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Geacht college,  

Via deze brief informeer ik u over de consequenties die de maatregelen rondom het coronavirus hebben 

voor het uitvoeren van toezicht op brandveiligheid door de afdeling Risicobeheersing van Brandweer 

Brabant-Noord. 

Gezamenlijke toezichtstrategie brandveiligheid  

Sinds 2017 werken de aangesloten gemeenten en Brandweer Brabant-Noord volgens een gezamenlijk 

ontwikkelde en vastgestelde Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid. Deze strategie is zodanig 

ingericht dat er op regionaal niveau een maximale veiligheidswinst behaald wordt op de bestuurlijke 

doelstelling: ‘Het voorkomen van slachtoffers’. Het gaat bijvoorbeeld om toezicht bij  

horecagelegenheden, zorginstellingen, scholen en bijeenkomstgebouwen. Op deze wijze worden in een 

cyclus van vier jaar de meest risicovolle gebouwen in onze regio gecontroleerd. 

Gevolgen brandveiligheidstoezicht 

Het coronavirus is van invloed op onze dienstverlening. Binnen Brandweer Brabant-Noord zijn sinds 

maart maatregelen getroffen. De maatregelen zijn in lijn met de adviezen van het kabinet en de 

Brancherichtlijn COVID-19 van Brandweer Nederland. 

Deze maatregelen hebben als gevolg gehad dat er in de periode maart tot en met juni geen fysieke 

toezichtmomenten hebben plaatsgevonden. Aan de ene kant was het fysiek uitvoeren van 

gebruikstoezicht bij veel gebouwen niet effectief, aangezien deze buiten gebruik waren.  Anderzijds 

werden bezoeken van de Brandweer onwenselijk geacht bij bijvoorbeeld zorginstellingen en 

verpleegtehuizen. Met het versoepelen van de coronamaatregelen in de zomerperiode is ook het 

brandveiligheidstoezicht weer fysiek vervolgd.  

Over het afschalen en weer vervolgen van het brandveiligheidstoezicht, is steeds ambtelijk overleg 

geweest met uw VTH-afdeling. Ook in de voortgangsrapportages naar het bestuur van Veiligheidsregio 

Brabant-Noord is dit vermeld. 

Alternatieve dienstverlening  

Het is belangrijk om zicht te houden op de staat van brandveiligheid. Daarom is er de afgelopen 

maanden gezocht naar alternatieve vormen van dienstverlening, waarbij geen fysiek contact hoeft 

plaats te vinden. Toezichtmomenten worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd, bijvoorbeeld via 

videobellen. 
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Ook ontwikkelen we een digitale zelfcheck, waarmee beheerders eenvoudig zelf bewust worden 

gemaakt van de staat van brandveiligheid in hun gebouw. Deze zelfcheck is een aanleiding om daarna 

in gesprek gegaan met eigenaren over de resultaten daarvan. 

Verlengen van regionale toezichtstrategie 2017-2020  

De risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid is vormgegeven volgens een aanpak waarbij in een 

periode van vier jaar de meest risicovolle gebouwen worden gecontroleerd. Wij moeten helaas 

constateren dat het niet mogelijk is te voldoen aan de strategie zoals die in 2017 is vormgegeven.  

Om te voorkomen dat gebouwen buiten beeld vallen, is met uw medewerkers besproken de 

toezichtstrategie met één jaar te verlengen. Dat geeft de ruimte om in 2021 wel de volledige voorraad 

aan risicovolle objecten te bezoeken en het toezichtprogramma in 2021 af te ronden. Zeer risicovolle 

objecten controleren wij jaarlijks, zoals die met een (gezondheids)zorgfunctie. Passend binnen de 

toezichtstrategie worden deze objecten eenmaal extra gecontroleerd.  

Inmiddels zijn voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar om medewerkers veilig te laten 

toezichthouden. Ook zijn locaties veelal ‘corona-proof’ ingericht en bezoeken we gebouwen, zoals 

scholen, op verzoek buiten werktijd. Dit om contactmomenten te beperken. Daarmee is het de 

verwachting dat toezicht kan plaatsvinden, zelfs binnen de beperkingen van nu. 

De gevolgen van het coronavirus en verlengen van onze toezichtstrategie is ambtelijk besproken met 

de Provincie Noord-Brabant in zijn rol als interbestuurlijk toezichthouder. Naar aanleiding van dat 

gesprek adviseer ik u om een passage op te nemen in uw VTH-jaarverslag over de gevolgen van het 

coronavirus op brandveiligheidstoezicht. 

Afsluitend 

De accountmanagers Risicobeheersing bekijken ook in deze periode, samen met uw medewerkers, 

waar fysiek toezicht wenselijk en mogelijk is. Zeker nu het aantal coronabesmettingen toeneemt en 

maatregelen strenger worden. Uitgangspunt daarbij is dat onze dienstverlening zoveel mogelijk 

(alternatief) doorgaat.  

Mocht u verdere vragen of opmerkingen hebben, kan uw college of kunnen uw medewerkers contact 

opnemen met dhr. Loek van Hemert, beleidsadviseur bij mijn sector Risicobeheersing. Hij is te 

bereiken via l.vanhemert@brwbn.nl en 06 4637 8048. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Peter Bandsma 

Sectorhoofd Risicobeheersing 


