
Nieuwsgierig en wilt u meer weten?  

Vraag onze programmagids aan via risicobeheersing@brwbn.nl  

of kijk op www.brandweer.nl/brabant-noord.

Toezicht bij hoog risicobedrijven
Samen met de Omgevingsdienst en 
Inspectie SZW voeren wij inspecties 
- gericht op veiligheidssystemen, 

bedrijfsbrandweer en 
rampenbestrijding - uit bij 15 
risicobedrijven. Er werden 
bij 11 bedrijven in totaal 24 

overtredingen vastgesteld. 
In 2018 waren dit 17 
overtredingen. 

  Geen overtreding. Totaal: 4 

   Lichte overtreding: lichtere 

tekortkomingen die hersteld moeten 

worden. Totaal: 18

   Matige overtreding: geen onmiddellijke 

dreiging, wel onvoldoende 

brandwerende maatregelen. Totaal: 6

   Zware overtreding: onmiddellijke 

dreiging en/of onomkeerbaar risico op 

een zwaar ongeval. Totaal: 0

‘Van risico naar vertrouwen’
Regels zorgen niet altijd voor voldoende brandveiligheid. 
Stichting Dichterbij verleent zorg aan mensen met 
een verstandelijke beperking. Maatwerk is nodig om 
hen een brandveilige (woon)omgeving te kunnen 
bieden. Jan van Acker, coördinator brandveiligheid bij 
Dichterbij: “Onze wensen en behoeften bundelen wij 
met jullie deskundigheid. Samen is ons doel de risico’s 
te verkleinen en het risicobewustzijn bij cliënten en 
medewerkers te bevorderen. Nu de afspraken vastliggen 
in een convenant, staan we aan de vooravond van de 

uitvoering.”

‘Als netwerk sta je sterker’ 
Brabant is de provincie met de meeste evenementen van 
Nederland. Ter bevordering van een snelle afwikkeling 
van alle vergunningen maakten veiligheidsregio’s 
en gemeenten nieuwe samenwerkingsafspraken. In 
netwerkverband werd in 2019 ook een Brabantse 
leergang Evenementveiligheid gelanceerd. Kees Arts, 
evenementenregisseur voor de Veiligheidsregio’s 
Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost: “Risicobeheersing 
speelde een prominente rol bij de ontwikkeling van de 
Regionale Procesbeschrijving Evenementenveiligheid. 
Een gedeeld succes van het totale netwerk!” 

Omgevings-
veiligheid
224 adviezen om de
ruimte zo veilig mogelijk te 
benutten en de risico’s bij het 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen 
te beperken.

Publieksvragen
451 personen 
geholpen bij vragen over 
brandveiligheid.

Evenementen-
veiligheid
296 evenementen-
vergunningen.

80 controles op locatie.

Preventie
204 adviesgesprekken
over preventie en 
brandveiligheid.

Bouw
1056 adviezen  
Wabo vergunning.

Risicogericht 
toezicht
759 controles en advies 
over onveilige situaties. 
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Gastlessen in het 
beroepsonderwijs 
7 lessen verzorgd aan 
scholieren en studenten.

Eerste Hulp Bij 
Ontruimen 

11 trainingen aan 
zorginstellingen.

Keurmerk Veilig 
Ondernemen
76 sessies met 
ondernemers.  

En actief op 26 terreinen in 
onze regio. 

Ambassadeur 
Brandveilig Leven
22 trainingen om 
professionals in de zorg, 
wijkcontactpersonen en leden 
van bewonerscommissies tot 
ambassadeur te maken. 

Brandveilig Leven 
101 momenten van 
kennisdeling via lezingen, 
lessen of adviesgesprekken.

* Soorten overtredingen 
verdeeld over de regio.

Resultaten Risicobeheersing 2019 
Sector Risicobeheersing van Brandweer Brabant-Noord ondersteunt 
gemeenten, bedrijven, instellingen en inwoners bij het brandveilig 
inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. Wij werken samen met 
zorgorganisaties, wooncorporaties, scholen, horecazaken, het Rode Kruis, 
gemeenten en politie. 

Samen werken aan veiligheid

 Onze cijfers 

 Onze successen 

Brandweer  
op school
58 lessen op basisscholen aan 
de groepen 3 t/m 8.

Met alle activiteiten bereikten wij ruim 7000 inwoners.

Onze focus ligt op het voorkomen van: 
1. Slachtoffers bij brand
2.  Onherstelbare schade (erfgoed / milieu) en 

eventuele maatschappelijke ontwrichting bij brand

Dit doen we in twee teams:
Maatschappij maakt mensen bewust van de gevaren en 
laat mogelijkheden zien om goed voor zichzelf te zorgen. 
Zo leert men - dankzij onze trainingen, adviesgesprekken 
en met de juiste begeleiding - denken in kansen. Hierdoor 
verandert het veiligheidsgedrag.

Bevoegd Gezag ondersteunt gemeenten en provincie met 
risicogericht toezicht en vergunning- en handhavingstaken.


