumenten is daarbij van wezenlijk belang. Niet alleen voor de 
geloofwaardigheid van de overheid en van de regels die zij stelt, maar ook vanwege het gegeven dat 
handhaving een essentieel onderdeel vormt van succesvol veiligheidsbeleid. De veiligheidsregio’s 
streven een eenduidige en stringente handhaving na die is gericht op het zo volledig mogelijk naleven 
van de verplichtingen van artikel 48 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en het Brzo alsmede artikel 
31 van de Wvr en hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr). 
 
Aanleiding 
Er zijn verschillende redenen geweest om dit handhavingsbeleid op te stellen. In de eerste plaats is 
door de Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (LAT-RB) in 2013 een 
handhavingstrategie (Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999: 2013) opgesteld. Het LAT-RB heet 
inmiddels BRZO+. In het BRZO+ zijn de drie toezichthouders op het Brzo vertegenwoordigd. De door 
het LAT-RB opgestelde handhavingstrategie betreft een aanvulling op de Brzo Werkwijzer met 
uniforme procedures en werkwijzen voor handhaving op het Brzo. Het is de bedoeling dat de 
bestuursorganen die belast zijn met de toezicht-en handhaving op het Brzo zich committeren aan 
toepassing van deze strategie door dit vast te leggen in het eigen toezichts- en handhavingsbeleid. De 
Landelijke Handhavingstrategie is voor het uitwerken van onderhavig handhavingsbeleid een 
belangrijk uitgangspunt geweest. In de tweede plaats was de wens van de politiek en de maatschappij 
om scherper en meer uniform toezicht een belangrijke drijfveer geweest voor het opstellen van dit 
handhavingsbeleid. Het ernstige incident bij Chemie-Pack en de problemen rondom de handhaving bij 
Odfjell Terminals Rotterdam vormden hiervoor de opmaat. Op 8 juli 2015 is het Brzo 1999 ingetrokken 
en vervangen door het Brzo 2015. Dit heeft gevolgen voor het eerder vastgestelde handhavingsbeleid 

                                                      
1 Artikel 31 betreft de aanwijzing van inrichtingen die over een bedrijfsbrandweer moeten beschikken en artikel 48 bevat de 
verplichting om veiligheidstechnische gegevens te verschaffen die het bestuur van de veiligheidsregio nodig heeft voor de 
voorbereiding van de rampenbestrijding. 
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en voor de Landelijke Handhavingstrategie. De tabel van bijlage A van de Landelijke 
Handhavingstrategie is naar aanleiding van het Brzo 2015 aangepast, waarbij in een oplegnotitie is 
aangegeven dat waar in de Landelijke Handhavingstrategie over Brzo’99 en Rrzo’99 wordt gesproken, 
Brzo 2015 en Rrzo moeten worden gelezen.  
 
 
Het opstellen van handhavingsbeleid is bovendien steeds minder een vrijblijvende aangelegenheid 
geworden. Voor de handhaving van de omgevingswetgeving zijn in het Besluit omgevingsrecht 
bijvoorbeeld (kwaliteits)eisen opgenomen waaraan de handhaving dient te voldoen. Kort gezegd 
houden deze eisen in dat het bevoegd gezag (provincie of gemeente) handhavingsbeleid moet 
vaststellen, dit moet afstemmen met de handhavingspartners (waaronder de veiligheidsregio) en 
organisatorische maatregelen moet treffen om de uitvoering van het beleid te waarborgen. Volgens 
het Besluit omgevingsrecht moet in het handhavingsbeleid, dat is gebaseerd op een analyse van de 
problemen die zich met betrekking tot de naleving kunnen voordoen, gemotiveerd worden 
aangegeven welke doelen het bevoegd gezag zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten het 
daartoe zal uitvoeren. Regelmatig moet worden bezien of het beleid moet worden aangepast, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van de evaluatie van het uitvoeringsprogramma dat ieder jaar moet 
worden opgesteld ter uitwerking van het handhavingsbeleid. Verder is bepaald dat het beleid inzicht 
moet geven in de prioriteiten die het bevoegd gezag stelt met betrekking tot de 
handhavingsactiviteiten. In het Besluit omgevingsrecht is ook bepaald dat het handhavingsbeleid moet 
bestaan uit zowel een toezichtstrategie als een sanctiestrategie. Hoewel het Besluit omgevingsrecht 
niet van toepassing is op veiligheidsregio’s vormen de kwaliteitseisen uit dat besluit wel voor dit 
handhavingsbeleid een belangrijk uitgangspunt. Een handhavingspartner van de veiligheidsregio’s 
(bevoegd gezag Wabo) moet er namelijk wel aan voldoen. Bovendien past het binnen het 
kwaliteitszorgsysteem dat de veiligheidsregio’s op grond van artikel 23 Wvr moeten hanteren. Tot slot 
kunnen de veiligheidsregio’s niet achterblijven bij de handhavingspartners. Provincies en de Inspectie 
SZW hebben immers op het gebied van het Brzo ook handhavingsbeleid vastgesteld. 2 
 
De veiligheidsregio’s willen invulling geven aan hun eigen rol en verantwoordelijkheid voor de 
handhaving. De veiligheidsregio’s streven een verdere professionalisering na van de uitvoering van 
hun handhavingstaken. Naast het vaststellen van handhavingsbeleid gaat het daarbij om een 
kwalitatief hoogwaardige uitvoering. 
 
Wie doet wat  
Het houden van toezicht wordt uitgevoerd door toezichthouders in dienst van de veiligheidsregio’s. 
Dat zijn ambtenaren (inspectiemedewerkers) die door de besturen van de veiligheidsregio’s op grond 
van artikel 61 van de Wvr zijn aangewezen als toezichthouders. De aangewezen toezichthouders 
kunnen bij de uitoefening van hun taken gebruik maken van de toezichthoudende bevoegdheden die 
de Algemene wet bestuursrecht (in titel 5.2) aan hen toekent. Het betreft hier het toezicht in het kader 
van het bestuursrecht. Daarnaast is het mogelijk dat de veiligheidsregio buitengewone 
opsporingsambtenaren (verder: BOA’s) voor een bepaald domein in dienst heeft. Deze BOA’s zijn 
bevoegd tot de opsporing van bepaalde strafbare feiten (afhankelijk van het domein waarin zij 
werken). Het opmaken van proces-verbaal naar aanleiding van een geconstateerd strafbaar feit 
geschiedt door deze BOA’s. Op basis van het proces-verbaal besluit de officier van justitie om al dan 
niet tot vervolging van de verdachte over te gaan (zie verder over de strafrechtelijke handhaving 
paragraaf 4.3). 
 
Het naar aanleiding van een geconstateerde overtreding vaststellen op welke wijze daarop wordt 
gereageerd is een verantwoordelijkheid van het bestuur van een veiligheidsregio. Het bestuur kan 
deze taak mandateren aan de leidinggevende van de inspecteur. Ook bij gemandateerde 
bevoegdheden dient het onderhavige handhavingsbeleid te worden gevolgd.  
 
Het opleggen van een bestuurlijke sanctie geschiedt door het bestuur van de veiligheidsregio 
waarbinnen de desbetreffende inrichting is gelegen op grond van artikel 48, tweede lid van de Wvr 
(bevel tot niet in werking stellen of houden van een inrichting) of artikel 63 van de Wvr (last onder 
bestuursdwang). Op grond van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht mag een 

                                                      
2 Zie bijvoorbeeld: Handhavingsbeleid Brzo99 en ARIE, 1 februari 2012 (Inspectie SZW). 
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bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, in plaats daarvan aan de 
overtreder een last onder dwangsom opleggen. 
 
Afbakening 
Dit beleid is beperkt tot het toezicht en de handhaving van de verplichtingen waarvoor het bestuur van 
de veiligheidsregio bevoegd is. Het gaat hierbij om het: 

 houden van toezicht (controleren/inspecteren); 

 (dreigen met) toepassing van bestuurlijke sancties. 
 
Het volgende hoofdstuk bevat een beschrijving van de wettelijke verplichtingen ten aanzien waarvan 
de veiligheidsregio’s toezichthoudende en handhavende bevoegdheden hebben. 
 
Voor de overtreding van een aantal artikelen van het Brzo en van de verplichtingen met betrekking tot 
de bedrijfsbrandweeraanwijzing geldt dat hiertegen niet alleen bestuursrechtelijk kan worden 
opgetreden, de betreffende bepalingen zijn ook strafbaar gesteld in de Wet veiligheidsregio’s en het 
Brzo. In paragraaf 4.3 wordt nader in gegaan op de strafrechtelijke handhaving. 
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van de relevante wet- en regelgeving. Daarbij gaat het 
om de wettelijke verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen en waarop het toezicht en de 
handhaving van de veiligheidsregio’s zich richten.  
Hoofdstuk 3 en 4 bevatten de toezicht- en sanctiestrategie die door de veiligheidsregio’s worden 
toegepast. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de organisatorische aspecten. 
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2 Wettelijk kader industriële veiligheid 
 

2.1 Wettelijke grondslag 
De bevoegdheden voor toezicht en handhaving zijn opgenomen in de artikelen 48, 61 en 63 van de 
Wvr. Op grond van artikel 48 Wvr geldt de verplichting veiligheidstechnische gegevens die nodig zijn 
voor een adequate voorbereiding van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, te verstrekken aan 
het bestuur van de veiligheidsregio. Deze algemene verplichting is nader uitgewerkt in de artikelen 6, 
eerste tot en met derde, vijfde tot en met zevende lid, 8 derde en vierde lid, 9, eerste en tweede lid, 10 
tweede tot en met vierde en zesde tot en met negende lid, 11 eerste en tweede en vijfde lid, 12 eerste 
en tweede lid van het Brzo 2015. 
 
Toezicht op de naleving 
In artikel 61 Wvr is bepaald dat met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens artikel 31 en 

48 bepaalde zijn belast de door het bestuur van de veiligheidsregio aangewezen ambtenaren.3 Voor 
zover het verplichtingen betreft van artikel 31 Wvr en hoofdstuk 7 van het Bvr zijn deze 
toezichthouders bevoegd toezicht te houden bij alle inrichtingen die kunnen worden aangewezen als 
bedrijfsbrandweerplichtig. Als het gaat om de verplichtingen van artikel 48 en het Brzo dan zijn de 
toezichthouders alleen bevoegd ten aanzien van inrichtingen waarvoor een veiligheidsrapport moet 

worden opgesteld (hogedrempelinrichtingen).4 
 
Handhaving 
Artikel 63 Wvr bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio bevoegd is tot oplegging van een last 
onder bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens artikel 31 van de Wvr 
(bedrijfsbrandweren) en artikel 48 van de Wvr (inclusief Brzo). In plaats van een last onder 
bestuursdwang kan het bestuur van de veiligheidsregio een last onder dwangsom opleggen (artikel 
5:32 Algemene wet bestuursrecht). De handhavingsbevoegdheid ten aanzien van artikel 48 (inclusief 
Brzo) is beperkt tot inrichtingen waarvoor een rampbestrijdingsplan moet worden opgesteld. Dat 
betreft de hogedrempelinrichtingen. In artikel 63 Wvr is verder aangegeven dat onder de bevoegdheid 
om een last onder bestuursdwang op te leggen mede de bevoegdheid behoort om een inrichting stil te 
leggen, gedeeltelijk buiten werking te stellen of te verzegelen dan wel het verzegelen of verwijderen 
van hetgeen zich in de inrichting bevindt.  
 
Bevel tot niet in werking stellen of houden 
Een bijzondere handhavingsbevoegdheid is opgenomen in artikel 48, tweede lid Wvr waarin is 
bepaald dat het bestuur van de veiligheidsregio kan bevelen dat een inrichting waarvoor een 
rampbestrijdingsplan moet worden opgesteld (hogedrempelinrichtingen) niet in werking gesteld of 
gehouden wordt, indien degene die de inrichting in werking zal hebben of heeft, niet aan de 
verplichting tot informatieverschaffing van het eerste lid heeft voldaan. Omdat de aan het begin van 
deze paragraaf genoemde artikelen van het Brzo 2015 mede zijn gebaseerd op artikel 48 Wvr kan het 
bevel van het tweede lid van dat artikel ook worden opgelegd als niet is voldaan aan de 
informatieverplichting van een van die artikelen van het Brzo 2015. Als in een veiligheidsrapport 
gegevens en beschrijvingen ontbreken die het bestuur van de veiligheidsregio nodig heeft ter 
voorbereiding van de rampenbestrijding is het bijvoorbeeld mogelijk een bevel uit te vaardigen op 
grond waarvan de inrichting niet meer in werking mag worden gehouden. Om het bevel te handhaven 
is het wel nodig om ook een last onder bestuursdwang of dwangsom op te leggen. Daarmee kan 
bijvoorbeeld worden bepaald dat een dwangsom wordt verbeurd voor iedere dag dat geen gevolg is 
gegeven aan het bevel tot buiten werking stellen (sluiting) van de inrichting. Het niet opvolgen van het 
bevel is bovendien strafbaar krachtens artikel 184 Wetboek van Strafrecht. 
 
De bevelsbevoegdheid vindt haar grondslag in de Seveso- III richtlijn. Ingevolge artikel 19, eerste lid, 
derde volzin, van de richtlijn kunnen de exploitatie of de inbedrijfstelling van een inrichting worden 
verboden, indien de exploitant de krachtens de richtlijn verlangde gegevens niet binnen de daarvoor 

                                                      
3 Het besluit waarmee de ambtenaren worden aangewezen moet volgens artikel 61 Wvr worden gepubliceerd in 

de Staatscourant. 
4 Uit artikel 61 en artikel 17 van de Wvr vloeit namelijk voort dat de toezichthouders voor wat betreft artikel 48 

(inclusief het Brzo) alleen kunnen worden aangewezen voor inrichtingen waarvoor een rampbestrijdingsplan 

moet worden opgesteld.  Alleen voor hogedrempelinrichtingen geldt deze verplichting. 
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gestelde termijn heeft ingediend. Het bestuur van de veiligheidsregio zal volgens de wetgever5 
alvorens een niet-inbedrijfstelling te bevelen overleg moeten voeren met de handhavingspartners, met 
name het bevoegd gezag Wabo. Dit in verband met de nauwe relatie tussen de rampenbestrijding, de 
voorbereiding daarop en de externe veiligheid. In dit overleg zal aan de orde kunnen komen welke 
gegevens in het kader van de voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen ten 
aanzien van de betrokken inrichting relevant zijn en in hoeverre deze relevante gegevens wel of niet 
zijn verstrekt. 
 

2.2 Reikwijdte 
Gezien de wettelijke grondslag is dit handhavingsbeleid beperkt tot het toezicht op en de handhaving 
van:  

 artikel 31 van de Wvr en hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio’s (verplichtingen met 
betrekking tot bedrijfsbrandweren die gelden voor inrichtingen die zijn of kunnen worden 
aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig); 

 artikel 48 van de Wvr en de daarop gebaseerde artikelen van het Brzo, voor zover het gaat 
om hogedrempelinrichtingen6  en de verplichting om informatie te verschaffen die het bestuur 
van de veiligheidsregio nodig heeft ter voorbereiding van de rampenbestrijding. 

 
In de tabel hieronder is aangegeven voor welke wettelijke verplichtingen en ten aanzien van welke 
inrichtingen de toezichthouders van de veiligheidsregio’s toezichthoudende bevoegdheden hebben en 
het bestuur van een veiligheidsregio handhavingsbevoegdheden heeft. 
 

 
 
Categorieën inrichtingen 
 

Verplichtingen 

Informatie-
verplichting 
artikel 48 Wvr 

Informatie-
verplichtingen 
Brzo 

Verplichtingen 
bedrijfsbrandweer-
aanwijzing 

hogedrempelinrichtingen 
 

Ja Ja Ja 

lagedrempelinrichtingen 
 

Nee Nee Ja 

ARIE-plichtige inrichtingen voor 
zover deze:  

- (nagenoeg) geheel zijn 

bestemd voor de opslag in 

verband met vervoer van 

gevaarlijke stoffen 

- spoorwegemplacementen 

betreffen en geen onderdeel 

zijn van een inrichting waarop 

het Brzo van toepassing is 

 

Nee N.v.t. Ja 

Inrichtingen waarin kernenergie kan 
worden vrijgemaakt of splijtstoffen 
kunnen worden bewerkt 
 

Nee N.v.t. Ja 

                                                      
5 Zie de memorie van toelichting bij de wet tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware 

ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van 

de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso II), Kamerstukken II 

1997/98, 25972, nr. 3. Een vergelijkbare passage is opgenomen in de memorie van toelichting bij de Wet 

veiligheidsregio’s (Kamerstukken II 2006/07, 31117, nr. 3). 
6 Op grond van artikel 48 van de Wvr geldt de verplichting weliswaar voor een ieder maar de handhaving kan 

zich alleen richten tot hogedrempelinrichtingen (dat volgt uit artikel 63 Wvr). De handhavingsbevoegdheid 

strekt zich ook niet uit tot de in de artikelen 6.2.1 en 6.3.1 Bvr genoemde exploitant van een burgerluchthaven, 

de basiscommandant van een militaire luchthaven en degene die een afvalvoorziening categorie A drijft. Voor 

deze luchthavens en afvalvoorziening moet wel een rampbestrijdingsplan worden opgesteld. De 

afvalvoorziening categorie A komt overigens in Nederland niet voor. 
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2.3 Te handhaven verplichtingen 
De tabel hieronder benoemt de wettelijke artikelen waarvoor de toezichthouders van de 
veiligheidsregio’s toezichthoudende bevoegdheden hebben en het bestuur van de veiligheidsregio de 
wettelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft deze te handhaven. Daarbij geeft de tabel aan 
wie verantwoordelijk is om deze verplichtingen na te leven. Sancties moeten over het algemeen 
worden gericht tot de overtreder. De overtreder is degene die een voor hem geldende verplichting niet 
heeft nageleefd. Bij bedrijven kan over het algemeen de directie verantwoordelijk worden gehouden 
voor de juiste naleving van de wettelijke verplichtingen. Handhavingsbesluiten kunnen dan ook 
meestal worden gericht tot de directie. 
 

Verplichting 
 

Artikel Wet/AMvB Verantwoordelijk voor 
de naleving 

Verstrekken nodige inlichtingen voor het 
uitoefenen van de aanwijzings-
bevoegdheid (in de meeste gevallen 
zullen de inlichtingen worden verstrekt 
n.a.v. een door de veiligheidsregio 
gedaan verzoek op grond van artikel 7.2, 
lid 1 of 4 of artikel 7.4, lid 1). 

31, lid 5 Wvr Hoofd of bestuurder v/d 
inrichting 

Bedrijfsbrandweer moet voldoen aan 
eisen van de aanwijzing 

31, lid 2 
 

Wvr Hoofd of bestuurder v/d 
inrichting 

Bedrijfsbrandweer moet aanwijzingen 
opvolgen van degene die op grond van 
een wettelijk voorschrift met de feitelijke 
leiding van die bestrijding is belast 
 

31, lid 7 Wvr Hoofd of bestuurder v/d 
inrichting 
 

Voor 1 februari toezenden overzicht 
werkelijke sterkte bedrijfsbrandweer op 1 
januari 

31, lid 6 Wvr Hoofd of bestuurder v/d 
inrichting 

Verstrekken van veiligheidstechnische 
gegevens die het bestuur van de 
veiligheidsregio nodig heeft ter 
voorbereiding van de rampenbestrijding 

48, lid 1 Wvr Drijver van 
hogedrempelinrichting 

 
Kennisgeving doen en groepsrisico en 
plaatsgebonden risico daarin opnemen 

 6, lid 1 en 2  Drijver van 
hogedrempelinrichting 

Melden significante wijzigingen en tijdig 
melden 

6, lid 5 en 6 Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

Raadpleegbare lijst gevaarlijke stoffen in 
kennisgeving 

6, lid 7 Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

Uitwisseling gegevens domino-
inrichtingen en samenwerking 
voorlichting publiek en bedrijven  

 8 lid 3 en 4 Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

Bijwerken kennisgeving en VR i.v.m. 
relevante wijzigingen die niet 
vergunningplichtig zijn en voorafgaand 
inlichten van bevoegd gezag 

9, lid 1 en 2 Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

VR bevat de aangegeven gegevens en 
beschrijvingen 

10, lid 2 en 
bijlage II 
 

Brzo 2015 
 
Rrzo 

Drijver van 
hogedrempelinrichting 

Gewijzigde delen in begrijpelijke vorm 
binnen de termijn genoemd in artikel 10 
vierde lid verstrekken 

 10, lid 6 Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

VR elke 5 jaar bezien en indien nodig 
bijwerken en onverwijld toezenden 

10, lid 7 en 
9 

Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 
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Verplichting 
 

Artikel Wet/AMvB Verantwoordelijk voor 
de naleving 

VR bezien en indien nodig bijwerken na 
een zwaar ongeval en of op enig ander 
tijdstip bij nieuwe feiten en/of nieuwe 
technische kennis aangaande veiligheid 
en onverwijld toezenden  

 10, lid 8 en 
9 

 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

    

Intern noodplan informatie externe 
communicatie en eens per 3 jaar 
bijwerken 

 11, lid 1 en 
2 

Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

Bijhouden stoffenlijst en toegang 
stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten 

12, lid 1 en 
2 

Brzo 2015 
Rrzo 

Drijver van 
hogedrempelinrichting 

Bedrijfsbrandweer moet aanwijzingen 
opvolgen van degene die op grond van 
een wettelijk voorschrift met de feitelijke 
leiding van die bestrijding is belast 
 

31, lid 7 Wvr Hoofd of bestuurder v/d 
inrichting 
 

Voor 1 februari toezenden overzicht 
werkelijke sterkte bedrijfsbrandweer op 1 
januari 

31, lid 6 Wvr Hoofd of bestuurder v/d 
inrichting 

Verstrekken van veiligheidstechnische 
gegevens die het bestuur van de 
veiligheidsregio nodig heeft ter 
voorbereiding van de rampenbestrijding 

48, lid 1 Wvr Drijver van 
hogedrempelinrichting 

    

 
Kennisgeving doen en groepsrisico en 
plaatsgebonden risico daarin opnemen 

 6, lid 1 en 2  Drijver van 
hogedrempelinrichting 

Melden significante wijzigingen en tijdig 
melden 

6, lid 5 en 6 Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

Raadpleegbare lijst gevaarlijke stoffen in 
kennisgeving 

6, lid 7 Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

Uitwisseling gegevens domino-
inrichtingen en samenwerking 
voorlichting publiek en bedrijven  

 8 lid 3 en 4 Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

Bijwerken kennisgeving en VR i.v.m. 
relevante wijzigingen die niet 
vergunningplichtig zijn en voorafgaand 
inlichten van bevoegd gezag 

9, lid 1 en 2 Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

VR bevat de aangegeven gegevens en 
beschrijvingen 

10, lid 2 en 
bijlage II 
 

Brzo 2015 
 
Rrzo 

Drijver van 
hogedrempelinrichting 

Gewijzigde delen in begrijpelijke vorm 
binnen de termijn genoemd in artikel 10 
vierde lid verstrekken 

 10, lid 6 Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

VR elke 5 jaar bezien en indien nodig 
bijwerken en onverwijld toezenden 

10, lid 7 en 
9 

Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

VR bezien en indien nodig bijwerken na 
een zwaar ongeval en of op enig ander 
tijdstip bij nieuwe feiten en/of nieuwe 
technische kennis aangaande veiligheid 
en onverwijld toezenden  

 10, lid 8 en 
9 

 Drijver van 
hogedrempelinrichting 
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Verplichting 
 

Artikel Wet/AMvB Verantwoordelijk voor 
de naleving 

Intern noodplan informatie externe 
communicatie en eens per 3 jaar 
bijwerken 

 11, lid 1 en 
2 

Brzo 2015 Drijver van 
hogedrempelinrichting 

Bijhouden stoffenlijst en toegang 
stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten 

12, lid 1 en 
2 

Brzo 2015 
Rrzo 

Drijver van 
hogedrempelinrichting 

 
Opmerkingen: 

 de drijver van de inrichting is meestal dezelfde als het hoofd of de bestuurder van de 
inrichting; hierbij gaat het in de meeste gevallen om de directie van het bedrijf die 
verantwoordelijk kan worden gehouden voor de naleving van de wettelijke verplichtingen; bij 
de Kamer van Koophandel kan worden nagegaan wie de bestuurder is van het bedrijf 
echtspersoon) die de inrichting drijft; 

 in aanwijsbeschikkingen worden eisen opgenomen waarbij gebruik wordt gemaakt van 
modelvoorschriften; 

 de artikelen van het Brzo 2015 kunnen alleen worden gehandhaafd voor zover deze een 
verplichting inhouden voor hogedrempelinrichtingen informatie te verschaffen die het bestuur 
van de veiligheidsregio nodig heeft ter voorbereiding van de rampenbestrijding. Voor 
handhaving op overtredingen van het Brzo 2015 wordt de Landelijke Handhavingstrategie 
Brzo 1999 met de daarbij behorende oplegnotitie en de nieuwe tabel van bijlage A van 
september 2017 gevolgd.  

 

2.4 Advisering en signaleringstoezicht 
Hoewel de veiligheidsregio’s ten aanzien van de informatieverplichtingen van het Brzo geen 
toezichthoudende en handhavende bevoegdheden hebben bij niet hogedrempelinrichtingen, hebben 
de veiligheidsregio’s voor die inrichtingen wel een adviserende taak. Deze adviserende taak geldt ook 
voor de bepalingen van het Brzo waarop de veiligheidsregio geen handhavende bevoegdheden heeft. 
Dat volgt uit de taakomschrijving van het bestuur van de veiligheidsregio. Volgens artikel 10 van de 
Wvr is een van de taken van het bestuur van de veiligheidsregio het adviseren van het bevoegd gezag 
over risico’s van branden, rampen en crises. Medewerkers van veiligheidsregio’s kunnen in dat kader 
ondersteuning verlenen aan de Omgevingsdiensten die namens het bevoegd gezag Wabo 
(provincies) toezicht en handhaving op het Brzo 2015 uitvoeren, en de Inspectie SZW. Zij kunnen 
daarbij bijvoorbeeld adviseren bij het constateren van gebreken of over te treffen 
veiligheidsmaatregelen binnen een bepaalde inrichting. Dit advies kan het bevoegd gezag Wabo 
(Omgevingsdienst) betrekken bij het toepassen van een bestuurlijk handhavingsinstrument 
 
Tijdens een inspectie geconstateerde overtredingen die liggen op het terrein van milieu (waaronder 
externe veiligheid) of arbeidsomstandigheden worden doorgegeven aan het bevoegd gezag Wabo 
respectievelijk de Inspectie SZW voor verdere afdoening. 
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3 Toezichtstrategie 
Het houden van toezicht betekent dat erop wordt toegezien dat wettelijke voorschriften worden 
nageleefd. Deze taak wordt uitgevoerd door toezichthouders/inspecteurs. Onder toezichthouder wordt, 
volgens artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht verstaan: “een persoon, bij of krachtens wettelijk 
voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig 

wettelijk voorschrift”.7 Het gaat dus om personen die bij of krachtens een wettelijk voorschrift zijn 
belast met het houden van toezicht. Voor het toezicht op de in hoofdstuk 2 genoemde wettelijke 
verplichtingen is het bestuur van de veiligheidsregio bevoegd om de toezichthouders aan te wijzen 
(zie paragraaf 2.1). 
 
De toezichtstrategie geeft inzicht in de wijze waarop de veiligheidsregio’s invulling geven aan hun 
toezichthoudende taken om het in hoofdstuk 1 beschreven doel te bereiken. Daarbij gaat het om de 
wijze waarop controles (inspecties) worden voorbereid en worden uitgeoefend en de frequentie 
waarmee controlebezoeken worden afgelegd.  
 

3.1 Toezicht op eisen bedrijfsbrandweeraanwijzing 
Voor het toezicht op de verplichtingen voor bedrijfsbrandweren geldt de in deze paragraaf beschreven 
aanpak. Hierbij gaat het alleen om de activiteiten die plaatsvinden in het kader van toezicht (controle). 
De fase waarin activiteiten worden uitgevoerd om te komen tot een bedrijfsbrandweeraanwijzing, zoals 
het opvragen van een bedrijfsbrandweerrapport, het horen van de directie, het vragen van 
aanvullende gegevens en het opstellen en afgeven van de beschikking, valt daar buiten. In die fase 
kan het overigens wel nodig zijn gebruik te maken van wettelijke sanctiemiddelen. Wanneer 
bijvoorbeeld geen bedrijfsbrandweerrapport of aanvullende gegevens worden ingediend nadat het 
bestuur van de veiligheidsregio daarom heeft verzocht, kan met een last onder dwangsom alsnog 
worden afgedwongen dat het rapport of de informatie wordt geleverd. 
 

3.1.1 Opleveringscontrole 
Deze controle markeert de overgang van het aanwijzen van de inrichting naar de toezichtfase. 
Wanneer tijdens deze eerste controle wordt geconstateerd dat de bedrijfsbrandweer niet (volledig) 
voldoet, geeft de veiligheidsregio concrete aanwijzingen en voorlichting. Daarbij wordt in een brief 
vastgelegd binnen welke termijn het bedrijf welke maatregelen moet treffen om aan de 
aanwijsbeschikking en de daarin opgenomen eisen te voldoen. De opleveringscontrole is niet primair 
gericht op sanctionering. 
 

3.1.2 Reguliere controle 
Deze controle is aan de orde nadat de opleveringscontrole heeft plaatsgevonden. Een inrichting 
beschikt geheel of gedeeltelijk over een eigen bedrijfsbrandweer. Hierbij wordt een uitgebreide 
controle gehouden, in de vorm van een audit. Naast de controle op de aanwezigheid, het testen, het 
inspecteren en het onderhouden van het materieel van de bedrijfsbrandweer, wordt tijdens de controle 
aandacht besteed aan de organisatie van de bedrijfsbrandweer. Belangrijke aandachtspunten daarbij 
zijn opleiding en oefening van het bedrijfsbrandweerpersoneel. 
 
Om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke informatie voorhanden is en de relevante medewerkers 
aanwezig zijn, zullen deze controles over het algemeen vooraf worden aangekondigd. Vooral in het 
geval van de audits is een vroegtijdige planning van belang omdat de aanwezigheid van meerdere 
personen binnen de inrichting verlangd is voor de uitvoering van de audit. Indien gewenst zal de 
paraatheid van de bedrijfsbrandweer wel worden gecontroleerd tijdens een niet aangekondigde 
inspectie. 
 

3.1.3 Toezicht op de geoefendheid bedrijfsbrandweer 
Deze controle bestaat uit twee delen: 

1. Beoordelen van de jaarlijkse oefenroosters en –programma’s. 
2. Bijwonen en beoordelen van bedrijfsbrandweeroefeningen. 

 

                                                      
7 Volgens de begripsbepalingen van het Brzo 2015 betreft een toezichthouder: een door het bevoegd gezag daartoe 
aangewezen persoon, de toezichthouder bedoeld in artikel 1 derde lid onderdeel d van de Arbeidsomstandighedenwet of de op 
basis van artikel 61, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s aangewezen personen. 
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Ad. 1: beoordelen oefenroosters en –programma’s 
In de modelvoorschriften is bepaald dat een aangewezen inrichting jaarlijks voor 1 februari een 
oefenrooster en -programma in moet dienen voor het lopende jaar. De inhoudelijke eisen aan het 
oefenprogramma maken onderscheid tussen: 

 onderhouden van de kennis en vaardigheden op het vastgestelde opleidingsniveau; 

 onderhouden van kennis en vaardigheden op specifieke bedrijfsbrandweerelementen, zoals 
de inrichting, stationaire voorzieningen en incidentbestrijdingsmiddelen; 

 aansluiten van de interne noodorganisatie op de commandostructuur van de 
overheidsbrandweer. 

 
Ad. 2: Bijwonen en beoordelen van bedrijfsbrandweeroefeningen 
De daadwerkelijke beoordeling van het behalen van de oefendoelen en de implementatie van 
procedures bij de bedrijfsbrandweer vindt plaats tijdens het bijwonen van 
bedrijfsbrandweeroefeningen. De beoordeling richt zich niet alleen op de bedrijfsbrandweer, maar ook 
op de bedrijfsonderdelen die een taak verrichten in de bedrijfsnoodorganisatie. 
Het bijwonen en het beoordelen van bedrijfsbrandweeroefeningen worden ten minste eenmaal per 
jaar uitgevoerd. Van deze frequentie kan worden afgeweken op grond van een systematische 
evaluatie van de risico’s en de resultaten van eerdere controles.  
 

3.2 Toezicht op eisen Brzo 
Het toezicht is gericht op de verplichtingen om veiligheidstechnische gegevens te verschaffen die het 
bestuur van de veiligheidsregio nodig heeft ter voorbereiding van de rampenbestrijding.  Voor 
overtredingen van het Brzo 2015 dient de Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 met de daarbij 
behorende oplegnotitie en de nieuwe tabel van bijlage A van september 2017 te worden gevolgd. 
 
De Brzo-inspectie wordt uitgevoerd conform de Nieuwe Inspectie Methodiek Brzo99 (NIM). Op dit 
moment wordt gewerkt aan de Landelijke Benadering Riscicobedrijven (LBR) welke op termijn de NIM 
gaat vervangen. Tijdens het vooroverleg stelt het inspectieteam gezamenlijk een inspectieplan op. 
Onderdelen daarvan zijn de te inspecteren onderwerpen en de samenstelling van het inspectieteam. 
Tijdens de afsluiting (close-out) van de Brzo-inspectie wordt de te volgen werkwijze van de 
gezamenlijke rapportage, de afgestemde handhaving en de wijze van aanbieding gecommuniceerd 
met de directie van de inrichting.  
 
Na de close-out wordt het gezamenlijk inspectierapport aan het bedrijf toegezonden. Dit geschiedt bij 
voorkeur binnen 8 weken na afronding van de inspectie. Als tijdens de inspectie echter ernstige 
overtredingen zijn geconstateerd waarbij direct handhavend optreden is geboden, dan wordt de 
handhavingsbrief (beschikking) eerder verzonden dan het inspectierapport. 
De handhavingspartners bepalen in gezamenlijkheid wie welke overtreding handhaaft. 
Overeenkomstig de Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 met de daarbij behorende oplegnotitie 
en de nieuwe tabel van bijlage A van september 2017 ligt het primaat voor het opleggen van de 
sanctie bij de organisatie die verantwoordelijk is voor de door de overtreding bedreigde ‘waarde’. Dat 
betekent dat het bestuur van de veiligheidsregio handhavend optreedt als het belang van de 
voorbereiding van de rampenbestrijding in het geding is. Wanneer een overtreding meerdere 
‘waarden’ bedreigt, beoordelen de handhavingspartners wat logisch is vanuit de wetgeving en wat het 
meest effectief is. In dat verband is bijvoorbeeld van belang welke organisatie gegeven de situatie de 

meest effectieve handhavingsinstrumenten ter beschikking heeft8. 
 
Indien een bedrijf een ondernemingsraad heeft krijgt deze altijd een afschrift van het Brzo-
inspectierapport en ook van eventuele handhavingscorrespondentie. 
Er wordt ook een afschrift gestuurd naar de handhavingspartners, zodat later kan worden aangetoond 
dat handhavingscorrespondentie daadwerkelijk naar de drijver/werkgever is opgestuurd. Dit volgt ook 
uit artikel 4 van het Brzo 2015 en artikel 2 van het Rrzo, deze artikelen hebben betrekking op de 
uitwisseling van gegevens tussen inspectiepartners. 
 
De hercontrole (na afloop van de hersteltermijn) geschiedt ook zoveel mogelijk gezamenlijk met de 
handhavingspartners. Het streven is om de gehele handhaving zoveel mogelijk gezamenlijk in te 

                                                      
8 Dit volgt ook uit de nota van toelichting op het Brzo 2015, Staatsblad 2015, 272 pag. 43 
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zetten en af te handelen9. De hercontrole wordt kort (in principe binnen twee weken) na het verstrijken 
van de hersteltermijn uitgevoerd. Voor verstrijken van de termijn wordt afgestemd welke teamleden de 
hercontrole uitvoeren. Hierbij wordt ook bekeken of hercontrole van onderdelen door inspecteurs van 
een andere dienst kan plaatsvinden (signaaltoezicht).  
 
Alle handhavingscorrespondentie wordt in de Inspectieruimte Brzo gekoppeld aan de inspectiezaak. 
Pas als alle geconstateerde overtredingen zijn opgeheven kan de zaak in de Inspectieruimte Brzo 
worden afgesloten. 
 
In artikel 13, achtste lid, Brzo 2015 is bepaald dat de periode tussen twee opeenvolgende inspecties 
ten hoogste één jaar mag bedragen bij hogedrempelinrichtingen en ten hoogste drie jaar mag 
bedragen bij lagedrempelinrichtingen. Van die frequentie kan worden afgeweken op grond van een 
systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen bij de betrokken inrichtingen. (artikel 
13, negende lid Brzo 2015). Deze systematische evaluatie dien te zijn gebaseerd op de gegevens 
zoals opgenomen in artikel 13, tiende lid Brzo 2015. 
 

3.3 Signaaltoezicht 
Geconstateerde overtredingen van voorschriften waarvoor niet het bestuur van de veiligheidsregio 
maar het bevoegd gezag Wabo of de Inspectie SZW bevoegd is, worden aan deze organisaties 
doorgegeven. Dat gebeurt niet alleen telefonisch maar ook schriftelijk. De veiligheidsregio gaat na of 
opvolging is gegeven na het doorgegeven signaal. Zo nodig wordt de betreffende organisatie 
aangespoord om alsnog actie te ondernemen (zie ook 2.4).  
 

3.4 Incidenten, klachten en meldingen 
Naast het geplande toezicht voeren toezichthouders van de veiligheidsregio ook controles en 
onderzoeken uit naar aanleiding van een incident, een klacht of een melding. In artikel 13, twaalfde lid 
Brzo 2015 is ten aanzien van Brzo-inrichtingen ook expliciet opgenomen dat niet-routinematige 
inspecties worden uitgevoerd om ernstige klachten, ernstige ongevallen en bijna-ongevallen, 
incidenten en gevallen van niet-naleving zo spoedig mogelijk te onderzoeken. Op de afhandeling van 
de bevindingen is de sanctiestrategie van dit handhavingsbeleid van toepassing. Indien nodig wordt bij 
deze niet reguliere controles afgeweken van de hiervoor in dit hoofdstuk beschreven aanpak. 
  

                                                      
9 Zie Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 
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4 Sanctiestrategie 
Dit hoofdstuk geeft weer op welke wijze de veiligheidsregio’s reageren op geconstateerde 
overtredingen van de in hoofdstuk 2 weergegeven wettelijke verplichtingen, niet zijnde overtredingen 
van het Brzo 2015. De reactie is afhankelijk van de ernst van de overtreding waarbij de (potentiële) 
gevolgen van een overtreding en de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan een 
belangrijke rol spelen. Voor overtredingen van het Brzo 2015 dient de Landelijke Handhavingstrategie 
Brzo 1999 met de daarbij behorende oplegnotitie en de nieuwe tabel van bijlage A van september 
2017 te worden gevolgd. 
 

4.1 Ernstige overtredingen en niet-ernstige overtredingen 
De omstandigheden waaronder een overtreding plaatsvindt en de (potentiële) gevolgen daarvan 
bepalen de wijze waarop de veiligheidsregio’s daartegen optreden. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen ernstige overtredingen en niet-ernstige overtredingen. 
 
Ernstige overtredingen 
Dit betreffen overtredingen: 

 met aanzienlijke (potentiële) negatieve effecten (niet beheersen van de risico’s om de 
gevolgen van zware ongevallen te beperken waardoor er gevaar is voor de omgeving, 
ontbreken of niet functioneren van een line of defence), of 

 die belemmerend (kunnen) werken voor het optreden van de brandweer, of 

 die gevaar (kunnen) opleveren voor het brandweerpersoneel, of 

 die door het bedrijf doelbewust (opzettelijk) zijn begaan; hieronder worden mede begrepen het 
willens en wetens nalaten van bepaalde verplichtingen, zoals het onderhoud van 
brandbeveiligingsinstallaties of het houden van bedrijfsbrandweeroefeningen, of 

 die het gevolg zijn van calculerend gedrag (eventuele boetes kosten minder dan het naleven 
van de verplichting), of 

 die opnieuw zijn/worden begaan (recidive). 
 
Niet-ernstige overtredingen 
Dit zijn overtredingen die niet als ernstig zijn te kwalificeren op basis van de hiervoor genoemde 
criteria. 
In bijlage 2 zijn voorbeelden opgenomen van overtredingen die als ernstig en als niet-ernstig worden 
beschouwd. De opsomming in die bijlage is niet limitatief. 
 

4.2 In te zetten handhavingsmiddelen 
In deze paragraaf is uitgewerkt welke handhavingsmiddelen de veiligheidsregio’s toepassen na een 
geconstateerde overtreding. 
 
Ernstige overtreding: reactie 1 
Na constatering van een ernstige overtreding wordt één van de volgende bestuurlijke sancties 
toegepast: 

 een last onder dwangsom; 

 een last onder bestuursdwang, of 

 een bevel tot niet inwerking stellen of houden van de inrichting. 
 
Last onder dwangsom/bestuursdwang 
In de last wordt duidelijk aangegeven wat het bedrijf moet doen of nalaten om de overtreding te 
beëindigen. Daarbij wordt ook een (begunstigings)termijn gesteld. Gedurende deze termijn krijgt het 
bedrijf de tijd om de vereiste actie te ondernemen zonder dat een dwangsom wordt verbeurd of de 
bestuursdwang wordt uitgeoefend. In de gevallen waarbij er sprake is van acuut gevaar en 
onmiddellijk handelen is vereist om het gevaar af te wenden wordt direct bestuursdwang uitgeoefend 
zonder voorafgaande last (spoedeisende bestuursdwang). Bijlage 3 bevat een afwegingskader voor 
de keuze tussen (spoedeisende) bestuursdwang en dwangsom.  
 
Bevel 
Als artikel 48, eerste lid Wvr of een informatieverplichting van het Brzo is overtreden kan het bestuur 
van de veiligheidsregio ook bevelen dat de inrichting niet in werking wordt gesteld of gehouden. Van 
deze bevelsbevoegdheid, die is opgenomen in artikel 48, tweede lid van de Wvr, zal gebruik worden 
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gemaakt als de schending van de informatieverplichting ertoe leidt dat de veiligheidsregio wordt 
belemmerd in de uitvoering van zijn taak om de rampenbestrijding adequaat voor te bereiden. Dat is 
bijvoorbeeld het geval als de informatie die in artikel 6.1.3 van het Bvr is opgesomd en nodig is om 
een rampbestrijdingsplan op te stellen, niet is verstrekt.  Voordat een bevel wordt afgegeven voert de 
betrokken veiligheidsregio eerst overleg met de handhavingspartners, met name het bevoegd gezag 
Wabo. In dit overleg wordt in elk geval besproken welke gegevens in het kader van de voorbereiding 
op de bestrijding van rampen en zware ongevallen ten aanzien van de betrokken inrichting relevant 
zijn en in hoeverre deze relevante gegevens wel of niet zijn verstrekt. 
 
Als een bevel is opgelegd en dit bevel wordt niet opgevolgd (de inrichting wordt toch in werking 
gebracht of niet buiten werking gesteld) zal een last onder dwangsom/bestuursdwang worden 
opgelegd om het bedrijf te dwingen uitvoering te geven aan het bevel. Daarvoor zal echter eerst het 
bedrijf gelegenheid moeten krijgen een zienswijze in te dienen. Voor het niet opvolgen van het bevel 

zal bovendien aangifte moeten worden gedaan.10 Dit is namelijk strafbaar krachtens artikel 184 
Wetboek van Strafrecht. 
 
Afstemming over sanctionering 
Wanneer het gaat om een overtreding van het Brzo wordt samen met het bevoegd gezag Wabo en de 
Inspectie SZW bepaald welke van deze organisaties het sanctiebesluit neemt. Een en ander in 
overeenstemming met de uitgangspunten die daarover zijn opgenomen in de Landelijke 
Handhavingstrategie Brzo 1999 met de daarbij behorende oplegnotitie en de nieuwe tabel A van 
september 2017. In de beschrijving hieronder wordt ervan uit gegaan dat het bestuur van een 
veiligheidsregio de sanctie oplegt. 
 
Procedure handhavingsbeschikking 
De procedure verloopt als volgt: 

 Opstellen zienswijzebrief (hoorbrief) 
Er wordt een brief opgesteld waarin de bevindingen van de controle zijn opgenomen en 
waarin het bedrijf de gelegenheid krijgt om binnen twee weken een zienswijze in te dienen 
(mondeling of schriftelijk) over de geconstateerde feiten, de belangen en de voorgenomen 
bestuurlijke sanctie. Deze brief wordt binnen acht weken na afronding van de inspectie 
toegezonden aan het bedrijf. Het bedrijf de gelegenheid bieden een zienswijze in te dienen is 
verplicht op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:8). 

 

 Opstellen handhavingsbeschikking 
De last onder dwangsom, de last onder bestuursdwang of het bevel wordt binnen vier weken 
na binnenkomst van de zienswijze of na afloop van de zienswijzetermijn (twee weken) naar 
het bedrijf gezonden. De last onder dwangsom/bestuursdwang bevat altijd een 
begunstigingstermijn waarbinnen de overtreding moet zijn beëindigd. Bij het bepalen van de 
termijn is van belang wat de risico’s zijn bij voortduring van de overtreding (spoedeisendheid 
van de situatie). In principe dient te worden gekozen voor de kortst mogelijke termijn. Het is 
echter ook relevant om te bezien hoeveel tijd het redelijkerwijs kost om de overtreding te 
beëindigen (bijvoorbeeld levertijden van leveranciers). De gestelde termijn dient met andere 
woorden ook haalbaar te zijn. Een bevel tot buitenwerking stellen of houden van een inrichting 
bevat ook een termijn waarbinnen het bevel moet worden opgevolgd. 
 
In de uitzonderlijke situatie dat bestuursdwang zonder voorafgaande last wordt toegepast 
voeren de medewerkers (met machtiging van het bestuur van de veiligheidsregio direct de 
feitelijke handelingen (zoals stillegging) uit. De beschikking wordt dan achteraf naar het bedrijf 
gezonden. Hierbij gaat het om zeer spoedeisende situaties waarbij direct ingrijpen door het 
bestuur van de veiligheidsregio noodzakelijk is (zie ook bijlage 3). 

 

 Hercontrole 
Na afloop van de begunstigingstermijn zoals opgenomen in de last onder 
dwangsom/bestuursdwang voert de toezichthouder een hercontrole uit. Wanneer blijkt dat 
de overtreding is beëindigd: 

                                                      
10Indien de veiligheidsregio Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst heeft kan proces-verbaal worden 

opgemaakt.   
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   -  stopt het handhavingsproces (intrekken handhavingsbeschikking), of 
   -  wordt periodiek gecontroleerd of de beschikking wordt nageleefd. 
De handhavingsbeschikking vervalt niet van rechtswege, ook niet als de dwangsommen zijn 
verbeurd tot het maximale te verbeuren bedrag. Als een last onder dwangsom een jaar van 
kracht is geweest zonder dat een dwangsom is verbeurd kan het bedrijf verzoeken om de 
handhavingsbeschikking in te trekken. 
Wanneer blijkt dat de overtreding niet is beëindigd brengt de veiligheidsregio de beschikking 
ten uitvoer. Bij een last onder bestuursdwang betekent dat feitelijk uitvoering geven aan de 
last (bijvoorbeeld stillegging en verzegeling van een installatie).  
Bij een last onder dwangsom is dat het innen van verbeurde dwangsommen met een 
invorderingsbeschikking.  
Wanneer uitvoering is gegeven aan de last onder bestuursdwang kunnen de daarmee 
gemoeide kosten worden verhaald op de overtreder met een kostenbeschikking. Dit moet 
dan wel in de last onder bestuursdwang zijn aangegeven. 

 
Op de volgende pagina is een schematische weergave opgenomen van reactie 1. 
 
Schema reactie 1  

Zienswijze brief

Last onder dwangsom/

bestuursdwang (rekening houden 

met zienswijze)

Hercontrole 

(na afloop begunstigings

termijn)

Overtreding 

beëindigd?

Handhavings

beschikking intrekken of 

periodieke hercontrole

Bij dwangsom:

Invorderings

beschikking

Bij 

bestuursdwang:

uitvoering

Kostenverhaal met 

invorderings

beschikking

Ja Nee

Bevel niet in werking stellen of 

houden (rekening houden met 

zienswijze)

Geen opvolging

aan bevel

Zienswijze brief

 
 
 
Niet-ernstige overtreding: reactie 2 
Er wordt een waarschuwingsbrief opgesteld die naar het bedrijf wordt verzonden. Wanneer het gaat 
om een overtreding van het Brzo 2015 wordt samen met het bevoegd gezag Wabo en de Inspectie 
SZW bepaald welke van deze organisaties het handhavingstraject in gang zet. Een en ander in 
overeenstemming met de uitgangspunten die daarover zijn opgenomen in de Landelijke 
Handhavingstrategie Brzo 1999 met de daarbij behorende oplegnotitie en de nieuwe tabel van bijlage 
A van september 2017. In de beschrijving hieronder wordt ervan uit gegaan dat het bestuur van een 
veiligheidsregio handhaaft. 
 
De procedure verloopt als volgt: 

 Opstellen waarschuwingsbrief 
Deze brief wordt binnen acht weken na afronding van de inspectie aan het bedrijf gezonden. 
In de brief wordt aangegeven wat de overtreding is en binnen welke (redelijke) termijn deze 
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moet worden beëindigd. Bij het bepalen van de termijn is van belang wat de risico’s zijn bij 
voortduring van de overtreding. In principe dient te worden gekozen voor de kortst mogelijke 
termijn. Het is echter ook relevant om te bezien hoeveel tijd het redelijkerwijs kost om de 
overtreding te beëindigen (bijvoorbeeld levertijden van leveranciers). De gestelde termijn dient 
met andere woorden ook haalbaar te zijn. 
De waarschuwingsbrief vermeldt ook dat indien de overtreding niet binnen de gestelde termijn 
is beëindigd het bestuur van de veiligheidsregio een bestuurlijke sanctie oplegt. 
Met de brief wordt het bedrijf tevens in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een 
zienswijze in te dienen met betrekking tot de geconstateerde feiten, de belangen en de 
voorgenomen bestuurlijke sanctie. 

 

 Hercontrole 
Na afloop van de termijn die in de waarschuwingsbrief is genoemd, wordt een hercontrole 
uitgevoerd. Als tijdens deze controle blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt dan wordt 
vanaf dat moment de aanpak bij reactie 1 gevolgd, beginnende met de 
handhavingsbeschikking (een zienswijze hoeft niet meer te worden gevraagd want dat is al 
gebeurd in de waarschuwingsbrief). 

 
Hieronder is een schematische weergave opgenomen van reactie 2. 
 
Schema reactie 2 
 

Waarschuwings brief (incl. 

zienswijze vragen)

Hercontrole 

(na afloop termijn)

Overtreding 

Beeindigd?

Handhavings

proces stopt

Last onder 

dwangsom

Last onder 

bestuursdwang

Ja Nee

Bevel niet in 

werking

stellen of houden
 

 
 

4.3 Strafrechtelijke aanpak 
In artikel 16 Brzo 2015 is opgenomen dat het handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens 
artikel 48, zesde lid Wvr in de artikelen 10, derde en zevende tot en met negende lid, artikel 12, eerste 
en tweede lid, bepaalde als strafbaar feit wordt aangemerkt. De verplichtingen met betrekking tot 
bedrijfsbrandweren zijn strafbaar gesteld in artikel 64, vierde lid en vijfde lid van de Wvr. 
 
In de Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 is aangegeven dat bestuursrecht en strafrecht elkaar 
aanvullen. Handhaving berust op zowel bestuurlijke als strafrechtelijke pijlers.11 Deze pijlers richten 
zich op twee doelen: afdwingen dat overtredingen worden opgeheven en bestraffen van gepleegde 
overtredingen. Het uitgangspunt is om eerst zoveel mogelijk via het bestuursrecht op te treden en 
strafrecht als ultimum remedium in te zetten, tenzij direct al blijkt dat het bestuursrecht te beperkte 
mogelijkheden biedt om op te treden. Dan worden beide pijlers complementair ingezet. 
 
In lijn met de Landelijke Handhavingstrategie kiezen de veiligheidsregio’s voor een op elkaar 
afgestemd bestuurlijk en strafrechtelijk optreden tegen overtredingen. Uit onderstaand stroomschema 
vloeit voort met welk sanctie-instrumentarium gehandhaafd wordt indien er sprake is van een te 
handhaven overtreding: 

                                                      
11 Zie kabinetsstandpunt inzake 'Bijzondere opsporingsdiensten' (1999/2000) en 'kaderstellende visie op toezicht' (2001) 
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 alleen bestuurlijk; 

 alleen strafrechtelijk of 

 een combinatie van bestuurs- en strafrechtelijk handhaven. 
 
De keuze voor bestuursrecht en/of strafrecht hangt af van factoren die samenhangen met de 
overtreding en de overtreder. Uitgangspunt is dat het bestuursrecht (met uitzondering van de 
bestuurlijke boete) vooral gericht is op herstel, terwijl het strafrecht vooral op straffen is gericht. Indien 
een overtreding en de gevolgen ervan niet meer ongedaan te maken zijn, is een bestuurlijke 
herstelactie niet aan de orde en blijft bestraffing over. Wanneer de overtreding en de gevolgen wel 
ongedaan te maken zijn, hangt het van een aantal aspecten af of het strafrecht ook een rol moet 
spelen. Deze zijn: 

 ernstig gevaar; 

 ernstige schade; 

 economisch voordeel; 

 een malafide, calculerende, recidiverende of belemmerende dader. 
 
Recidive en de andere genoemde omstandigheden maken dat naast herstel een zogenaamde ‘tik op 
de vingers’ op zijn plaats is. 
 
Het afwegingskader om te komen tot een bestuurlijke en/of strafrechtelijke sanctie is weergegeven in 
schema 3. 
 
  
Schema reactie 3 

Te handhaven

overtreding

Bestuurlijke

sanctie

Ongedaan

te maken?

Strafrechtelijke 

en/of bestuurlijke 

sanctie

Ja

Nee

Ja

Nee

ernstig gevaar

en/of

ernstige schade 

leefomgeving

en/of

veiligheidsrisico

en/of

economisch 

voordeel

en/of

malafide of 

calculerende 

dader

en/of

recidive

Gevolgen te

Herstellen?

Bestuurlijke

sanctie

Strafrechtelijke 

en/of bestuurlijke 

sanctie

Nee

Ja

 
 
Omdat de toezichthouders van de veiligheidsregio’s op dit moment geen opsporingsbevoegdheid 
hebben zullen deze toezichthouders in de gevallen die volgens het hiervoor genoemde schema leiden 
tot een strafrechtelijke aanpak, voorlopig aangifte doen bij een opsporingsambtenaar (politie of OM). 
De veiligheidsregio’s kunnen ook zelf een BOA aanstellen. Daartoe kan één veiligheidsregio worden 
aangewezen die één of twee BOA’s aanstelt. Op basis van een opgemaakt proces-verbaal kan het 
OM besluiten de verdachte te vervolgen.  
 
Aangifteplicht 
Ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van bepaalde misdrijven, zijn 
verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen aan de officier van justitie of aan een van zijn 
hulpofficieren (zie artikel 162 van het Wetboek van strafvordering). Daarbij gaat het onder andere om 
misdrijven waarmee inbreuk is gemaakt op een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de 
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naleving aan hen is opgedragen. Aangezien toezichthouders van veiligheidsregio’s de zorg hebben 
om toe te zien op de naleving van regels op het gebied van industriële veiligheid, zal na een 
geconstateerde overtreding, die is aan te merken als misdrijf, aangifte moeten worden gedaan. Per 
geval zal moeten worden vastgesteld of er sprake is van een misdrijf en dus een verplichting om 
daarvan aangifte te doen.12 
 
 
 
 
  

                                                      
12 Bij opzettelijke overtreding van de artikelen 10, derde en zevende tot en met negende lid of artikel 12, eerste en tweede lid, 
van het Brzo 2015 is er sprake van een misdrijf en zal dus altijd aangifte moeten worden gedaan (zie artikel 16, van het Brzo 
215 j.o. artikel 2 Wet op de economische delicten). Bij overtreding van artikel 31 van de Wvr is er nooit sprake van een misdrijf. 
Dergelijke feiten worden altijd aangemerkt als overtredingen (zie artikel 64, zevende lid van die wet). Van deze overtredingen 
zijn toezichthouders dus niet verplicht om daarvan aangifte te doen. 
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5 Organisatie 
 

5.1 Organisatorische aspecten 
De veiligheidsregio’s richten hun organisatie zodanig in dat een adequate en behoorlijke uitvoering 
van dit handhavingsbeleid gewaarborgd is. Daartoe dragen de veiligheidsregio’s er in ieder geval zorg 
voor dat: 

 de personeelsformatie ten behoeve van de handhaving en de bij de onderscheiden functies 
behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd; 

 de personen die zijn belast met het opstellen van bedrijfsbrandweeraanwijzingen of het 
adviseren aan het bevoegd gezag Wabo over omgevingsvergunningen met betrekking tot een 
bepaalde inrichting niet worden belast met: 
1°. het toezicht op de naleving bij die inrichting, en 
2°. het voorbereiden of uitvoeren van bestuurlijke sancties met betrekking tot die 
inrichting; 

 een toezichthouder maximaal vijf jaar wordt belast met het uitoefenen van toezicht op 
dezelfde inrichting; 

 een beschrijving van de werkprocessen, de procedures en de bijbehorende 
informatievoorziening inzake het toezicht op de naleving en het voorbereiden, geven en 
uitvoeren van bestuurlijke sancties wordt vastgesteld; 

 de uit te voeren werkzaamheden plaatsvinden overeenkomstig deze beschrijving; 

 de medewerkers die zijn belast met werkzaamheden in het kader van de handhaving 
adequaat zijn opgeleid of zo nodig worden opgeleid op basis van een opleidingsplan; 

 adequate technische, juridische en administratieve voorzieningen beschikbaar zijn; 

 instrumenten en apparaten die bij de handhaving worden gebruikt in een goede staat van 
onderhoud verkeren en deze zo nodig worden gekalibreerd; 

 de voor het bereiken van het doel van dit handhavingsbeleid en de voor het uitvoeren van de 
activiteiten benodigde en beschikbare financiële en personele middelen inzichtelijk worden 
gemaakt en in de begroting worden gewaarborgd; 

 de wijze van berekening van de benodigde financiële en personele middelen inzichtelijk wordt 
gemaakt; 

 voor de uitvoering van jaarplanning Brzo voldoende benodigde financiële en personele 
middelen beschikbaar zijn en dat deze middelen zo nodig worden aangevuld. 

 

5.2 Monitoring en rapportage 
De veiligheidsregio’s bewaken de resultaten en de voortgang van de uitvoering van de jaarplanning 
Brzo en het bereiken van het doel van dit handhavingsbeleid (zie hoofdstuk 1). Voorts registreren de 
veiligheidsregio’s de volgende in het kader van de handhaving verkregen gegevens: 

 aantal uitgevoerde controles; 

 geconstateerde overtredingen; 

 aantal opgelegde bestuurlijke sancties; 

 aantal processen-verbaal; 

 over mogelijke overtredingen ontvangen klachten. 
 
De jaarplanning Brzo wordt jaarlijks geëvalueerd. In het kader van die evaluatie wordt vastgesteld of 
de in de planning opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben 
bijgedragen aan het bereiken van het doel van dit handhavingsbeleid. Het evaluatieverslag wordt 
aangeboden aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio’s. 
 

5.3 Openbaarmaking handhavingsbesluiten 
De veiligheidsregio’s hanteren als uitgangspunt dat alle documenten die zich bij de veiligheidsregio’s 
bevinden in beginsel openbaar zijn. Hieronder worden ook handhavingsbesluiten verstaan. Publicatie 
van handhavingsbesluiten draagt bij aan een transparant beeld voor de omgeving en wordt de eigen 
verantwoordelijkheid van bedrijven versterkt. De veiligheidsregio’s zal deze besluiten openbaar maken 
door middel van het publiceren van het onderhavige document op de website van de veiligheidsregio. 
Er wordt bij de openbaarmaking rekening gehouden met de eventueel naar voren gebrachte 
zienswijzen door de geadresseerde van het handhavingsbesluit. 
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5.4 Samenwerking met andere organisaties 
De veiligheidsregio’s voeren inspecties zoveel mogelijk integraal uit waarbij wordt samengewerkt met 
de Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en het bevoegd gezag Waterwet. 
 
Met betrekking tot de handhaving (sanctionering) vindt afstemming plaats met de andere bevoegde 
handhavingsorganisaties. Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de uit te voeren 
nacontroles. Na de controle wordt door het controleteam bovendien afgestemd wie bevoegd is en 
welke organisatie de meest geëigende handhavingsmiddelen heeft om de overtreding te beëindigen.   
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Bijlage 1: Handhavingsmogelijkheden Brzo /Rrzo 
Hieronder zijn de tabellen handhavingsmogelijkheden Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de Regeling risico’s zware ongevallen ter vervanging van de 
tabel in bijlage A van de Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 opgenomen (gewijzigd naar aanleiding van het Brzo 2015).  
In de tabellen is weergegeven welke bestuursorganen bevoegd zijn om de naleving van de verschillende wettelijke verplichtingen van het Besluit risico’s 
zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) en de Regeling risico’s zware ongevallen (hierna: Rrzo) te handhaven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Onder bestuursrechtelijke handhaving wordt verstaan het toepassen van een bestuurlijk 
handhavingsinstrument (last onder bestuursdwang/dwangsom) of een bestuursrechtelijke sanctie (bestuurlijke boete). Ook is aangegeven wat de wettelijke 
grondslag is voor de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. 
 
De organisaties waarom het gaat zijn: 

 Inspectie SZW (SZW) 

 Bevoegd gezag Wm/Wabo (BG) 

 Bestuur van de veiligheidsregio’s (VR) 
 
Handhavingsmogelijkheden Besluit risico’s zware ongevallen 2015 
 

Artikel Brzo 
2015 

Onderwerp Wettelijke grondslag  
handhaving 

Handhaven via bestuursrecht 
(Br) en strafrecht (Sr) 

    SZW BG VR 

3, eerste en 
derde lid 
 

Veiligheid en gezondheid van werknemers Art. 6 Arbeidsomstandighedenweten art. 17, 
tweede lid Brzo 

Br + - - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 
17, eerste lid Brzo 

Sr + - - 

3, tweede lid  
 

Eigen veiligheid en gezondheid van in de inrichting 
werkzame zelfstandige en werkgever die arbeid zelf 
verricht 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenweten art. 17, 
tweede lid Brzo 

Br + - - 

N.v.t. Sr - - - 

5, eerste lid 
 

Maatregelen treffen om zware ongevallen te voorkomen en 
de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en 
milieu te beperken 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenweten art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 

Br + + - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

5, tweede lid Aantoonplicht exploitant alle noodzakelijke maatregelen Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 

Br + + - 
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Artikel Brzo 
2015 

Onderwerp Wettelijke grondslag  
handhaving 

Handhaven via bestuursrecht 
(Br) en strafrecht (Sr) 

    SZW BG VR 

 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

5, derde lid 
 

Inrichting niet in werking bij geen of duidelijk onvoldoende 
maatregelen 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet  
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
 

Br + + - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

     

6, eerste lid 
 

Kennisgeving doen Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

6, tweede lid Groepsrisico en plaatsgebonden risico opnemen in 
kennisgeving bij hogedrempelinrichting 

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br - + + 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed Sr - + - 

6, derde lid Moment indienen eerste kennisgeving o.b.v. Brzo 2015 
voor nieuwe, bestaande en andere inrichtingen 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo  
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

6, vijfde lid Significante wijzigingen melden Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm 
j.o. artikel 5.2 van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 
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Artikel Brzo 
2015 

Onderwerp Wettelijke grondslag  
handhaving 

Handhaven via bestuursrecht 
(Br) en strafrecht (Sr) 

    SZW BG VR 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

6, zesde lid tijdigheid melding significante wijzigingen Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

6, zevende lid raadpleegbare lijst met de gevaarlijke stoffen Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

7, eerste lid preventiebeleid zware ongevallen Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 

Br + + -* 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 16, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

7, tweede lid preventiebeleid staat borg voor hoog beschermingsniveau Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 

Br + + - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

7, derde lid termijnen opstellen preventiebeleid Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 

Br + + - 
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Artikel Brzo 
2015 

Onderwerp Wettelijke grondslag  
handhaving 

Handhaven via bestuursrecht 
(Br) en strafrecht (Sr) 

    SZW BG VR 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

7, vijfde lid elke vijf jaar preventiebeleid bezien en indien nodig 
bijwerken 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 

Br + + -* 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

7, zesde lid Correcte uitvoering preventiebeleid met een VBS Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 

Br + + -* 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

8, derde lid Uitwisselen van gegevens tussen inrichtingen met domino-
effecten 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

8, vierde lid Samenwerking inrichtingen met domino-effecten over 
voorlichting aan publiek en bedrijven 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

9, eerste lid 
en tweede lid 

Bijwerken kennisgeving en VR i.v.m. relevante wijzigingen 
die niet vergunningplichtig zijn en voorafgaand inlichten 
van bevoegd gezag 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 



 

Handhavingsbeleid Industriële veiligheid        Pagina 27 van 39 
Veiligheidsregio’s Brabant 

Artikel Brzo 
2015 

Onderwerp Wettelijke grondslag  
handhaving 

Handhaven via bestuursrecht 
(Br) en strafrecht (Sr) 

    SZW BG VR 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

9, eerste lid 
en tweede lid 

Bijwerken PBZO en VBS i.v.m. relevante wijzigingen die 
niet vergunningplichtig zijn en voorafgaand inlichten van 
bevoegd gezag 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 

Br + + -  

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

10, eerste lid Actueel veiligheidsrapport (VR) moet zijn opgesteld en 
aanwezig zijn 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 

Br + - - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Sr + - - 

10, tweede lid 
 

VR moet aangegeven inhoud hebben Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

10, derde lid VR bevat namen betrokken organisaties bij opstellen en 
gegevens nodig voor rampbestrijdingsplan beschikbaar 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 
Artikel 48 zesde lid Wvr en art. 16  Brzo 

Sr + + + 

10, vierde lid Termijnen opstellen en indienen VR Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Sr + + - 
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Artikel Brzo 
2015 

Onderwerp Wettelijke grondslag  
handhaving 

Handhaven via bestuursrecht 
(Br) en strafrecht (Sr) 

    SZW BG VR 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

10, zesde lid Gewijzigde delen in begrijpelijke vorm binnen de termijn 
genoemd in artikel 10 vierde lid verstrekken 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

10, zevende 
lid 

VR elke 5 jaar bezien en indien nodig bijwerken Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 
Artikel 48 zesde lid Wvr en art. 16 Brzo 

Sr + + + 

10 achtste lid VR bezien en indien nodig bijwerken na een zwaar 
ongeval en of op enig ander tijdstip bij nieuwe feiten en/of 
nieuwe technische kennis aangaande veiligheid  

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 
Artikel 48 zesde lid Wvr en art. 16 Brzo 

Sr + + + 

10 negende 
lid 

Onverwijld toezenden bijgewerkt(e delen van het) VR  Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 
Artikel 48 zesde lid Wvr en art. 16 Brzo 

Sr + + + 
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Artikel Brzo 
2015 

Onderwerp Wettelijke grondslag  
handhaving 

Handhaven via bestuursrecht 
(Br) en strafrecht (Sr) 

    SZW BG VR 

10 elfde lid Voorleggen VR (of wijzigingen daarvan) aan 
ondernemingsraad dan wel personeelsvertegenwoordiging 
dan wel, bij het ontbreken daarvan, raadplegen 
belanghebbende werknemers voorafgaand aan toezending 
aan BG 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 

Br + - - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Sr + - - 

10 twaalfde 
lid 

Bieden van mogelijkheid tot kennisneming VR Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 

Br + - - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Sr + - - 

11, eerste lid 
 

Intern noodplan moet aanwezig zijn met inhoud die in 
bijlage IV  van de Seveso-III-richtlijn is opgesomd 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + +** +** 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + - - 

11, tweede lid 
 

Intern noodplan eens per drie jaar bezien en zo nodig 
bijwerken 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + +*** +***  

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo  

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + - - 

11, derde lid Overleg met werknemers, deskundigen en andere 
aanwezige werkgevers over noodplan 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
tweede lid Brzo 

Br + - - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Sr + - - 

11, vierde lid Exploitant moet zorgen dat door, de in dit artikellid, 
genoemde partijen kennis kan worden genomen van het 
intern noodplan 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
tweede lid Brzo 

Br + - - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Sr + - - 

11, vijfde lid Termijnen opstellen intern noodplan Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
tweede lid Brzo 

Br + +***  +***  

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Sr + - - 
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Artikel Brzo 
2015 

Onderwerp Wettelijke grondslag  
handhaving 

Handhaven via bestuursrecht 
(Br) en strafrecht (Sr) 

    SZW BG VR 

12, eerste lid Stoffenlijst bijhouden van de gevaarlijke stoffen die 
aanwezig zijn 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 
Artikel 48 en 64, zesde lid Wvr art. 16 Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + + 

12, tweede lid Toegang tot stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten van 
overheid  

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + - + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 
Artikel 48 en 64, zesde lid Wvr art. 16 Brzo 

Sr + - + 

14 Bij regeling Minister SZW regels stellen over gegevens 
verstrekken na zwaar ongeval (betreft artikel 20 Rrzo) 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
tweede lid Brzo 

Br + - - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Sr + - - 

15 tweede lid Verstrekken aangepast Veiligheidsrapport bij toepassing 
19.3 eerste lid, eerste volzin Wm 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
tweede lid Brzo  
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 

Br + + - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

 
 
* In de tabel zoals deze is opgenomen in de Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 stond aangegeven dat de veiligheidsregio’s hierop konden 
handhaven. Hierbij is aangegeven dat deze bevoegdheid weliswaar niet blijkt uit de nota van toelichting maar dat de veiligheidsregio’s ervan uitgaan dat het 
toezicht op en de handhaving van met name het VBS een taak is in het kader van de rampenbestrijding. De praktijk wijst echter uit dat dit een te ruime 
interpretatie is van de handhavingsmogelijkheden van de veiligheidsregio’s. Weliswaar leveren het PBZO- en het VBS-informatie op waarmee de 
voorbereiding op de rampenbestrijding kan worden verbeterd maar dit impliceert niet dat de veiligheidsregio zelfstandig handhavend kan optreden ten aanzien 
van het PBZO en het VBS. Gelet hierop is in bovenstaande tabel de “+” gewijzigd in een “-“. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat tijdens een inspectie 
uiteraard informatie mag worden gevraagd die van belang is voor een adequate voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing en om de 
volledigheid en juistheid van de ingediende informatie te controleren. Het kan hierbij ook gaan om gegevens uit het VBS of het PBZO. Het verlangen van 
informatie is immers een bevoegdheid die voortvloeit uit artikel 48 Wvr. Als deze informatie niet wordt overgelegd of onvolledig wordt overgelegd is sprake van 
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een overtreding van artikel 48 Wvr. Daarnaast zal het VBS de borging van maatregelen uit de bedrijfsbrandweeraanwijzing verder moeten verbeteren, indien 
daarin ten aanzien van dit aspect onvolkomenheden worden geconstateerd kan de bedrijfsbrandweeraanwijzing als grondslag voor de handhaving dienen. 
**onder het Brzo’99 was dit opgenomen in artikel 22 eerste lid. Dit artikel was volgens de toelichting gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet. In het Brzo 
2015 is dit in gewijzigde vorm in artikel 11, eerste lid, opgenomen. In artikel 22 was destijds opgenomen dat het intern noodplan moest worden opgesteld voor 
de binnen de inrichting ten uitvoer te leggen maatregelen gericht op het beperken en beheersen van zware ongevallen en de gevolgen ervan voor de 
werknemers. In artikel 11 eerste lid is daaraan toegevoegd “het milieu en de zaken, genoemd in artikel 10, tweede lid, onderdeel c, en voor de externe 
communicatie ter zake wanneer zich een zwaar ongeval voordoet”. Gelet op deze toevoegingen moeten dus ook de beperkingsmaatregelen voor het milieu in 
het intern noodplan zijn opgenomen en moeten maatregelen met betrekking tot de externe communicatie zijn opgenomen. Indien deze maatregelen 
ontbreken c.q. onvolledig zijn kan het Wabo BG respectievelijk de veiligheidsregio op deze aspecten handhaven. Voor de overige aspecten van het intern 
noodplan blijft Inspectie SZW de handhavende partij. 
*** Hetgeen hierboven onder ** is gesteld t.a.v. het intern noodplan geldt ook voor het tweede en vijfde lid van artikel 11 (driejaarlijks bezien en indien nodig 
bijwerken van intern noodplan en termijn voor het opstellen van het intern noodplan) 
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Handhavingsmogelijkheden Regeling risico’s zware ongevallen 
 

Artikel Rrzo  Onderwerp Wettelijke grondslag  
handhaving 

Handhaven via bestuursrecht 
(Br) en strafrecht (Sr) 

    SZW BG VR 

3 
(grondslag 
artikel 6, 
achtste lid 
Brzo 2015) 

Presentatielijst van de gevaarlijke stoffen (uitwerking van 
artikel 6, eerste lid, van het Brzo 2015) 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

4  
(grondslag 
artikel 7, 
zevende lid, 
Brzo 2015) 

Vastlegging preventiebeleid voor zware ongevallen (uitwerking 
van artikel 7, eerste en tweede lid, van het Brzo 2015) 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
 

Br + + - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 16, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

5, eerste, 
tweede en 
derde lid 
(grondslag 
artikel 7, 
zevende lid, 
Brzo 2015) 

Procedures voor de identificatie van de gevaren van zware 
ongevallen (uitwerking van artikel 7, zesde lid, van het Brzo 
2015) 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
 

Br + + - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 16, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 
 

 
 
Sr 

+ + - 

9  
(grondslag 
artikel 10, 
dertiende lid, 
Brzo 2015) 

Inhoud van het veiligheidsrapport (uitwerking van artikel 10, 
tweede lid, van het Brzo 2015) 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

10 (grondslag 
artikel 10, 

Beschrijving scenario’s in een risico-analyse (uitwerking van 
artikel 10, tweede lid, van het Brzo 2015) 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 

Br + + + 
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Artikel Rrzo  Onderwerp Wettelijke grondslag  
handhaving 

Handhaven via bestuursrecht 
(Br) en strafrecht (Sr) 

    SZW BG VR 

dertiende lid, 
Brzo 2015) 

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

11 
(grondslag 
artikel 6, 
achtste lid, 
Brzo 2015) 

Berekening groepsrisico en plaatsgebonden risico (uitwerking 
van artikel 6, tweede lid, van het Brzo 2015) 

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br - + + 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed Sr - + - 

12 
(grondslag 
artikel 10, 
dertiende lid, 
Brzo 2015) 

Beschrijving risico’s voor het milieu (uitwerking van artikel 10, 
tweede lid, van het Brzo 2015) 

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
 

Br - + - 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed Sr - + - 

13 
(grondslag 
artikel 10, 
dertiende lid, 
Brzo 2015) 

Beschrijving externe en natuurlijke oorzaken van een zwaar 
ongeval (uitwerking van artikel 10, tweede lid, van het Brzo 
2015) 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

15 
(grondslag 
artikel 10, 
dertiende lid, 
Brzo 2015) 

Completeren van het veiligheidsrapport (uitwerking van artikel 
10, eerste tot en met het derde lid en het zesde lid, van het 
Brzo 2015) 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + + + 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + + - 

18 
(grondslag 
artikel 12, 
derde lid, 
Brzo 2015) 

Bijhouden actuele lijst van de in de inrichting aanwezige 
gevaarlijke stoffen (uitwerking van artikel 12, eerste en tweede 
lid, van het Brzo 2015) 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
tweede lid Brzo 
Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o. artikel 5.2 
van de Wabo 
Artikel 48 en 63 Wvr 

Br + +* 
 

+ 
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Artikel Rrzo  Onderwerp Wettelijke grondslag  
handhaving 

Handhaven via bestuursrecht 
(Br) en strafrecht (Sr) 

    SZW BG VR 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 
Artikel 48 en 64, zesde lid Wvr art. 16 Brzo 

Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1 Wed 

Sr + +* + 

20** 
(grondslag 
artikel 14, 
Brzo 2015) 

Melding van een zwaar ongeval (uitwerking van artikel 14, 
Brzo 2015) 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en art. 17, 
tweede lid Brzo 

Br + - - 

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en art. 17, 
eerste lid Brzo 

Sr + - - 

 
*Bevoegd gezag Wabo kan hier alleen handhaven voor zover het een uitwerking betreft van artikel 12, eerste lid, van het Brzo 2015. 
** Hoofdstuk 17 Wm blijft ook van toepassing en hierop kan het Wabo bevoegd gezag handhaven in geval van het niet (juist) melden. 
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Bijlage 2: Voorbeelden van ernstige en niet-ernstige 
overtredingen 
 
Voorbeelden m.b.t. bedrijfsbrandweer 
 

Eisen bedrijfsbrandweer Voorbeelden van bevindingen Ernstige 
overtreding 

Bluswatervoorziening De pompen voor de bluswatervoorziening leveren 
onvoldoende druk om voldoende bluswater te 
kunnen genereren. 

Ja 

I.v.m. een “dead-end “ in de ringleiding zijn 2 van 
de 40 hydranten niet in staat om op ieder punt de 
vereiste/vergunde/benodigde capaciteit te 
leveren. 

Ja 

Incidentbestrijdings- en -
beheersmiddelen 

De incidentbestrijdings- en -beheersmiddelen 
vertonen gebreken en zijn daardoor niet 
bedrijfszeker en voor onmiddellijk gebruik gereed 
of deze middelen zijn niet goed bereikbaar.  

Ja 

Voor deze middelen is geen onderhouds- en 
inspectiesysteem ingevoerd 

Ja 

Actuele info voor 
overheidsbrandweer ter 
voorbereiding op incident 

De bedrijfseigen aanvalsplannen/inzetplannen 
worden niet aan de overheid toegestuurd of de 
aangeboden informatie is niet volledig. 

Nee 

Actuele info voor 
overheidsbrandweer tijdens 
incident 

Tijdens een incident is geen of onvoldoende 
informatie verstrekt, bijvoorbeeld m.b.t. 

 de aanwezige gebouwen, procesinstallaties, 

opslageenheden en leidingrekken en -straten; 

 actuele gegevens van binnen de installaties 

en opslageenheden (insluitsystemen) 

aanwezige gevaarlijke stoffen 

 de aanrijroute; 

 de incidentbestrijdings– en beheersmiddelen 

in en op de installaties; 

 een actueel intern noodplan. 

Ja 

Beschermende middelen De beschermende middelen zoals gaspakken, 
chemicaliënpakken, filterbussen, 
ademluchtflessen 
zijn niet tijdig gekeurd. 

Nee 

Tijdig (binnen 6 minuten) 
basissterkte aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens een oefening is gebleken dat de 
basissterkte niet tijdig aanwezig was op de 
incidentlocatie. 

Ja 

Uit controle blijkt dat één van de leden van de 
basissterkte niet: 

 tijdig medisch is (her)keurd; 

 onvoldoende opgeleid, of 

 niet alle oefeningen heeft gevolgd. 

Ja 

Door verloop in de organisatie is de bezetting van 
de ploegen mogelijk, maar is de organisatie zeer 
kwetsbaar in geval van ziekte, bezetting nacht 
periode, weekeinde en vakantieperiode. 

Nee 

Doormelding naar RAC voor 
registratie incidenten 

Alarmering naar RAC is niet geborgd met 
noodplan, procedure of protocol. 

Nee 
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Eisen bedrijfsbrandweer Voorbeelden van bevindingen Ernstige 
overtreding 

Oefenprogramma 
 

Er is geen oefenprogramma opgesteld of het 
opgestelde oefenprogramma voldoet niet aan de 
eisen. 

Nee 

Het oefenprogramma is niet tijdig ingediend. 
 

Nee 

Gids Er is niet voorzien in de gids functie. Ja 

Incident binnen 1 minuut 
melden aan bemande meldpost 
en onmiddellijk melden aan 
(bedrijfs)brandweer 

Een incident is eerst bestreden door de BHV-
organisatie, toen dit niet succesvol was is na een 
kwartier de bedrijfsbrandweer en de 
overheidsbrandweer gealarmeerd. 

Ja 

Alarmering is niet in procedure of protocol 
geborgd. 
 

Ja 

Kennis/vaardigheid personeel 
voor bediening middelen 

Gebleken is dat een 
bedrijfsbrandweermedewerker onvoldoende 
kennis van en inzicht heeft in de werking van de 
aanwezige incidentbestrijdings– en –
beheersmiddelen of onvoldoende vaardig is in de 
bediening van deze middelen 

Nee  

Kennisoverdracht naar 
aannemer die basissterkte 
verzorgt 

Door onderbezetting zijn diverse personen 
ingehuurd om in de basissterkte te worden 
opgenomen. De ingehuurde personen zijn echter 
niet voldoende geoefend en op de hoogte van de 
bedrijfsspecifieke situatie. 

 Nee 

Leidinggevenden hebben 
kennis over structuur 
overheidsbrandweer 

De leidinggevenden van het bedrijf (welke een 
taak hebben in het COPI) hebben geen inzicht in 
de structuur van de overheidsbrandweer. 

Nee  

Melden beperkte inzetbaarheid Melden van uitval technische middelen of van 
beperkte inzetbaarheid van de ploeg vindt niet 
plaats. 

Ja 

Mobiele middelen doelmatig 
opgeslagen 

Brandweerauto kan niet uit de garage worden 
gereden omdat het voorterrein als parkeerplaats 
wordt gebruikt. 

Ja 

Netwerk 2x per jaar spoelen Het spoelprogramma is niet uitgevoerd. Nee 

Het spoelprogramma is niet doelmatig, zo is de 
spoelsnelheid en spoeltijd niet benoemd. 
Eveneens wordt de koppelleiding met het 
buurbedrijf niet gespoeld. 

Nee 

Registratie onderhoud, 
oefeningen en evaluaties in 
journaal 

Het journaal van de bedrijfsbrandweer is over veel 
verschillende systemen verdeeld. Hoewel de 
informatie aanwezig is kon niet alle informatie 
worden getoond tijdens de inspectie. 

 Nee 

Oefenprogramma indienen voor 
1 februari 

Het programma is niet volledig. Nee 

Het programma is in het geheel niet aanwezig 
Er is niet voldaan aan het oefenprogramma in het 
voorgaande jaar. 

Ja 

Opleidingen Een bedrijfsbrandweermedewerker heeft niet 
aantoonbaar de voor zijn/haar specifieke functie 
en taak van toepassing zijnde opleidingen 
gevolgd en voltooid. 

Nee 
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Eisen bedrijfsbrandweer Voorbeelden van bevindingen Ernstige 
overtreding 

Passieve 
beschermingsmiddelen die als 
LOD zijn opgevoerd 

De doorvoeringen van  de Opvangbak/tankput zijn 
niet afgedicht. 

Ja 

Fireproofing is niet onderhouden: stukken 
fireproofing zijn van de kolom gehaald vanwege 
een uitbreiding van de installatie. 

Ja 

Stationaire middelen 
functioneel testen 

De jaarlijkse functionele test is niet uitgevoerd. 
 

Ja 

Schuimvormend middel SVM tank staat in de buitenlucht, in tegenstelling 
tot de specificaties behorende bij de schuimsoort. 

Ja 

Geen of te weinig SVM aanwezig Ja 

Testen motorisch aangedreven 
middelen 

De Bluswaterpompen worden maandelijks getest 
i.p.v. wekelijks 

Nee 

Toelaten bevoegd gezag bij 
oefeningen 

Het bedrijf wil geen oefeningen uitvoeren onder 
toezicht van de inspecteur van de brandweer? 

Ja 

Verbindingsmiddelen 
beschikbaar voor 
bedrijfsbrandweer 

Portofoons zijn niet opgeladen of werken niet, 
portofoonbediening is niet bekend, portofoon in 
combinatie met gaspak werkt niet. 

Nee 

Verplaatsen SVM Aanhanger met schuim aanwezig maar geen 
trekker/haak-armvoertuig. 

Nee 

Voor 1 februari overzicht sterkte 
bedrijfsbrandweer doorgeven 

Er wordt geen overzicht van de bedrijfsbrandweer 
doorgegeven. 

Nee 

Tijdelijke wijziging van 
bedrijfsbrandweervoorzieningen 

Vanwege uitval of reparatie kan tijdelijk niet aan 
de verplichting worden voldaan om de aanwezige 
bedrijfsbrandweervoorzieningen voor direct 
gebruik gereed te hebben. Dit is niet direct door 
het bedrijf gemeld (wijziging tijdelijke 
bedrijfsbrandweervoorzieningen). 

Ja 

De wijziging is direct door het bedrijf gemeld 
waarbij is aangegeven welke noodmaatregelen 
(zoals vervangend materiaal) zijn genomen om 
het brandveiligheidsniveau te waarborgen. 

Nee 
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Bijlage 3: Afwegingskader voor keuze bestuursdwang of 
dwangsom 
 
Last onder bestuursdwang 
Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende: 

 een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 

 de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te 
leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. 

 
Bestuursdwang is bij uitstek een herstelsanctie waarmee de gevolgen van een begane overtreding 
ongedaan worden gemaakt. Indien een verplichting om iets te doen niet is nagekomen, dan kan de 
veiligheidsregio met bestuursdwang de handeling alsnog verrichten (op kosten van de overtreder). 
Bestuursdwang kan echter ook worden gebruikt om een herhaling van een overtreding te voorkomen 
of het voortduren van de overtreding tegen te gaan. Bij dat laatste kan worden gedacht aan het sluiten 
en verzegelen van een installatie die niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. 
 
Last onder dwangsom 
Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende: 

 een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 

 de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. 
 
Een last onder dwangsom is vooral geschikt om een herhaling van een overtreding te voorkomen en 
om een einde te doen maken aan het voortduren van een overtreding. Daarbij functioneert de 
dwangsom als financiële prikkel om het verboden gedrag niet te herhalen of om deze te beëindigen. 
De dwangsom kan echter ook worden gebruikt om de gevolgen van een overtreding ongedaan te 
maken. De financiële prikkel zal de overtreder ertoe moeten brengen om iets te doen. 
 
Samenloop 
Bestuursdwang en dwangsom mogen niet tegelijkertijd worden toegepast voor dezelfde overtreding 
(art. 5:6 Awb). Wel mogen ze na elkaar worden toegepast. Wanneer in eerste instantie een dwangsom 
is opgelegd en later blijkt dat dit geen effect sorteert, kan de last onder dwangsom worden ingetrokken 
en een last onder bestuursdwang worden opgelegd. Uiteraard is het ook niet toegestaan om voor 
dezelfde overtreding tegelijkertijd meerdere lasten onder dwangsom of lasten onder bestuursdwang 
van kracht te laten zijn. 
 
Welk middel? 
In principe is het bestuursorgaan (bestuur veiligheidsregio) vrij in de keuze tussen een last onder 
bestuursdwang of een last onder dwangsom. Wel hangt het van de situatie af welk middel het meest 
geschikt is. Zo heeft het toepassen van bestuursdwang als kenmerk dat onmiddellijk de illegale 
situatie wordt hersteld. Nadeel van bestuursdwang is dat de veiligheidsregio dit zelf moet uitvoeren en 
daarmee ook primair de kosten daarvan draagt (behoudens de mogelijkheid om de kosten te verhalen 
op draagkrachtige overtreders). 
Het karakter van een dwangsom is meer indirect; de overtreder verbeurt een bedrag wanneer hij niet 
voldoet aan de voorwaarden. Hierbij moet de financiële prikkel het werk doen. De wet schrijft wel voor 
dat voor het opleggen van een last onder dwangsom niet wordt gekozen indien het belang dat het 
betrokken voorschrift beoogt te beschermen zich daartegen verzet (art. 5:32 lid 2Awb). Hiermee wordt 
bijvoorbeeld gedoeld op een situatie waar de veiligheidsbelangen ernstig worden geschaad en op 
korte termijn herstel plaats dient te vinden. Dan is bestuursdwang een beter instrument om toe te 
passen.  
 
De veiligheidsregio’s maken in beginsel (de meeste situaties) gebruik van het opleggen van een last 
onder dwangsom. Alleen wanneer het belang van de veiligheid of de rampenbestrijding meer gebaat 
is bij het toepassen van bestuursdwang is dat anders. De ervaring leert dat het inzetten van een 
dwangsom een zeer effectief middel is om overtredingen ongedaan te maken. Tot innen van een 
dwangsom komt het maar zelden, meestal is voor die tijd de overtreding ongedaan gemaakt. 
 
Spoedeisende bestuursdwang 
Bij een calamiteit of een directe (ernstige) bedreiging van de belangen van de veiligheid of 
rampenbestrijding kan de veiligheidsregio direct optreden. Op het moment dat ernstige overtredingen 
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worden geconstateerd door een toezichthouder moet een afweging worden gemaakt. Wanneer er 
sprake is van een zodanige gevaarlijke of bedreigende situatie waarbij de belangen van de veiligheid 
of rampenbestrijding ernstig in het gedrang komen, zullen de werkzaamheden of een installatie direct 
worden stilgelegd. Dit is ter beoordeling van de toezichthouder ter plaatse en hangt geheel af van de 
omstandigheden. Het stilleggen van werkzaamheden of een installatie is in feite het uitvoeren van 
bestuursdwang, een sanctie dus. Dit kan alleen in zeer spoedeisende situaties waarin de bedreiging 
voor de veiligheidsbelangen of rampenbestrijding dermate ernstig is dat direct opgetreden moet 
worden.  
 
De mogelijkheid om direct op te treden is vastgelegd in artikel 5:31, lid 2 Awb. De bedoeling van de 
wetgever is dat deze bevoegdheid met gepaste terughoudendheid wordt gebruikt. Het artikel schept 
de mogelijkheid direct op te treden, zonder dit besluit van te voren op schrift te stellen en zonder een 
termijn te gunnen. Hierbij geldt dat alleen díe maatregelen worden uitgevoerd die echt urgent nodig 
zijn. Wat kan wachten, kan via de normale procedure worden gerealiseerd. Ook wordt aan de 
overtreder de mogelijkheid geboden de maatregelen zelf uit te voeren, met daarbij de mededeling dat 
wanneer de overtreder niet direct maatregelen treft, de veiligheidsregio de overtreding zal herstellen 
en de kosten daarvan zal verhalen op de overtreder. 
 
In een stappenplan: 

1. Geef aan dat het bedrijf in overtreding is en dat onmiddellijk maatregelen moeten worden 
genomen om de belangen van de veiligheid of rampbestrijding veilig te stellen. Omschrijf 
duidelijk welke maatregelen moeten worden genomen. Dit kan zijn het stilleggen van 
bepaalde werkzaamheden of een installatie, daarnaast kunnen nog andere maatregelen 
urgent nodig zijn. 

2. Stel het bedrijf voor de keuze om die maatregelen meteen zelf uit te (laten) voeren, anders 
doet de veiligheidsregio dit. Geef daarbij aan dat de kosten van de maatregelen zullen worden 
verhaald op het bedrijf (de overtreder). 

3. Meld dat na het toepassen van de bestuursdwang daarvan achteraf zo spoedig mogelijk het 
bestuursdwangbesluit op schrift wordt gesteld en wordt toegestuurd. Tegen dit besluit kan 
bezwaar en beroep worden ingediend. 

 
Niet moet worden vergeten dat alleen in zeer spoedeisende gevallen deze bevoegdheden bestaan. 
In veel redelijk spoedeisende gevallen kan namelijk nog de normale procedure worden gevolgd, 
zonder of met een zeer korte begunstigingstermijn. Ook is van belang dat de toezichthouder, voordat 
hij spoedeisende bestuursdwang toepast, ruggenspraak heeft gehad met zijn manager. Ook kan het 
verstandig zijn af te stemmen met (een lid van) het bestuur. 
 
In de Landelijke sanctiestrategie Brzo worden de volgende voorbeelden genoemd van overtredingen 
die een onmiddellijk gevaar opleveren en met bestuursdwang zullen worden aangepakt: 

 Ontbreken van veiligheidskritische (technische) maatregelen, of het onvoldoende functioneren 
van veiligheidskritische (technische) maatregelen. 

 Bewust gevaarzettend gedrag. 

 Het bedrijven van processen terwijl de voor de beveiliging daarvan noodzakelijke apparatuur 
(strippers, fakkelsystemen, gasdetectoren, brandalarm- en -blussystemen) niet bedrijfsvaardig 
is.  

 Het in bedrijf hebben van apparatuur & processen met gevaarlijke stoffen, waarvan de risico’s 
niet zijn geïdentificeerd.  

 Het in bedrijf hebben van gevaarlijke apparatuur, waaraan wijzigingen zijn uitgevoerd, die niet 
in overeenstemming zijn met het ontwerp van de apparatuur, en die de veiligheid in gevaar 
brengen. 

 Het in afwezigheid van een adequaat beheerssysteem overbruggen dan wel buiten werking 
stellen van noodzakelijke beveiligingen. 

 Het werken met brandgevaarlijke stoffen, dampen en gassen, die met de omgevingslucht 
brandgevaarlijke mengsels kunnen vormen, waarbij niet wordt voldaan aan de ATEX 
regelgeving. 
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Samenvatting 
In de provincie Noord-Brabant zijn veel risicovolle bedrijven aanwezig, welke periodiek worden 
gecontroleerd door toezichthouders van de OMWB, ISZW, Veiligheidsregio’s en de waterschappen. 
Voor het bepalen van het aantal inspectiedagen wordt gebruik gemaakt van een landelijk 
toezichtsmodel (TZM). Het uitgangspunt is dat alle bedrijven jaarlijks worden geïnspecteerd. Omdat 
het model zijn beperkingen heeft en de inspectiecapaciteit beperkt is, wijken de inspectiediensten 
regelmatig af van het TZM. Op basis van de beschikbare inspectiecapaciteit maken de Brzo-
coördinatoren zelf keuzes om bedrijven meer of minder te inspecteren. Een afwegingskader ontbreekt 
echter waardoor willekeur kan ontstaan en het management onvoldoende in staat is om sturend op te 
treden. Vandaar dat besloten is om een afwegingskader op te stellen voor het bepalen van de 
inspectiesoort, inspectiefrequentie en het berekenen van het aantal benodigde inspectie-uren. Dit 
afwegingskader is van toepassing op: 

 Reguliere Brzo-inspecties (routinematige inspecties); 

 Onaangekondigde Brzo-inspecties (routinematige inspecties); 

 Incidentonderzoeken (niet-routinematige inspecties); 

 Bedrijfsbrandweerinspecties en oefeningen; 

 Opvolging en handhaving. 
 
Middels een tweetal brainstormsessies zijn, met een afvaardiging van de veiligheidsregio’s uit het 
samenwerkingsverband, de uitgangspunten, de randvoorwaarden en de kaders van de methodiek 
(hfdst. 2) en de scope (hfdst. 3) bepaald. Er is ook nog vastgelegd hoe tot voorkort de 
inspectiecapaciteit werd bepaald (hfdst. 4). 
 
Vanaf hfdst. 5 is de nieuwe situatie uitgewerkt. De belangrijkste verandering is dat er meer rekening 
wordt gehouden met de prestaties van de bedrijven. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de ranking 
van de Brzo-bedrijven welke jaarlijks wordt opgesteld door de inspecteurs. (De ranking bestaat uit een 
score van zowel de technische staat van de voorzieningen, de veiligheidscultuur en het 
veiligheidsmanagementsysteem). Bedrijven die goed scoren worden minder geïnspecteerd worden en 
bedrijven die slecht scoren worden meer geïnspecteerd. Bijvoorbeeld middels extra onaangekondigde 
inspecties (hfdst.6).  
 
Het aantal benodigde inspectie-uren zijn opnieuw bepaald en voor alle drie de veiligheidsregio’s 
gelijkgesteld. Een andere verandering is dat er jaarlijks een percentage uren wordt gehouden om 
invulling te kunnen geven aan extra taken die voortkomen vanuit media-aandacht, maatschappelijke 
issues, wensen van het management en bestuurlijke prioriteiten. Tevens wordt vrije ruimte 
gereserveerd om invulling te kunnen geven aan de (nieuwe) Brzo verplichting om incidentonderzoek 
uit te voeren (hfdst 7). Het is aan het management om jaarlijks de benodigde percentages bij te 
stellen. Het management van het samenwerkingsverband dient jaarlijks, voorafgaand aan het 
opstellen van de gezamenlijke inspectieplanning, opnieuw te bepalen hoeveel inspectiecapaciteit 
beschikbaar wordt gesteld. Dit kan aan de hand van het afwegingskader welke schematisch is 
uitgewerkt in hfdst 8. Om dit mogelijk te maken is een rekenmodel ontwikkeld welke, voorafgaand aan 
het jaarlijks managementoverleg, door de Brzo-coördinator zal worden ingevuld.  
Inhoudsopgave 
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Inleiding 
In Nederland zijn diversen overheden betrokken bij de uitvoering van de taken in het kader van het 
Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) op het gebied van industriële veiligheid. 
De uitvoering van deze taken is georganiseerd in zes landsdelige Brzo-regio’s. Eén van deze zes 
regio’s is de Brzo-regio Brabant. In deze regio werken de Omgevingsdienst Midden- en West- 
Brabant, de Inspecties SZW, de waterkwaliteitsbeheerders en de drie veiligheidsregio’s 
(Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Noord en Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost) samen bij de uitvoering van Brzo-taken, waaronder het uitvoeren van toezicht en de 
handhaving. 
 
Voor het bepalen van de benodigde toezichtslast per bedrijf wordt al jaren gebruik gemaakt van een 
landelijk vastgesteld toezichtsmodel (TZM). De uitkomsten van dit model, het soort en aantal 
inspectiedagen per jaar per bedrijf zijn richtinggevend en de inspectiepartners mogen hier 
gemotiveerd van afwijken. In de afgelopen jaren is dit regelmatig gebeurd en zijn er andere keuzes 
gemaakt door de verschillende inspectiediensten en veiligheidsregio’s. Ook binnen het 
samenwerkingsverband maken de drie veiligheidsregio’s eigen keuzes om Brzo-bedrijven al dan niet 
jaarlijks te controleren. 
 
Soms wordt er minder toezicht capaciteit geleverd dan berekend (veelal vanwege capaciteitsgebrek) 
maar er is ook regelmatig meer inzet gepleegd bij bedrijven die extra aandacht nodig hebben 
(zorgbedrijven). Enerzijds komt dit door capaciteitsgebrek, anderzijds vanwege de beperkingen van 
het TZM. Het model spitst zich namelijk nog niet voldoende toe op de bedrijven met de meeste risico’s 
of de grootste kans op incidenten. Een aantal jaren geleden is dit reeds onderkend en is men gestart 
met de ontwikkeling van een nieuw model. Bij de ontwikkeling van het afwegingskader is rekening 
gehouden met de tot dusver bekende denklijn van het nieuwe toezichtsmodel wat wordt ontwikkeld 
door de werkgroep Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR). 
 
Omdat het niet waarschijnlijk is dat het nieuwe model voor het planningsjaar 2018 al in gebruik kan 
worden genomen, en de veiligheidsregio’s in Brabant de ambitie hebben om vanaf 2018 meer 
risicogericht te gaan inspecteren hebben de veiligheidsregio’s in Brabant aanvullend aan het TZM dit 
afwegingskader ontwikkeld zodat in afwachting van het nieuwe TZM de keuzes van de 
veiligheidsregio’s uniform zijn en transparant gemaakt kunnen worden richting bedrijven en 
inspectiepartners. Daarnaast wordt er middels dit afwegingskader ook ruimte vrijgemaakt om invulling 
aan de verplichting van het Brzo 2015 om incidentonderzoek (niet-routinematige inspecties) uit te 
voeren.  In het Brzo 1999 was dit nog geen verplichting voor de veiligheidsregio’s, vandaar dat daar 
nog geen structurele capaciteit voor was vrijgemaakt.  
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1 Brzo Veiligheidsregio’s samenwerkingsverband Brabant 
 
De Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Brabant Zuidoost vormen sinds 
2014 het Brzo Veiligheidsregio’s samenwerkingsverband Brabant. In dit samenwerkingsverband 
werken zij samen en treden zij zoveel als mogelijk op als zijnde één overheid.  
De werkzaamheden worden gecoördineerd door een Brzo-coördinator die de Brzo-taken zowel 
onderling als met de inspectiepartners afstemt zowel op landelijk als regionaal niveau.  
 
De onderwerpen waarop de veiligheidsregio’s binnen dit samenwerkingsverband samenwerken zijn: 

 Brzo toezicht en handhaving bij alle Brzo-bedrijven; 

 Beoordelen van veiligheidsrapporten; 

 Aanwijzen bedrijfsbrandweren en het toezicht op bedrijfsbrandweren. 
 
Aan het uitvoeren van niet routinematige inspecties om ernstige klachten, ernstige ongevallen en 
bijna-ongevallen, incidenten en gevallen van niet naleving te onderzoeken (conform het Brzo artikel 
13, lid 12) wordt nog geen structurele invulling geven. Dit enerzijds vanwege het ontbreken van 
voldoende capaciteit en anderzijds omdat dit een nieuwe taak is waarover er nog geen (landelijke) 
afspraken zijn gemaakt met de inspectiepartners. 
 
De advisering op de vergunningverlening in het kader van de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht (WABO) bij Brzo-bedrijven wordt nog primair uitgevoerd binnen de afzonderlijke 
regio’s. Hierbij wordt, indien nodig, inhoudelijke afstemming gezocht. 
 
Brzo-inrichtingen 
In de regio Brabant zijn er 37 hogedrempelinrichtingen (HD-inrichting) en 27 lage drempelinrichtingen 
(LD-inrichting), 7 bedrijven zijn in oprichting (peildatum juni 2017). Onderstaande tabel geeft weer hoe 
deze inrichtingen verdeeld zijn over de verschillende verzorgingsgebieden van de drie 
veiligheidsregio’s. 
 

Veiligheidsregio Hogedrempelinrichting Lagedrempelinrichting  
 

Midden- en West-Brabant 
 

 27  13 

Brabant- Noord 
 

 5  8 

Brabant-Zuidoost 
 

 5  6 

Totaal aan inrichtingen in 
Brabant 

 37  27 

Tabel 1, aantal Brzo-inrichtingen per veiligheidsregio (peildatum juni 2017) 
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2 Doelstelling  
 
Doelstelling van het Brzo-veiligheidsregio’s samenwerkingsverband Brabant is, om aan de hand van 
een risicomethodiek, uniform de toezichtvorm en toezichtcapaciteit voor de Brzo-bedrijven in de 
gehele regio Brabant te bepalen. Vanuit de wens om de bedrijven in de gehele regio Brabant op 
eenzelfde manier te behandelen zal er geen onderscheid meer worden gemaakt in de wijze waarop 
de drie veiligheidsregio’s in Brabant de Brzo-inspecties inplannen. Op basis van een gedegen 
risicoafweging, zal vanaf het planjaar 2018, per Brzo-inrichting, op uniforme wijze de 
inspectiefrequentie, de inspectieduur en het soort inspectie worden bepaald.  
 

Uitgangspunten 
Bij het bepalen van dit afwegingskader zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Alle hoge- en lagedrempelinrichtingen moeten periodiek gecontroleerd worden; 

 Het huidige toezichtsmodel (TZM*1) dient als basis; 

 Er dient meer rekening houden met de risico’s van de bedrijven (kans en effect); 

 Er dient meer rekening te worden gehouden met de prestaties van de bedrijven; 

 De Brzo-inspecties worden gezamenlijk uitgevoerd door minimaal twee inspectiediensten*2; 

 De Brzo-inspecties worden voor de volledige inspectieduur gezamenlijk uitgevoerd *3; 

 Er dient ook inspectiecapaciteit vrij te worden gemaakt om te voldoen aan de nieuwe 
wettelijke verplichting van het Brzo 2015 om incidentonderzoek uit te voeren (niet-
routinematige inspecties). 

 

Randvoorwaarde 
Een belangrijke randvoorwaarde is dat het resultaat van het afwegingskader moet passen binnen de 
huidig beschikbare inspectiecapaciteit. Het is geen doelstelling om de toezichtslast voor de Brzo-
bedrijven te verhogen of te verminderen. De totale toezichtslast blijft dus gelijk, mits dit gezien de 
nieuwe verplichting uit het Brzo 2015 om ook incidentonderzoek uit te voeren, passend gemaakt kan 
worden. In dit document wordt niet ingegaan op de vraag of de huidige geleverde capaciteit per 
individuele veiligheidsregio passend is, of dat er een veiligheidsregio “het been moet bijtrekken”.   
 
*1 Omdat TZM berekend wordt op basis van de belangrijke risico’s van het bedrijf is gekozen om het 
resultaat van het TZM te gebruiken in het afwegingskader. Tevens vanwege landelijke afspraken met 
het Brzo+ en het feit dat de inspectiepartners in de Provincie Noord-Brabant dit model ook gebruiken. 
 
*2 Gezien de complexiteit van de Brzo-bedrijven en het pluriforme karakter van de Brzo-wetgeving is 
het van belang dat er bij het Brzo-toezicht meerdere inspectiediensten betrokken zijn. Hierdoor wordt 
ook invulling gegeven aan de visie van de veiligheidsregio’s om als expert op te treden aangaande het 
beperken en beheersen van incidenten en als adviseur en sparringpartner op te treden van de 
inspectiepartners die zich richten op het voorkomen van incidenten. 
 
*3 Inspecties worden volledig gezamenlijk uitgevoerd. Minder dagen mee op inspectie levert relatief 
weinig tijdwinst op, omdat er toch uren nodig zijn voor afstemming met inspectiepartners, vooroverleg, 
close-out etc. 
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3 Scope afwegingskader 
 
In het afwegingskader is de uitvoering opgenomen van de volgende toezichtstaken, welke worden 
uitgevoerd bij de Brzo-bedrijven: 

 Reguliere Brzo-inspecties (routinematige inspecties); 

 Onaangekondigde inspecties (routinematige inspecties); 

 Incidentonderzoeken (niet-routinematige inspecties); 

 Bedrijfsbrandweerinspecties; 

 Beoordelen van bedrijfsbrandweeroefeningen; 

 Opvolging en handhaving. 
 
Met dit afwegingskader wordt het aantal netto inspectie-uren bepaald dat jaarlijks nodig is per bedrijf. 
Aan de hand van deze resultaten wordt een jaarplanning opgesteld waarbij de bedrijven verdeeld 
worden onder de inspecteurs en kan afstemming met de inspectiepartners plaatsvinden.  
 
Gezien het specialistische werk dat de Brzo-inspecteurs uitvoeren, zijn er naast de netto inspectie-
uren jaarlijks een zeker aantal uren nodig voor het onderhouden en verdiepen van de kennis. 
Bijvoorbeeld voor het volgen en geven van opleiding en instructies, deelname aan kennisdagen en het 
participeren in landelijke netwerken en werkgroepen. 
 
Binnen het samenwerkingsverband worden er ook nog andere industriële veiligheidstaken uitgevoerd 
zoals het adviseren op de omgevingsvergunning en het aanwijzen van bedrijfsbrandweren. Hierover 
zijn al dan niet specifieke afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband. Doelstelling is om in 
de toekomst alle Brzo-taken onder te brengen in het samenwerkingsverband. Hierdoor zullen de drie 
veiligheidsregio’s uniformer gaan werken en gemakkelijk samen werken met de Brzo-omgevingsdienst 
Midden-West Brabant, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Brzo-taken voor de gehele 
provincie Noord-Brabant. 
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4 Vorige methode ter bepaling toezichtcapaciteit  
 
Om het afwegingskader goed te kunnen duiden wordt in dit hoofdstuk eerst de voorgaande werkwijze 
beschreven. Op basis van het TZM (van het Brzo+) werd tot voorkort jaarlijks het aantal 
inspectiedagen per Brzo-inrichting berekend en opgenomen in een jaarplanning. Op basis van deze 
jaarplanning worden enerzijds de inspecteurs van de veiligheidsregio’s gekoppeld aan de te 
inspecteren bedrijven en anderzijds wordt er een totaal inschatting gemaakt van het benodigde aantal 
uren voor het samenwerkingsverband. Indien het aantal benodigde uren meer is dan het aantal 
beschikbare uren, dan maakt de Brzo-coördinator (in overleg met de afdelingshoofden en inspecteurs) 
een keuze welke bedrijven niet geïnspecteerd worden in het desbetreffende planningsjaar.  
 
Het TZM bepaald niet hoeveel netto uren er per inspecteur noodzakelijk zijn om de inspecties uit te 
voeren. Naast de uren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de daadwerkelijk inspectiedagen, 
zijn er nog extra uren benodigd voor de voorbereiding, interne- en externe afstemming, 
dossieronderzoek, reistijd, koppeling met preparatie en repressie, rapportage en eventuele 
handhaving. Daarom wordt gebruik gemaakt van kengetallen voor het jaarlijks benodigde aantal uren. 
De Brzo-bedrijven zijn op basis van ‘zwaarte’ verdeeld in drie categorieën. Per categorie wordt het 
netto aantal inspectie uren per Brzo-bedrijf bepaald. Deze uren zijn weergeven in onderstaande tabel. 
 
In de huidige situatie wordt de jaarlijkse netto toezichtcapaciteit berekend door het aantal bedrijven 
(zie derde kolom) te vermenigvuldigen met het aantal benodigde uren (zie tweede kolom). Daarnaast 
wordt er capaciteit gepland voor het uitvoeren van extra taken zoals het optreden als tweede 
inspecteur of voor het uitvoeren van de inspectieleiderstaak. 
 

Categorie Bedrijven/ 
specifieke rol 

Aantal uren per 
categorie bedrijf/ 
taak 

Aantal te inspecteren 
bedrijven conform 
TZM 

Totaal benodigde 
uren (op jaarbasis) 

Complex 
 

120 uur aantal  aantal x  120 uur 

Standaard 
 

80 uur aantal  aantal x  80 uur 

Eenvoudig 
 

60 uur aantal  aantal x  60 uur 

 

Optreden als 
Inspectieleider 

5 uur aantal  aantal x  5 uur 

Optreden als tweede 
inspecteur 

60 uur aantal  aantal x  60 uur 

Tabel 2: Huidige capaciteitsbepaling aantal benodigde netto-inspectie uren op jaarbasis. 
 
De veiligheidsregio’s streven ernaar om jaarlijks alle Brzo-bedrijven te inspecteren. Als blijkt dat het 
aantal benodigde uren minder is dan het aantal beschikbare uren, dan maakt de Brzo-coördinator van 
de veiligheidsregio een keuze om een aantal inspecties niet door te laten gaan. Dit gebeurt in 
afstemming met de inspectiepartners en de inspecteurs, zonder een vooraf bepaalde methodiek.  
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5 Introductie nieuwe afwegingskader 
 
Zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven, wordt in de huidige situatie het totale aantal 
benodigde inspectie uren berekend door het aantal Brzo-bedrijven te vermenigvuldigen met een 
geraamd aantal uren per bedrijf, opgeteld met het aantal uren voor het uitvoeren van extra taken. 
Indien blijkt dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is, dan maakt de VR Brzo-coördinator, na 
interne- en externe afstemming, een keuze om bepaalde inspecties al dan niet bij te wonen. Dit 
gebeurt ad-hoc, zonder een vooraf overeengekomen methodiek. Omdat dit onvoldoende transparant 
is en niet uniform, is gezamenlijk met de deelnemers van de verschillende veiligheidsregio’s uit 
Brabant een nieuw afwegingskader opgesteld welke hieronder is beschreven. 
 

Factoren 
Er zijn diversen factoren van invloed die bepalend zijn voor de capaciteit die nodig is om goed toezicht 
uit te voeren. Allereerst zijn dit de risico’s, omvang en complexiteit van het bedrijf. Daarnaast is de 
hoeveelheid verplichtingen die gecontroleerd moeten worden van invloed. Hoe meer er gecontroleerd 
moet worden des te meer inspectietijd noodzakelijk is. Zo zijn diverse Brzo-bedrijven ook aangewezen 
door de veiligheidsregio’s tot het hebben van een bedrijfsbrandweer. De verplichtingen uit de 
bedrijfsbrandweerwijzingen worden ook gecontroleerd tijdens en of los van een Brzo-inspectie. 
Hiervoor dient voldoende tijd beschikbaar te zijn. 
 
Een andere belangrijke factor die van invloed is op het benodigde toezicht betreft de prestaties van 
het bedrijf. Bedrijven die minder presteren hebben meer kans op incidenten dan bedrijven die beter 
presteren. De inspectiediensten voeren jaarlijks een meting uit van de prestaties van de Brzo-
bedrijven. Middels een inschatting van de veiligheidscultuur, een beoordeling van de stand en de staat 
van de techniek en een score van de prestaties van het veiligheidsbeheersysteem wordt een 
totaalscore berekend, ook wel “ranking” genoemd.  
Het resultaat van de “ranking” wordt gebruikt in dit afwegingskader. Dit vanuit de veronderstelling dat 
lager scorende bedrijven een hogere kans hebben op het ontstaan van incidenten. Door het verhogen 
van de inspectiefrequentie bij bedrijven die laag scoren wordt getracht om verbetering te 
bewerkstelligen. Vanuit dezelfde veronderstelling is er minder intensief toezicht nodig bij bedrijven die 
hoger scoren.  
 
Samengevat betekent dit dat de netto benodigde inspectiecapaciteit zal worden bepaald aan de hand 
van de volgende factoren: 
 

 Risico’s, grootte en complexiteit van de inrichting (conform TZM); 

 Bedrijfsprestaties (op basis van de ranking); 

 De aanwezigheid van een aangewezen bedrijfsbrandweer. 
 
In de volgende hoofdstukken is nader uitgewerkt hoe deze factoren worden bepaald en meewegen in 
het afwegingskader.   
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6 Invloed van de bedrijfsprestaties op inspectiefrequentie 
 
Het uitgangspunt van dit afwegingskader is om de resultaten van voorgaande inspecties zwaarder 
mee te laten wegen bij het bepalen van de benodigde toezichtslast. Zo zullen bedrijven die laag 
scoren meer toezicht ontvangen en bedrijven die hoog scoren minder toezicht. 
 

Ranking 
Voor het bepalen van de prestaties van de bedrijven zal er gebruik gemaakt worden van de resultaten 
van de jaarlijkse ranking, waarin per bedrijf een score wordt gegeven van: 

 Technische integriteit en stand der techniek; 

 Veiligheidscultuur; 

 Veilgheidsmanagement systeem. 
Iedere inspectiedienst beoordeelt de bedrijven individueel, waarna de resultaten bij elkaar worden 
opgeteld en gemiddeld. In dit afwegingskader zal gebruikt gemaakt worden van de score die de 
veiligheidsregio’s geven aan de bedrijven. Dit omdat scores op het gebied van arbeidsveiligheid of 
milieuaspecten voor de veiligheidsregio’s minder relevant zijn dan de eigen scores. De gemiddelde 
score van de drie bovengenoemde aspecten zal worden gebruikt in dit afwegingskader. In tabel 3 is 
deze score weergegeven als “VR-score Ranking”. 
Op basis van de ranking zullen de routinematige Brzo-inspecties worden gepland. Hieronder vallen 
zowel de reguliere aangekondigde Brzo-inspecties en de niet aangekondigde inspecties. De niet 
aangekondigde inspecties worden gezamenlijk met de OMWB en/of Inspecties SZW uitgevoerd. De 
OMWB heeft als uitgangspunt dat alle Brzo-bedrijven jaarlijks onaangekondigd geïnspecteerd worden. 
De Inspectie SZW bepaalt op basis van interne criteria waar ze wel of niet meegaan.  
 
Omdat het uitgangspunt is dat er minimaal twee inspectiediensten dienen deel te nemen aan een 
aangekondigde reguliere Brzo-inspectie, zullen er in afwijking van de tabel, waarin de doorwerking 
van de ranking is uitgewerkt, keuzes gemaakt dienen te worden om andere bedrijven te inspecteren. 
Dit is maatwerk dat in- en extern wordt afgestemd door de Brzo-coördinator. Daarnaast zijn er 
uitzonderingen denkbaar waarbij er een afwijkende keuze gemaakt dient te worden. Dit wordt 
afgestemd bij het opstellen van de jaarlijkse planning, of gedurende het planjaar.  
 

Doorwerking van de Ranking op de inspectiefrequentie en inspectiesoort 
In de tabel 3 is uitgewerkt hoe de rankingscore doorwerkt in het bepalen van de frequentie en het 
soort inspecties die worden uitgevoerd.  Aan de hand van deze tabel zal jaarlijks de inspectieplanning 
worden opgesteld en afgestemd met de inspectiepartners. 
De volgende onderscheiden soorten inspecties zullen worden ingepland: 

 Reguliere Brzo-inspectie (routinematige inspectie); 

 Onaangekondigde Brzo-inspectie (routinematige inspecties); 

 Bedrijfsbrandweerinspectie gecombineerd uitgevoerd met een Brzo-inspectie; 

 Bedrijfsbrandweerinspectie los van de Brzo-inspectie (waarbij inspectiepartners worden 
uitgenodigd om te participeren); 

 Bedrijfsbrandweeroefening. 
 

Doorwerking van de wetgeving op de inspectiefrequentie 
In het Brzo 2015 (artikel 13) is bepaald dat de periode tussen twee opeenvolgende inspecties ten 
hoogste bedraagt: 

 één jaar voor hogedrempelinrichtingen; 

 drie jaar voor lagedrempelinrichtingen. 
 
Hiervan mag worden afgeweken, indien dit wordt gedaan op basis van systematische evaluatie van de 
gevaren van de Brzo-inrichtingen. Het huidige TZM maak dit onderscheid niet. Daarin wordt uitgegaan 
van een jaarlijkse inspectie van zowel de lage- als hogedrempelinrichtingen. De ervaring leert dat het 
onderscheid in de minimum inspectiefrequentie zoals in de wet wordt gemaakt te groot is. Vandaar dat 
in dit afwegingskader een andere keuze is gemaakt, welke wel recht doet aan de geest van de wet. 
Vandaar het onderscheid, in onderstaande tabel, tussen de HD- en LD-inrichtingen. 
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Tabel ter bepaling van de inspectiesoort en frequentie 
In onderstaande tabel is het resultaat van de ranking en de doorwerking daarvan op de 
inspectiefrequentie en soort inspectie uitgevoerd. De tabel voorziet niet in een aanpak van bedrijven 
die lager scoren dan een drie. Dit is maatwerk en dient in samenwerking met de inspectiepartners en 
het Brzo+ te worden afgestemd. 
 

VR-score 
Ranking 
 

Inrichting Reguliere 
inspectie 

OA-
inspectie  

BBRW-inspectie (A31) Toelichting 

7 – 10 hoge 
drempel 

2x / 3 jaar 1x / 3 jaar A31 tijdens Brzo + 
1x / 2 jaar A31-oefening 

 

lage 
drempel 

1x / 2 jaar 1x / 2 jaar A31 tijdens Brzo + 
1x / 2 jaar A31-oefening  

 

5,5 – 7 hoge 
drempel 

1x / 1 jaar 1x / 2 jaar A31 tijdens Brzo + 
1x / 1 jaar A31-oefening 

   

lage 
drempel 

1x / 2 jaar 1x / 2 jaar A31 tijdens Brzo + 
1x / 2 jaar A31-oefening 

 

3 – 5,5 hoge 
drempel 

1x / 1 jaar 1x / 1 jaar 
 

Extra A31-inspectie + 
1x / 1 jaar A31 oefening  
(incl. oefening 
noodorganisatie, samen met 
partners) 

Tevens 
maatwerk 
zie 
zorgnotitie 

lage 
drempel 

1x / 1 jaar 1x / 2 jaar Extra A31-inspectie + 
1x / 1 jaar bijwonen oefening 
 

(BHV-
organisatie 
geen 
verplichting 
Brzo) 

0 – 3    
Maatwerk (intensief toezicht) 
 

Tabel 3: Invloed resultaat van de ranking op inspectiesoort en inspectiefrequentie. 
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7 Factoren ter bepaling benodigde inspectie uren 
 
Het aantal inspectie uren die benodigd zijn voor het uitvoeren van de toezichtactiviteit, wordt bepaald 
aan de hand van twee criteria: 

 het aantal inspectiedagen zoals berekend in het TZM; 

 de aanwezigheid van een bedrijfsbrandweeraanwijzing. 
In onderstaande paragrafen is dit nader uitgewerkt. 
 

Toezichtsmodel 
Middels het toezichtmodel wordt het aantal jaarlijkse inspectiedagen per Brzo bedrijf berekend. Dit 
wordt berekend aan de hand van de volgende kenmerken van een Brzo-inrichting: 

 de grootte; 

 de complexiteit; 

 de risico’s (aantal installaties, type activiteiten, aard van de stoffen en omgeving); 

 het functioneren van het veiligheidsmanagementsysteem. 
 
De uitkomsten van het huidige TZM-model zijn richtinggevend voor de inspectiepartners. Iedere 
inspectiepartner mag hiervan onderbouwd afwijken. 
 
Het Brzo-Veiligheidsregio’s samenwerkingsverband Brabant zal voor de berekening van het aantal 
routinematige Brzo-inspectiedagen primair niet afwijken van het aantal berekende inspectiedagen uit 
het TZM. De resultaten van het aantal berekende dagen worden overgenomen en gebruikt als 
uitgangspunt om het aantal routinematige inspectiedagen te bepalen. Het planningsteam van de 
gezamenlijke inspectiepartners heeft hierbij de vrijheid om op basis van expertjudgement of specifieke 
omstandigheden hiervan af te wijken. Dit conform de huidige werk wijze. De afwijking die gemaakt 
wordt in het afwegingskader t.o.v. het toezichtsmodel heeft alleen betrekking op de frequentie. Op 
basis van de resultaten van de ranking worden er meer of minder inspecties uitgevoerd. E.e.a. zoals 
reeds beschreven in het vorige hoofdstuk. 
 
Op basis van het aantal inspectiedagen is bepaald hoeveel uren er normaliter noodzakelijk zijn. Er zijn 
voorbeelden denkbaar waarbij er meer of minder uren noodzakelijk zijn. Gemiddeld genomen zullen 
de resultaten voldoende betrouwbaar zijn om op basis hiervan de Brzo-jaarplanning op te stellen. 
 

Extra inspecteur 
Bij risicovolle bedrijven met een toezichtlast van meer dan vier inspectiedagen, kan er gekozen 
worden om een extra inspecteur toe te voegen aan het inspectieteam. Conform het huidige TZM is het 
maximale aantal inspectiedagen bij een bedrijf vier. Indien er langer geïnspecteerd dient te worden 
kan er gekozen worden om een extra inspecteur in te zetten. 
  

Inspectie uren reguliere Brzo-inspecties (routinematige Brzo-inspecties) 
In onderstaande tabel is het aantal uren die jaarlijks nodig zijn om reguliere Brzo-inspecties uit te 
voeren. Het aantal benodigde uren is o.a. afhankelijk van de aantal inspectiedagen zoals berekend in 
het TZM. 
 

Activiteit 
 

Score aantal inspectiedagen conform TZM 

≥ 3 - 4 > 1 - 3 1  

uren uren uren 

Voorbereiding inspectie 8  8 8 

Vooroverleg 
(Incl. reizen) 

6 6 6 

Inspectie  
(Incl. reizen) 

32  20 10 

Rapportage 24  16 8 

Afstemming met partners  
(Incl. reizen) 

8  8 5 

Close-out 4  4 4 

Opvolging / handhaving 10 7 4 
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(Ca. 10 % van aantal uren) 

Inspectieleider  
(1 op de 3 inspecties kost dit 12 uur) 

4 3 2 

Afstemming met repressie en 
vergunningverlening, dossierhouderschap 

4 3 3 

Totaal inspectie uren reguliere Brzo-
inspectie. 

100 75 50 

Tabel 4a, aantal inspectie uren/bedrijf gerelateerd aan aantal inspectiedagen TZM. 
 

Overige activiteiten 
 

Benodigde aantal inspectie uren 
 

Reguliere Brzo-inspectie  
optreden als 2e inspecteur  
(bij meer dan 4 inspectiedagen) 

60 n.v.t. n.v.t. 

Onaangekondigde Brzo-inspectie 
 

12 12 12 

Tabel 4b, aantal inspectie uren per specifieke activiteit. 
 

Nieuwe bedrijven of nieuwe inspecteurs 
Daarnaast zijn er nog twee specifieke factoren die van invloed zijn op het aantal benodigde uren per 
inspecties. Enerzijds vragen nieuwe bedrijven een extra inspanning en anderzijds zijn er extra uren 
nodig voor inspecteurs die voor het eerst een inspectie bij een bepaald bedrijf uitvoeren. Dit vanwege 
de extra tijd die het kost om zich goed voor te bereiden en in te lezen. 
Voor nieuwe inspecteurs, nieuwe bedrijven dienen de volgende aantal uren extra te worden gepland: 

 LD-inrichtingen, 8 uur extra 

 HD-inrichtingen, 16 uur 
 
Het verdient aanbeveling om inspecteurs minimaal 4 á 5 jaar te koppelen aan hetzelfde bedrijf. Dit 
enerzijds om extra uren te voorkomen, maar ook om voldoende diepgaand te kunnen inspecteren. 
Aanwezigheid Bedrijfsbrandweeraanwijzing 
Omdat de veiligheidsregio’s vanuit de Wet veiligheidsregio’s verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
de bedrijfsbrandweren, dient hiervoor voldoende capaciteit beschikbaar te zijn. Bedrijven met een 
bedrijfsbrandweeraanwijzing vergen meer toezicht nodig dan bedrijven zonder. Dit vanwege de risico’s 
en omdat er meer gecontroleerd moet worden. Het soort Bedrijfsbrandweerinspectie wat wordt 
uitgevoerd is gekoppeld aan de prestaties van het bedrijf. Dit is uitgewerkt in tabel 3. 
 

Soort Bedrijfsbrandweerinspectie 
 

Aantal benodigde uren per jaar 

Opleverinspectie 
(uitvoeren gezamenlijk met vergunningverlener) 

24  
(2 personen á 12 uur) 

Inspectie tijdens reguliere Brzo-inspectie  
 

Geen extra uren noodzakelijk 

Inspectie buiten de Brzo inspectie om 
(bij voorkeur met 2 personen) 

24  
(2 personen á 12 uur) 

Oefening bijwonen 
(incl. voorbereiding, bijwonen, en rapportage) 

10 

Tabel 5, aantal benodigde inspectie uren gerelateerd aan soort Bedrijfsbrandweerinspectie. 
 

Vrije ruimte toezicht capaciteit 
Het merendeel van de inspecties bij de Brzo-bedrijven worden jaarlijks in september of oktober 
voorafgaand aan het planjaar ingepland.  De inspecties worden vroegtijdig gepland omdat deze 
gezamenlijk worden uitgevoerd met meerdere inspecteurs van de diversen Brzo-inspectiepartners. Er 
zijn echter altijd omstandigheden die ervoor zorgen dat er extra toezicht activiteiten nodig zijn. Om 
voldoende ruimte te hebben om extra inspecties uit te voeren, wordt daarom niet alle beschikbare 
toezichtscapaciteit vooraf ingepland. Er zal jaarlijks een percentage van de capaciteit worden 
gereserveerd, als “vrije ruimte”. Deze ruimte wordt enerzijds gereserveerd voor het uitvoeren van 
incidentonderzoeken (niet routinematige inspecties) en anderzijds om invulling te geven aan de M-
factor. 
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M-factor 
Om gedurende het jaar invulling te geven aan media-aandacht, maatschappelijke issues, wensen van 
het management (zowel van het Brzo+ als van de veiligheidsregio’s) en Bestuurlijke prioriteiten, wordt 
er jaarlijks een percentage vrije ruimte gereserveerd om hier invulling aan te kunnen te geven. Deze 
vrije ruimte wordt ook wel de M-factor genoemd. 
 

Niet routinematige Brzo-inspectie 
Om invulling te kunnen geven aan de wettelijke verplichting om ernstige klachten, ernstige ongevallen 
en bijna-ongevallen, incidenten en gevallen van niet naleving te onderzoeken (niet routinematige 
inspecties conform het Brzo artikel 13, lid 12) wordt er jaarlijks een percentage vrije ruimte 
gereserveerd. Doelstelling van het Brzo Veiligheidsregio’s samenwerkingsverband Brabant is om deze 
onderzoeken samen met de inspectiepartners uit te voeren, conform de methodiek die momenteel 
door het Brzo+ wordt ontwikkeld. Jaarlijks zal, op basis van ervaringscijfers, de hoeveelheid te 
reserveren ruimte worden afgestemd met de inspectiepartners en het management van de 
veiligheidsregio’s.   
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8 Het afwegingskader  
 
In het afwegingskader komen voorgaande elementen samen. Op basis van dit model is een 
rekenmodel ontwikkeld waarin alle factoren ingevuld kunnen worden en de jaarlijks benodigde 
hoeveelheid netto inspectiecapaciteit berekend kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aantal en soort: 
-  inspecties 
    (tabel 3) 

            Uren per: 
            - inrichting 
              (tabel 4a) 

Jaarlijkse netto 
toezicht capaciteit  
(exclusief de vrije 

ruimte) 

Ranking 

TZM 
BBRW 

HD-/LD- inrichting 
 
 

Aantal en soort: 
-  specifieke taken 

            Uren per:  
         - specifieke taak 
             (tabel 4b) 
 

Maatwerk (+5%) 
- Ranking lager 3 
- M-factor 

 
Incident 
Onderzoek (+5%) 
 
 

10 % vrije ruimte 
welke gedurende het 
inspectiejaar wordt 

ingepland 

Totale jaarlijks 
benodigde netto 

toezicht capaciteit 

IN
P

U
T

 
A

F
W
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G
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G
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T
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Afwegingsproces 
Ruim voorafgaand aan het opstellen van de jaarlijkse inspectieplanning, zal de VR Brzo-coördinator 
het bedrijfsbestand actualiseren en de nieuwe ranking resultaten invoeren in het rekenmodel wat 
behoort bij dit afwegingskader. Deze wijzigingen doorgerekend en de resultaten zullen worden 
aangeboden aan het management van het Brzo-veiligheidsregio’s samenwerkingsverband Brabant. 
Tevens wordt de capaciteit geraamd die noodzakelijk is voldoende gekwalificeerd te blijven, te kunnen 
participeren in overleggen en werkgroepen, uitvoeren van specifieke projecten, en voor andere taken 
zoals het aanwijzen van bedrijfsbrandweren. 
 
Aan de hand van dit overzicht en rekening houdend met de actuele ontwikkelingen maakt het 
management jaarlijks de volgende afwegingen: 
 

 Moet de doorweging van de ranking score (tabel 3) bijgesteld worden? 

 Moet het percentage vrije uren van de M-factor bijgesteld worden? 

 Moet het percentage vrije uren voor uitvoeren van “incidentonderzoek bijgesteld 
worden? 

 Zijn er nieuwe of extra taken die uitgevoerd dienen te worden? 
 
Het management beoordeeld tevens of de geraamde capaciteit voor opleiding, afstemming, aanwijzen 
bedrijfsbrandweer en specifieke projecten passend is om invulling te kunnen geven aan de 
strategische doelen van de organisatie. 
 

Capaciteitsbepaling 
De resultaten van de keuzes van het management worden verwerkt in het rekenmodel, waarna de 
beschikbare capaciteit wordt vergeleken met de benodigde capaciteit. Aan de hand van deze 
gegevens bepaalt het management van het Brzo-veiligheidsregio samenwerkingsverband Brabant of 
er andere keuzes gemaakt dienen te worden en of er meer of minder capaciteit beschikbaar moet 
worden gesteld.  
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Bijlage 1, Toezichtsmodel (TZM) 
 
Om te komen tot een adequate inspectieplanning te komen is jaren geleden door het toenmalige LAT-
Risicobeheersing Bedrijven (LAT-Rb) een toezichtmodel ontwikkeld. Doelstelling van dit toezichtmodel 
was om op transparante wijze de verdeling van het gezamenlijke overheidstoezicht voor de Brzo-
bedrijven te bepalen. Dit toezichtsmodel is ontwikkeld op basis van het Brzo 1999. In 2014 zijn de 
activiteiten van het LAT-Rb overgenomen door het BRZO+. Het BRZO+ is een landelijke 
overlegstructuur, die de landelijke regievoering en borging van de ontwikkelingen aangaande de VTH-
taken bij de Brzo- en Rie4 bedrijven beoogd. Voor meer informatie hierover zie www.brzoplus.nl 
 
Het toezichtmodel is hieronder schematisch weergegeven. 

 
 
Binnen dit model zijn de volgende stappen onderscheiden: 
 

1. Bepaling van de risico’s van een inrichting 
De risico’s bij een inrichting worden in het model bepaald aan de hand van de inherente factoren. 
Dit zijn de factoren die samenhangen met de aard en omvang van de installaties en activiteiten 
en onafhankelijk zijn van de genomen maatregelen. 
 
Het risico van een inrichting wordt bepaald aan inherente factoren: 

 het aantal installaties; 

 de type activiteiten (batchprocessen, bulkverlading, drukopslag, chemische en/of fysische 
processen, relatief veel menselijke handelingen irt de activiteit 

 aard van de aanwezige stoffen (alleen ontvlambaar, (licht) ontvlambaar en explosieve, 
milieu-gevaarlijke, (zeer) vergiftige) 

 van toepassing zijnde omgevingsfactoren (veroorzakend domino-inrichting, woongebieden 
binnen de 10-8 contour (QRA) of aanwezigheid RBP, gevoelige natuurgebieden 
(natuurmonumenten) binnen 10-8 contour. 

 
2. Bepaling van de mate van beheersing 
De mate van beheersing beoordeeld aan de hand van de kwaliteit van het 
veiligheidsbeheerssysteem, gebaseerd op uitgevoerde inspecties. De toezichtlast kan afnemen 
bij een hoge mate van beheersing en toenemen bij een lage mate van beheersing. 

 
3. Bepaling initiële toezichtlast 
De combinatie van de score voor de inherente factoren en de mate van beheersing is bepalend 
voor de toezichtlast. Op basis van een logisch verband wordt het totaal aantal dagen bepaald 
voor inspectie op de inrichting per jaar. 
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4. Condities 
Er zijn verschillende condities die de opzet en uitvoering van een inspectie, en daarmee de 
inspectielast kunnen beïnvloeden. Dit zijn o.m. het minimum/maximaal aantal inspectiedagen per 
keer, het aantal inspectieteams en de inspectiefrequentie. 
De uitkomst van de combinatie van de condities en de initiële toezichtlast is de nominale 
toezichtlast. 
 
5. Bestuurlijke/regionale randvoorwaarden (o.m. BIP) 
Bestuurlijke randvoorwaarden gebaseerd op de ambitie van een organisatie of de beschikbare 
capaciteit, onder meer vastgelegd in het BIP, kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke 
uitvoering. De uitkomst van de combinatie van de bestuurlijke randvoorwaarden en de nominale 
toezichtlast is de feitelijke toezichtlast. 
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Bijlage 2, Brzo 2015, wettekst artikel 13 
 

1. De toezichthouders zorgen gezamenlijk voor het opstellen en het beheren van een 
inspectiesysteem. 

2. Inspecties worden afgestemd op het soort inrichting en zijn niet afhankelijk van de 
ontvangst van het veiligheidsrapport of van andere ingediende rapporten. 

3. Inspecties zijn zodanig opgezet dat een planmatig en systematisch, technisch, 
organisatorisch en bedrijfskundig onderzoek van de in de inrichting gebruikte 
systemen kan worden uitgevoerd om na te gaan of: 

a. de exploitant kan aantonen dat de passende maatregelen zijn getroffen 
teneinde zware ongevallen te voorkomen; 

b. de exploitant kan aantonen dat in passende middelen is voorzien teneinde de 
gevolgen van zware ongevallen binnen en buiten de inrichting te beperken; en 

c. de gegevens en informatie vervat in het veiligheidsrapport of in een ander 
ingediend rapport, de situatie in de inrichting adequaat weergeven. 

4. De toezichthouders stellen gezamenlijk een inspectieplan op voor alle inrichtingen. 
5. Het inspectieplan bevat ten minste: 

a. een algemene beoordeling van de relevante veiligheidskwesties; 
b. het geografische gebied dat het inspectieplan bestrijkt; 
c. een lijst van de inrichtingen die onder het plan vallen; 
d. een lijst van de inrichtingen, aangewezen overeenkomstig artikel 8, eerste lid; 
e. een lijst van de inrichtingen waar specifieke externe risico's of 

gevarenbronnen het risico voor of de gevolgen van een zwaar ongeval 
kunnen vergroten; 

f. procedures voor routinematige inspecties, waaronder de programma's voor 
dergelijke inspecties, bedoeld in het zevende lid; 

g. procedures voor niet-routinematige inspecties als bedoeld in het twaalfde lid; 
en 

h. bepalingen inzake de samenwerking tussen de verschillende 
inspectiediensten. 

6. De toezichthouders bezien het inspectieplan regelmatig. Indien nodig, werken de 
toezichthouders het inspectieplan bij. 

7. De toezichthouders stellen gezamenlijk op basis van de inspectieplannen regelmatig 
programma’s voor routinematige en niet-routinematige inspecties voor alle 
inrichtingen op. 

8. De programma’s, bedoeld in het zevende lid, vermelden in ieder geval de frequentie 
van de inspecties ter plaatse voor de verschillende soorten inrichtingen. De periode 
tussen twee opeenvolgende inspecties ter plaatse bedraagt ten hoogste: 

a. één jaar voor hogedrempelinrichtingen; 
b. drie jaar voor lagedrempelinrichtingen. 

9. Het achtste lid, tweede volzin, is niet van toepassing indien de toezichthouders een 
inspectieprogramma hebben opgesteld op grond van een systematische evaluatie van 
de gevaren van zware ongevallen bij de betrokken inrichtingen. 

10. De systematische evaluatie van de gevaren van de betrokken inrichtingen wordt in 
ieder geval gebaseerd op: 

a. de mogelijke effecten van de betrokken inrichtingen op de menselijke 
gezondheid en het milieu; 

b. gegevens betreffende de naleving van het bij of krachtens dit besluit 
bepaalde. 

11. Onverminderd het tiende lid wordt, indien relevant, rekening gehouden met 
bevindingen van inspecties die zijn uitgevoerd krachtens andere wettelijke 
voorschriften. 

12. Niet-routinematige inspecties worden uitgevoerd om ernstige klachten, ernstige 
ongevallen en bijna-ongevallen, incidenten en gevallen van niet-naleving zo spoedig 
mogelijk te onderzoeken. 

13. De toezichthouders delen de exploitant binnen vier maanden na iedere inspectie de 
conclusies van de inspectie mede. 

14. De toezichthouders zien erop toe dat de exploitant binnen een redelijke termijn na 
ontvangst van de mededeling, bedoeld in het dertiende lid, de noodzakelijke acties 
neemt. 
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15. Als bij een inspectie een belangrijke overtreding van het bij of krachtens dit besluit 
bepaalde wordt geconstateerd, wordt binnen zes maanden een aanvullende inspectie 
verricht. 

16. De inspecties worden zoveel mogelijk gecoördineerd en, voor zover mogelijk, 
gecombineerd verricht met inspecties krachtens andere wettelijke voorschriften. 

17. Het bevoegd gezag verschaft aan eenieder in ieder geval: 
a. de datum van de laatste routinematige inspectie ter plaatse bij een inrichting 

of een verwijzing naar de plaats waar die informatie elektronisch kan worden 
geraadpleegd; en 

b. inlichtingen over de wijze waarop er op verzoek meer gedetailleerde 
gegevens over de inspectie en het inspectieplan kunnen worden verkregen. 

18. Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Ministers van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie, kunnen nadere regels worden 
gesteld met betrekking tot het derde, zesde tot en met achtste, tiende tot en met 
twaalfde en het veertiende tot en met zeventiende lid. 


