
‘Wij ondersteunen gemeenten bij de 
crisisnoodopvang voor vluchtelingen 

en asielzoekers door te adviseren en 
controles uit te voeren’

‘Dankzij geodata hebben we in beeld 
waar er in de toekomst mogelijk een 

bluswatertekort kan optreden bij een 
incident’

‘Het veilig stallen van scootmobielen
is belangrijk voor de 

brandveiligheid’

‘Met het afronden van ons Programma 
Omgevingswet zijn wij klaar om de 

overstap naar de Omgevingswet te 
maken’

Samenwerken aan veiligheid.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2022 

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de 
schadelijke gevolgen van brand. Het maakt deel uit van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor brandweerzorg zoals bedoeld is in de Wet 
veiligheidsregio’s. De resultaten die Risicobeheersing nastreeft, passen 
binnen dit verantwoordelijkheidskader. 

Staat brandveiligheid al op uw agenda en wilt u het veiligheidsniveau 
bij u en in uw organisatie verhogen? Bekijk de programma’s die 
worden aangeboden in de programmagids.
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Boekel

MaashorstSint- 
Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
In 2022 zijn we gestart met de hernieuwde Risicogerichte 
Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025. Met deze strategie houden 
we toezicht op de brandveiligheid in gebouwen in de regio. Onder de 
hernieuwde strategie zijn we ons meer gaan richten op bewustwording 
en gedragsverandering. Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe 

instrumenten in: een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies 
en trainingen. Deze nieuwe instrumenten worden positief ontvangen 
door gebouweigenaren en –gebruikers. In 2022 zijn er 504 digitale 

zelfscans ingevuld en 5 kennissessies gegeven. 

Meer informatie over de Risicogerichte Toezichtstrategie 
Brandveiligheid 2022-2025 en de instrumenten is te vinden op 
de website, in de folder of bekijk de animatie.

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via ons 
algemene e-mailadres: risicobeheersing@brwbn.nl.

Alle cijfers

Programmagids Evenementen na corona

Klik op  voor de  
cijfers per gemeente

Onze cijfers 
Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners 
in het brandveilig inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. 

Publieksvragen
400 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid
343 adviezen gegeven om 
de openbare ruimte zo veilig 
mogelijk te benutten en 
de risico’s van gevaarlijke 
stoffen te beperken.

Bouwen
940 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Land van Cuijk

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=
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Programmagids
Met het programma Maatschappij vragen wij aandacht voor brandveiligheid en 
willen wij verschillende doelgroepen bewust maken van de gevaren van brand. We 
gaan met elkaar in gesprek, laten zien wat u kunt doen en werken met u samen om 
gedragsverandering te stimuleren bij uzelf en uw omgeving, thuis of op het werk 
met iedereen van jong tot oud. Het team van Maatschappij schuift graag aan als 
kennispartner. Dit zijn de programma’s die worden aangeboden:

• Keurmerk Veilig Ondernemen
• Ambassadeur Brandveilig leven
• Eerste Hulp Bij Ontruimen
• Brandweer op School
• Broodje Brandweer
• Gastlessen beroepsonderwijs
• Voorlichting

In de programmagids staan de verschillende programma’s die we aanbieden met een 
nadere toelichting. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem gerust contact met 
ons op via brandveiligleven@brwbn.nl.

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2022/02/220106.VRBN_Programmagids_BBN.pdf
mailto:brandveiligleven%40brwbn.nl?subject=
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Evenementen na corona
Het evenementenjaar 2022 is begonnen in alle onzekerheid, waardoor de voorbereiding van 
evenementen door organisatoren vaak globaal en op verschillende scenario’s werd ingestoken. 
Tijdens vooroverleggen met gemeenten en organisatoren hebben wij dan ook zoveel mogelijk 
meegedacht en aandachtspunten meegegeven op de verschillende vormen die een evenement zou 
kunnen aannemen onder verschillende coronamaatregelen. 

Toen alle coronamaatregelen werden afgeschaft en evenementen weer zonder maatregelen konden 
plaatsvinden, kwamen er gelijktijdig veel evenementenaanvragen bij ons binnen. Na een periode 
van weinig evenementen en daarnaast ook veel nieuwe gezichten bij de gemeenten, merkten we dat 
het voor iedereen weer even wennen of kennismaken met de werkafspraken en –processen was. 
Na de grote piek van aanvragen hebben we daarom veel tijd geïnvesteerd in het onder de aandacht 
brengen van de Regionale procesbeschrijving evenementenveiligheid Oost-Brabant. Deze regionale 
manier van werken helpt om samen de juiste dingen te doen, verwachtingen over en weer duidelijk te 
hebben en uiteindelijk een veilig evenement plaats te laten vinden.

Daarnaast heeft Veiligheidsregio Brabant-Noord samen met Event Safety Institute de 
lesmodules voor evenementenveiligheid weer beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen alle, bij de 
vergunningverlening betrokken partijen: gemeenten, brandweer, GHOR, sector Crisisbeheersing & 
Rampenbestrijding en politie, de kennis rondom evenementenveiligheid opdoen of opfrissen. De 
basismodules zijn recentelijk gestart en lopen in 2023 door. Meer over deze lesmodules is hier te 
vinden.  

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=
https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2021/02/Regionale-procesbeschrijving-evenementenveiligheid-Oost-Brabant-v1.0.pdf
https://www.eventsafetyinstitute.nl/incompany-brabant-2022/
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Onze cijfers

Omgevingsveiligheid
343 adviezen gegeven om 
de ruimte zo veilig mogelijk 
te benutten en de risico’s van 
gevaarlijke stoffen te beperken.

Publieksvragen
400 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

Evenementenveiligheid
138 keer geadviseerd over 
evenementenvergunningen.
23 controle uitgevoerd op 
evenementenlocaties.

Voorbereidende 
adviesgesprekken
188 adviesgesprekken 
gevoerd over preventie en 
brandveiligheid, voorafgaand 
aan toetsing.

Bouwen
940 adviezen gegeven  
Wabo vergunning.

Risicorelevante  
bedrijven
17 toezichtbezoeken  
afgelegd bij risicorelevante 
bedrijven.

Gastlessen in het 
beroepsonderwijs 
5 lessen verzorgd aan 
scholieren en studenten.

Keurmerk Veilig  
Ondernemen
41 sessies gehouden  
met ondernemers.

Eerste Hulp  
Bij Ontruimen
7 training verzorgd  
aan zorginstellingen.

Ambassadeur  
Brandveilig Leven
12 training gegeven om
professionals in de zorg,
wijkcontactpersonen en leden
van bewonerscommissies tot
ambassadeur te maken.

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

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

BRZO-bedrijven
15 van 15 BRZO-bedrijven* 
geïnspecteerd en geadviseerd. 

*Bedrijven waar grote hoeveel heden 
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, 
vallen onder het Besluit risico’s zware 
ongevallen.

Geen nood bij Damp
5 bijeenkomst bij  
industriële bedrijven 
waar geoefend wordt met 
noodscenario’s bij het 
vrijkomen van giftige en 
gevaarlijke dampen. 

Digitale zelfscan
504 controles uitgevoerd, 
inclusief hercontroles  
en ad hoc.

 Kennissessies
5 controles uitgevoerd, 
inclusief hercontroles  
en ad hoc.

 Fysieke controle
654 controles uitgevoerd, 
inclusief hercontroles  
en ad hoc.

Milieu
108 adviezen gegeven om 
brandveiligheidsrisico’s op het 
gebied van milieu te beperken. 

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=


Samenwerken aan veiligheid.

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting 1 januari 2024 in werking en 
brengt veel veranderingen met zich mee voor initiatieven in de fysieke 
leefomgeving. De veranderingen onder de Omgevingswet zijn ook van 
impact op de veiligheidsregio. Daarom hebben wij als Risicobeheersing in 
2022 veel tijd gestoken in de voorbereiding op de Omgevingswet. 

Met het programma Omgevingswet hebben we vele resultaten bereikt. Zo 
hebben we o.a. een nieuwe producten- en dienstencatalogus opgesteld 
en zijn onze werkafspraken vernieuwd. Onze adviseurs zijn het afgelopen 
jaar ook opgeleid om deel te nemen aan een omgevingstafel. Bekijk 
hiernaast alvast een overzicht van welke producten en diensten we onder de 
Omgevingswet aanbieden en welke werkafspraken daarbij horen.

De komende tijd gaan onze 
accountmanagers bij de gemeenten 
langs om toelichting te geven over 
onze resultaten en documenten. 
Daarnaast introduceren ze een aantal 
nieuwe werkwijzen waar we ook al 
vóór de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet mee willen gaan 
werken.

Met het behalen van de resultaten verwachten wij als 
veiligheidsregio klaar te zijn voor de overstap naar de 
Omgevingswet, zodat wij ook onder de nieuwe wetgeving 
onze partners op de juiste wijze kunnen adviseren over 
fysieke veiligheid. 

Terug naar overzichtspagina

Samenwerken aan veiligheid.

Seveso en 
bedrijfsbrandweren

Programma 
Maatschappij

Werkafspraken onder de Omgevingswet
In onze samenwerking met partners maken wij werkafspraken over onze producten  

en diensten. Wij hebben hiervoor een handige samenvatting gemaakt.

Producten- en dienstencatalogus
Brandweer Brabant-Noord

Onze producten en diensten

Dit doen wij ook

Onze leefomgeving is altijd in ontwikkeling. Ieder initiatief heeft invloed op de omgeving. Een veilige en gezonde leefomgeving 
inrichten, is samen de juiste keuzes maken. De sector Risicobeheersing van Brandweer Brabant-Noord ondersteunt het bevoegd 
gezag, bedrijven, instellingen en bewoners in het veilig inrichten van hun woon-, werk- en leefomgeving. Wij bieden hiervoor diverse 
producten en diensten aan. Vanuit deze hoofdpagina kunt u doorklikken naar meer informatie over de verschillende onderwerpen.

Vragen?
Heeft u na het lezen van 
dit overzicht nog vragen of 
wilt u meer weten? Neem 
dan contact op met uw 
contactpersoon of mail naar 
risicobeheersing@brwbn.nl

Advies voorbereiding 
initiatief fysieke 
leefomgeving (vooroverleg)

Advies kerninstrumenten 
(omgevingsvisie, 
omgevingsplan en 
omgevingsprogramma)

Samenvatting werkafspraken

Advies activiteit fysieke 
leefomgeving

 Bouw
 Evenementen
 Milieubelastende activiteit 
 Omgevingsplanactiviteit
 Vuurwerk

Controle (proactief en reactief)
 Bouw
  Brandveilig gebruik (Risicogerichte 

Toezichtstrategie Brandveiligheid) 
 Evenementen
 Milieubelastende activiteit

https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2023/01/Producten-en-dienstencatalogus-Brandweer-Brabant-Noord.pdf


Samenwerken aan veiligheid.

Scootmobielen stallen in een besloten 
vluchtroute

Ouderen blijven steeds vaker langer zelfstandig wonen. Om hun zelfstandigheid 
en mobiliteit te behouden, maken zij soms gebruik van een scootmobiel. Bij 
Brandweer Brabant-Noord komen we steeds vaker tegen dat scootmobielen 
in een besloten vluchtroute worden gestald. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
een dichte gang die vaak ook de vluchtweg is als er brand uitbreekt. Vanuit 
brandveiligheidsoogpunt is het juist belangrijk dat gangen vrij zijn van obstakels. 

Het plaatsen van scootmobielen in gangen kan hinderen bij het ontvluchten en 
evacueren van een gebouw bij brand of een andere calamiteit. Mensen kunnen 
struikelen of gedesoriënteerd raken. Ook de brandweer kan moeilijker een woning 
bereiken. Daarnaast kan een scootmobiel in brand raken waarbij veel (giftige) rook 
vrijkomt dat het snel en veilig vluchten belemmert.

In gesprek
Voor afdelingen Wmo van gemeenten en zorginstellingen die direct te maken 
hebben met senioren en/of het verstrekken van Wmo-voorzieningen, heeft 
Brandweer Brabant-Noord een notitie opgesteld om deze risico’s te beperken. 
Deze notitie bevat verschillende handvatten om (brand)veiligheid in de zorg 
te bevorderen. Aangezien de woonsituaties heel divers zijn en dus ook de 
passende maatregelen, gaan onze adviseurs brandveiligheid graag in gesprek. 

Wilt u meer weten over het veilig stallen van scootmobielen? 
Of heeft u andere vragen over brandveiligheid? 
Neem contact op met onze adviseurs van Risicobeheersing via 
risicobeheersing@brwbn.nl of 088 020 8103. 

Terug naar overzichtspagina
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Samenwerken aan veiligheid.

Toekomstbestendige 
bluswatervoorziening

Beschikbaarheid van bluswater lijkt een vanzelfsprekendheid 
dankzij de vele brandkranen en de waterwagens van de 
brandweer. In de toekomst wordt het leidingwaternetwerk 
in Brabant vernieuwd, waarbij het grootste deel van de 
brandkranen komt te vervallen. Als Veiligheidsregio Brabant-
Noord werken we daarom aan een duurzame beschikbaarheid 
van bluswater, zodat bluswater ook in de toekomst 
vanzelfsprekend blijft. 

Om de beschikbaarheid van bluswater toekomstbestendig 
te maken, staat het inrichten van de organisatie voor een 
toekomstbestendige bluswatervoorziening centraal. Dit 
doen we niet alleen, maar ook samen met gemeenten 
en Brabant Water. We werken aan het verbeteren van de 
informatievoorziening rondom bluswater en kijken kritisch 
naar het beleggen van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden bij de juiste betrokken partijen.

Het afgelopen jaar hebben we met behulp van geodata in 
kaart gebracht hoe de bluswatervoorziening er in onze regio 
in de toekomst uit gaat zien als er steeds meer brandkranen 
verdwijnen. Dankzij deze analyse hebben we in beeld 
waar er in de toekomst mogelijk een bluswatertekort 
kan optreden bij een incident. Op basis hiervan gaan 
we met betrokken partijen in gesprek hoe we kunnen 
voorkomen dat de brandweer in de toekomst bij 
een incident onvoldoende bluswater tot haar 
beschikking heeft. 

Terug naar overzichtspagina



Samenwerken aan veiligheid.

Opvang Oekraïners en asielzoekers

In 2022 heeft een enorme stroom aan Oekraïense vluchtelingen 
en asielzoekers van buiten de EU ertoe geleid dat de 
bestaande opvanglocaties en AZC’s overvol kwamen te zitten. 
Veiligheidsregio’s werden vanaf juni 2022 door de Rijksoverheid 
gevraagd om in toenemende mate asielzoekers op te vangen in 
tijdelijke opvangcentra, zogenoemde crisisnoodopvang (CNO’s). In 
onze veiligheidsregio hebben meerdere gemeenten aangeboden 
om asielzoekers tijdelijk in CNO’s op te vangen.

Wij ondersteunen de gemeenten vanuit Risicobeheersing 
door te adviseren op de (brand)veiligheid bij initiatieven, 
vergunningaanvragen voor de CNO’s en bij de locatie een (brand)
veiligheidscontrole uit te voeren. In 2022 hebben we op 40 CNO-
locaties geadviseerd en gecontroleerd. Zo streven we ernaar dat de 
CNO’s zo brandveilig mogelijk gerealiseerd worden. 

In deze adviseringen proberen we samen met de gemeenten 
en veiligheidsregio om, binnen de vaak geringe tijd en 
middelen, de opvanglocatie te laten voldoen aan de 
brandveiligheidseisen. Daar waar het niet volledig haalbaar 
is, brengen wij de afwijkingen met de eventuele restrisico’s 
in beeld zodat er door de gemeente hierop weloverwogen 
maatregelen of besluiten kunnen worden genomen. Ook 
zorgen we dat onze repressieve dienst op de hoogte 
is van de gerealiseerde locaties, zodat hier bij een 
onverhoopt incident men niet verrast is door de 
aanwezige opvangfunctie.

Terug naar overzichtspagina



‘Wij ondersteunen gemeenten bij de 
crisisnoodopvang voor vluchtelingen 

en asielzoekers door te adviseren en 
controles uit te voeren’

‘Dankzij geodata hebben we in beeld 
waar er in de toekomst mogelijk een 

bluswatertekort kan optreden bij een 
incident’

‘Het veilig stallen van scootmobielen
is belangrijk voor de 

brandveiligheid’

‘Met het afronden van ons Programma 
Omgevingswet zijn wij klaar om de 

overstap naar de Omgevingswet te 
maken’

Samenwerken aan veiligheid.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2022 

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de 
schadelijke gevolgen van brand. Het maakt deel uit van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor brandweerzorg zoals bedoeld is in de Wet 
veiligheidsregio’s. De resultaten die Risicobeheersing nastreeft, passen 
binnen dit verantwoordelijkheidskader. 

Staat brandveiligheid al op uw agenda en wilt u het veiligheidsniveau 
bij u en in uw organisatie verhogen? Bekijk de programma’s die 
worden aangeboden in de programmagids.

Heusden

Vught

Boxtel
Meierijstad

Oss

ʼs-Hertogenbosch

Bernheze

Boekel

Land van Cuijk
MaashorstSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
In 2022 zijn we gestart met de hernieuwde Risicogerichte 
Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025. Met deze strategie houden 
we toezicht op de brandveiligheid in gebouwen in de regio. Onder de 
hernieuwde strategie zijn we ons meer gaan richten op bewustwording 
en gedragsverandering. Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe 

instrumenten in: een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies 
en trainingen. Deze nieuwe instrumenten worden positief ontvangen 
door gebouweigenaren en –gebruikers. In 2022 zijn er 504 digitale 

zelfscans ingevuld en 5 kennissessies gegeven. 

Meer informatie over de Risicogerichte Toezichtstrategie 
Brandveiligheid 2022-2025 en de instrumenten is te vinden op 
de website, in de folder of bekijk de animatie.

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via ons 
algemene e-mailadres: risicobeheersing@brwbn.nl.

Alle cijfers

Programmagids Evenementen na corona

Klik op  voor de  
cijfers per gemeente

Onze cijfers 
Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners 
in het brandveilig inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. 

Publieksvragen
400 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid
343 adviezen gegeven om 
de openbare ruimte zo veilig 
mogelijk te benutten en 
de risico’s van gevaarlijke 
stoffen te beperken.

Bouwen
940 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Cijfers gemeente Bernheze

3x Publieksvragen

4x Omgevingsveiligheid

6x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

2x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

 30x  Fysieke controle  

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

3x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

0x BRZO-bedrijven

40x Bouw

Evenementenveiligheid
11x vergunningen
4x controles

16x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

27x  Digitale zelfscan  

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=


‘Wij ondersteunen gemeenten bij de 
crisisnoodopvang voor vluchtelingen 

en asielzoekers door te adviseren en 
controles uit te voeren’

‘Dankzij geodata hebben we in beeld 
waar er in de toekomst mogelijk een 

bluswatertekort kan optreden bij een 
incident’

‘Het veilig stallen van scootmobielen
is belangrijk voor de 

brandveiligheid’

‘Met het afronden van ons Programma 
Omgevingswet zijn wij klaar om de 

overstap naar de Omgevingswet te 
maken’

Samenwerken aan veiligheid.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2022 

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de 
schadelijke gevolgen van brand. Het maakt deel uit van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor brandweerzorg zoals bedoeld is in de Wet 
veiligheidsregio’s. De resultaten die Risicobeheersing nastreeft, passen 
binnen dit verantwoordelijkheidskader. 

Staat brandveiligheid al op uw agenda en wilt u het veiligheidsniveau 
bij u en in uw organisatie verhogen? Bekijk de programma’s die 
worden aangeboden in de programmagids.

Heusden

Vught

Boxtel
Meierijstad

Oss

ʼs-Hertogenbosch

Bernheze

Boekel

Land van Cuijk
MaashorstSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
In 2022 zijn we gestart met de hernieuwde Risicogerichte 
Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025. Met deze strategie houden 
we toezicht op de brandveiligheid in gebouwen in de regio. Onder de 
hernieuwde strategie zijn we ons meer gaan richten op bewustwording 
en gedragsverandering. Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe 

instrumenten in: een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies 
en trainingen. Deze nieuwe instrumenten worden positief ontvangen 
door gebouweigenaren en –gebruikers. In 2022 zijn er 504 digitale 

zelfscans ingevuld en 5 kennissessies gegeven. 

Meer informatie over de Risicogerichte Toezichtstrategie 
Brandveiligheid 2022-2025 en de instrumenten is te vinden op 
de website, in de folder of bekijk de animatie.

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via ons 
algemene e-mailadres: risicobeheersing@brwbn.nl.

Alle cijfers

Programmagids Evenementen na corona

Klik op  voor de  
cijfers per gemeente

Onze cijfers 
Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners 
in het brandveilig inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. 

Publieksvragen
400 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid
343 adviezen gegeven om 
de openbare ruimte zo veilig 
mogelijk te benutten en 
de risico’s van gevaarlijke 
stoffen te beperken.

Bouwen
940 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Cijfers gemeente Boekel

1x Publieksvragen

0x Omgevingsveiligheid

0x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

1x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

 15x  Fysieke controle  

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

0x BRZO-bedrijven

20x Bouw

Evenementenveiligheid
11x vergunningen
0x controles

1x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

25x  Digitale zelfscan  

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=


‘Wij ondersteunen gemeenten bij de 
crisisnoodopvang voor vluchtelingen 

en asielzoekers door te adviseren en 
controles uit te voeren’

‘Dankzij geodata hebben we in beeld 
waar er in de toekomst mogelijk een 

bluswatertekort kan optreden bij een 
incident’

‘Het veilig stallen van scootmobielen
is belangrijk voor de 

brandveiligheid’

‘Met het afronden van ons Programma 
Omgevingswet zijn wij klaar om de 

overstap naar de Omgevingswet te 
maken’

Samenwerken aan veiligheid.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2022 

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de 
schadelijke gevolgen van brand. Het maakt deel uit van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor brandweerzorg zoals bedoeld is in de Wet 
veiligheidsregio’s. De resultaten die Risicobeheersing nastreeft, passen 
binnen dit verantwoordelijkheidskader. 

Staat brandveiligheid al op uw agenda en wilt u het veiligheidsniveau 
bij u en in uw organisatie verhogen? Bekijk de programma’s die 
worden aangeboden in de programmagids.

Heusden

Vught

Boxtel
Meierijstad

Oss

ʼs-Hertogenbosch

Bernheze

Boekel

Land van Cuijk
MaashorstSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
In 2022 zijn we gestart met de hernieuwde Risicogerichte 
Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025. Met deze strategie houden 
we toezicht op de brandveiligheid in gebouwen in de regio. Onder de 
hernieuwde strategie zijn we ons meer gaan richten op bewustwording 
en gedragsverandering. Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe 

instrumenten in: een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies 
en trainingen. Deze nieuwe instrumenten worden positief ontvangen 
door gebouweigenaren en –gebruikers. In 2022 zijn er 504 digitale 

zelfscans ingevuld en 5 kennissessies gegeven. 

Meer informatie over de Risicogerichte Toezichtstrategie 
Brandveiligheid 2022-2025 en de instrumenten is te vinden op 
de website, in de folder of bekijk de animatie.

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via ons 
algemene e-mailadres: risicobeheersing@brwbn.nl.

Alle cijfers

Programmagids Evenementen na corona

Klik op  voor de  
cijfers per gemeente

Onze cijfers 
Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners 
in het brandveilig inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. 

Publieksvragen
400 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid
343 adviezen gegeven om 
de openbare ruimte zo veilig 
mogelijk te benutten en 
de risico’s van gevaarlijke 
stoffen te beperken.

Bouwen
940 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Cijfers gemeente Land van Cuijk

3x Publieksvragen

51x Omgevingsveiligheid

15x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

10x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

1x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

 98x  Fysieke controle  

0x  Brandweer op school

2x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

1x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

6x  Risicorelevante  
bedrijven

2x BRZO-bedrijven

118x Bouw

Evenementenveiligheid
30x vergunningen
3x controles

24x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

67x  Digitale zelfscan  

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=


‘Wij ondersteunen gemeenten bij de 
crisisnoodopvang voor vluchtelingen 

en asielzoekers door te adviseren en 
controles uit te voeren’

‘Dankzij geodata hebben we in beeld 
waar er in de toekomst mogelijk een 

bluswatertekort kan optreden bij een 
incident’

‘Het veilig stallen van scootmobielen
is belangrijk voor de 

brandveiligheid’

‘Met het afronden van ons Programma 
Omgevingswet zijn wij klaar om de 

overstap naar de Omgevingswet te 
maken’

Samenwerken aan veiligheid.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2022 

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de 
schadelijke gevolgen van brand. Het maakt deel uit van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor brandweerzorg zoals bedoeld is in de Wet 
veiligheidsregio’s. De resultaten die Risicobeheersing nastreeft, passen 
binnen dit verantwoordelijkheidskader. 

Staat brandveiligheid al op uw agenda en wilt u het veiligheidsniveau 
bij u en in uw organisatie verhogen? Bekijk de programma’s die 
worden aangeboden in de programmagids.

Heusden

Vught

Boxtel
Meierijstad

Oss

ʼs-Hertogenbosch

Bernheze

Boekel

Land van Cuijk
MaashorstSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
In 2022 zijn we gestart met de hernieuwde Risicogerichte 
Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025. Met deze strategie houden 
we toezicht op de brandveiligheid in gebouwen in de regio. Onder de 
hernieuwde strategie zijn we ons meer gaan richten op bewustwording 
en gedragsverandering. Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe 

instrumenten in: een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies 
en trainingen. Deze nieuwe instrumenten worden positief ontvangen 
door gebouweigenaren en –gebruikers. In 2022 zijn er 504 digitale 

zelfscans ingevuld en 5 kennissessies gegeven. 

Meer informatie over de Risicogerichte Toezichtstrategie 
Brandveiligheid 2022-2025 en de instrumenten is te vinden op 
de website, in de folder of bekijk de animatie.

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via ons 
algemene e-mailadres: risicobeheersing@brwbn.nl.

Alle cijfers

Programmagids Evenementen na corona

Klik op  voor de  
cijfers per gemeente

Onze cijfers 
Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners 
in het brandveilig inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. 

Publieksvragen
400 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid
343 adviezen gegeven om 
de openbare ruimte zo veilig 
mogelijk te benutten en 
de risico’s van gevaarlijke 
stoffen te beperken.

Bouwen
940 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Cijfers MijnGemeenteDichtbij

0x Publieksvragen

21x Omgevingsveiligheid

0x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

6x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

1x Geen nood bij Damp

 70x  Fysieke controle  

1x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

2x  Risicorelevante  
bedrijven

0x BRZO-bedrijven

37x Bouw

Evenementenveiligheid
5x vergunningen
2x controles

7x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

37x  Digitale zelfscan  

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=


‘Wij ondersteunen gemeenten bij de 
crisisnoodopvang voor vluchtelingen 

en asielzoekers door te adviseren en 
controles uit te voeren’

‘Dankzij geodata hebben we in beeld 
waar er in de toekomst mogelijk een 

bluswatertekort kan optreden bij een 
incident’

‘Het veilig stallen van scootmobielen
is belangrijk voor de 

brandveiligheid’

‘Met het afronden van ons Programma 
Omgevingswet zijn wij klaar om de 

overstap naar de Omgevingswet te 
maken’

Samenwerken aan veiligheid.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2022 

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de 
schadelijke gevolgen van brand. Het maakt deel uit van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor brandweerzorg zoals bedoeld is in de Wet 
veiligheidsregio’s. De resultaten die Risicobeheersing nastreeft, passen 
binnen dit verantwoordelijkheidskader. 

Staat brandveiligheid al op uw agenda en wilt u het veiligheidsniveau 
bij u en in uw organisatie verhogen? Bekijk de programma’s die 
worden aangeboden in de programmagids.

Heusden

Vught

Boxtel
Meierijstad

Oss

ʼs-Hertogenbosch

Bernheze

Boekel

Land van Cuijk
MaashorstSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
In 2022 zijn we gestart met de hernieuwde Risicogerichte 
Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025. Met deze strategie houden 
we toezicht op de brandveiligheid in gebouwen in de regio. Onder de 
hernieuwde strategie zijn we ons meer gaan richten op bewustwording 
en gedragsverandering. Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe 

instrumenten in: een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies 
en trainingen. Deze nieuwe instrumenten worden positief ontvangen 
door gebouweigenaren en –gebruikers. In 2022 zijn er 504 digitale 

zelfscans ingevuld en 5 kennissessies gegeven. 

Meer informatie over de Risicogerichte Toezichtstrategie 
Brandveiligheid 2022-2025 en de instrumenten is te vinden op 
de website, in de folder of bekijk de animatie.

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via ons 
algemene e-mailadres: risicobeheersing@brwbn.nl.

Alle cijfers

Programmagids Evenementen na corona

Klik op  voor de  
cijfers per gemeente

Onze cijfers 
Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners 
in het brandveilig inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. 

Publieksvragen
400 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid
343 adviezen gegeven om 
de openbare ruimte zo veilig 
mogelijk te benutten en 
de risico’s van gevaarlijke 
stoffen te beperken.

Bouwen
940 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Cijfers gemeente Maashorst

4x Publieksvragen

15x Omgevingsveiligheid

1x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

0x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

 73x  Fysieke controle  

1x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

2x BRZO-bedrijven

87x Bouw

Evenementenveiligheid
15x vergunningen
3x controles

13x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

57x  Digitale zelfscan  

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=


‘Wij ondersteunen gemeenten bij de 
crisisnoodopvang voor vluchtelingen 

en asielzoekers door te adviseren en 
controles uit te voeren’

‘Dankzij geodata hebben we in beeld 
waar er in de toekomst mogelijk een 

bluswatertekort kan optreden bij een 
incident’

‘Het veilig stallen van scootmobielen
is belangrijk voor de 

brandveiligheid’

‘Met het afronden van ons Programma 
Omgevingswet zijn wij klaar om de 

overstap naar de Omgevingswet te 
maken’

Samenwerken aan veiligheid.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2022 

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de 
schadelijke gevolgen van brand. Het maakt deel uit van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor brandweerzorg zoals bedoeld is in de Wet 
veiligheidsregio’s. De resultaten die Risicobeheersing nastreeft, passen 
binnen dit verantwoordelijkheidskader. 

Staat brandveiligheid al op uw agenda en wilt u het veiligheidsniveau 
bij u en in uw organisatie verhogen? Bekijk de programma’s die 
worden aangeboden in de programmagids.

Heusden

Vught

Boxtel
Meierijstad

Oss

ʼs-Hertogenbosch

Bernheze

Boekel

Land van Cuijk
MaashorstSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
In 2022 zijn we gestart met de hernieuwde Risicogerichte 
Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025. Met deze strategie houden 
we toezicht op de brandveiligheid in gebouwen in de regio. Onder de 
hernieuwde strategie zijn we ons meer gaan richten op bewustwording 
en gedragsverandering. Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe 

instrumenten in: een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies 
en trainingen. Deze nieuwe instrumenten worden positief ontvangen 
door gebouweigenaren en –gebruikers. In 2022 zijn er 504 digitale 

zelfscans ingevuld en 5 kennissessies gegeven. 

Meer informatie over de Risicogerichte Toezichtstrategie 
Brandveiligheid 2022-2025 en de instrumenten is te vinden op 
de website, in de folder of bekijk de animatie.

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via ons 
algemene e-mailadres: risicobeheersing@brwbn.nl.

Alle cijfers

Programmagids Evenementen na corona

Klik op  voor de  
cijfers per gemeente

Onze cijfers 
Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners 
in het brandveilig inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. 

Publieksvragen
400 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid
343 adviezen gegeven om 
de openbare ruimte zo veilig 
mogelijk te benutten en 
de risico’s van gevaarlijke 
stoffen te beperken.

Bouwen
940 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Cijfers gemeente Heusden

5x Publieksvragen

16x Omgevingsveiligheid

0x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

1x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

 42x  Fysieke controle  

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

2x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

3x BRZO-bedrijven

84x Bouw

Evenementenveiligheid
1x vergunningen
0x controles

5x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

49x  Digitale zelfscan  

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=


‘Wij ondersteunen gemeenten bij de 
crisisnoodopvang voor vluchtelingen 

en asielzoekers door te adviseren en 
controles uit te voeren’

‘Dankzij geodata hebben we in beeld 
waar er in de toekomst mogelijk een 

bluswatertekort kan optreden bij een 
incident’

‘Het veilig stallen van scootmobielen
is belangrijk voor de 

brandveiligheid’

‘Met het afronden van ons Programma 
Omgevingswet zijn wij klaar om de 

overstap naar de Omgevingswet te 
maken’

Samenwerken aan veiligheid.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2022 

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de 
schadelijke gevolgen van brand. Het maakt deel uit van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor brandweerzorg zoals bedoeld is in de Wet 
veiligheidsregio’s. De resultaten die Risicobeheersing nastreeft, passen 
binnen dit verantwoordelijkheidskader. 

Staat brandveiligheid al op uw agenda en wilt u het veiligheidsniveau 
bij u en in uw organisatie verhogen? Bekijk de programma’s die 
worden aangeboden in de programmagids.

Heusden

Vught

Boxtel
Meierijstad

Oss

ʼs-Hertogenbosch

Bernheze

Boekel

Land van Cuijk
MaashorstSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
In 2022 zijn we gestart met de hernieuwde Risicogerichte 
Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025. Met deze strategie houden 
we toezicht op de brandveiligheid in gebouwen in de regio. Onder de 
hernieuwde strategie zijn we ons meer gaan richten op bewustwording 
en gedragsverandering. Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe 

instrumenten in: een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies 
en trainingen. Deze nieuwe instrumenten worden positief ontvangen 
door gebouweigenaren en –gebruikers. In 2022 zijn er 504 digitale 

zelfscans ingevuld en 5 kennissessies gegeven. 

Meer informatie over de Risicogerichte Toezichtstrategie 
Brandveiligheid 2022-2025 en de instrumenten is te vinden op 
de website, in de folder of bekijk de animatie.

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via ons 
algemene e-mailadres: risicobeheersing@brwbn.nl.

Alle cijfers

Programmagids Evenementen na corona

Klik op  voor de  
cijfers per gemeente

Onze cijfers 
Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners 
in het brandveilig inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. 

Publieksvragen
400 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid
343 adviezen gegeven om 
de openbare ruimte zo veilig 
mogelijk te benutten en 
de risico’s van gevaarlijke 
stoffen te beperken.

Bouwen
940 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Cijfers gemeente Meierijstad

1x Publieksvragen

14x Omgevingsveiligheid

1x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

5x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

1x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

1x Geen nood bij Damp

 85x  Fysieke controle  

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

1x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

2x  Risicorelevante  
bedrijven

1x BRZO-bedrijven

139x Bouw

Evenementenveiligheid
19x vergunningen
2x controles

18x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

46x  Digitale zelfscan  

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=


‘Wij ondersteunen gemeenten bij de 
crisisnoodopvang voor vluchtelingen 

en asielzoekers door te adviseren en 
controles uit te voeren’

‘Dankzij geodata hebben we in beeld 
waar er in de toekomst mogelijk een 

bluswatertekort kan optreden bij een 
incident’

‘Het veilig stallen van scootmobielen
is belangrijk voor de 

brandveiligheid’

‘Met het afronden van ons Programma 
Omgevingswet zijn wij klaar om de 

overstap naar de Omgevingswet te 
maken’

Samenwerken aan veiligheid.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2022 

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de 
schadelijke gevolgen van brand. Het maakt deel uit van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor brandweerzorg zoals bedoeld is in de Wet 
veiligheidsregio’s. De resultaten die Risicobeheersing nastreeft, passen 
binnen dit verantwoordelijkheidskader. 

Staat brandveiligheid al op uw agenda en wilt u het veiligheidsniveau 
bij u en in uw organisatie verhogen? Bekijk de programma’s die 
worden aangeboden in de programmagids.

Heusden

Vught

Boxtel
Meierijstad

Oss

ʼs-Hertogenbosch

Bernheze

Boekel

Land van Cuijk
MaashorstSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
In 2022 zijn we gestart met de hernieuwde Risicogerichte 
Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025. Met deze strategie houden 
we toezicht op de brandveiligheid in gebouwen in de regio. Onder de 
hernieuwde strategie zijn we ons meer gaan richten op bewustwording 
en gedragsverandering. Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe 

instrumenten in: een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies 
en trainingen. Deze nieuwe instrumenten worden positief ontvangen 
door gebouweigenaren en –gebruikers. In 2022 zijn er 504 digitale 

zelfscans ingevuld en 5 kennissessies gegeven. 

Meer informatie over de Risicogerichte Toezichtstrategie 
Brandveiligheid 2022-2025 en de instrumenten is te vinden op 
de website, in de folder of bekijk de animatie.

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via ons 
algemene e-mailadres: risicobeheersing@brwbn.nl.

Alle cijfers

Programmagids Evenementen na corona

Klik op  voor de  
cijfers per gemeente

Onze cijfers 
Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners 
in het brandveilig inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. 

Publieksvragen
400 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid
343 adviezen gegeven om 
de openbare ruimte zo veilig 
mogelijk te benutten en 
de risico’s van gevaarlijke 
stoffen te beperken.

Bouwen
940 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Cijfers gemeente Oss

7x Publieksvragen

74x Omgevingsveiligheid

6x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

17x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

1x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

 84x  Fysieke controle  

2x  Brandweer op school

1x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

4x  Risicorelevante  
bedrijven

5x BRZO-bedrijven

169x Bouw

Evenementenveiligheid
15x vergunningen
1x controles

23x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

48x  Digitale zelfscan  

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=


‘Wij ondersteunen gemeenten bij de 
crisisnoodopvang voor vluchtelingen 

en asielzoekers door te adviseren en 
controles uit te voeren’

‘Dankzij geodata hebben we in beeld 
waar er in de toekomst mogelijk een 

bluswatertekort kan optreden bij een 
incident’

‘Het veilig stallen van scootmobielen
is belangrijk voor de 

brandveiligheid’

‘Met het afronden van ons Programma 
Omgevingswet zijn wij klaar om de 

overstap naar de Omgevingswet te 
maken’

Samenwerken aan veiligheid.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2022 

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de 
schadelijke gevolgen van brand. Het maakt deel uit van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor brandweerzorg zoals bedoeld is in de Wet 
veiligheidsregio’s. De resultaten die Risicobeheersing nastreeft, passen 
binnen dit verantwoordelijkheidskader. 

Staat brandveiligheid al op uw agenda en wilt u het veiligheidsniveau 
bij u en in uw organisatie verhogen? Bekijk de programma’s die 
worden aangeboden in de programmagids.

Heusden

Vught

Boxtel
Meierijstad

Oss

ʼs-Hertogenbosch

Bernheze

Boekel

Land van Cuijk
MaashorstSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
In 2022 zijn we gestart met de hernieuwde Risicogerichte 
Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025. Met deze strategie houden 
we toezicht op de brandveiligheid in gebouwen in de regio. Onder de 
hernieuwde strategie zijn we ons meer gaan richten op bewustwording 
en gedragsverandering. Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe 

instrumenten in: een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies 
en trainingen. Deze nieuwe instrumenten worden positief ontvangen 
door gebouweigenaren en –gebruikers. In 2022 zijn er 504 digitale 

zelfscans ingevuld en 5 kennissessies gegeven. 

Meer informatie over de Risicogerichte Toezichtstrategie 
Brandveiligheid 2022-2025 en de instrumenten is te vinden op 
de website, in de folder of bekijk de animatie.

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via ons 
algemene e-mailadres: risicobeheersing@brwbn.nl.

Alle cijfers

Programmagids Evenementen na corona

Klik op  voor de  
cijfers per gemeente

Onze cijfers 
Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners 
in het brandveilig inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. 

Publieksvragen
400 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid
343 adviezen gegeven om 
de openbare ruimte zo veilig 
mogelijk te benutten en 
de risico’s van gevaarlijke 
stoffen te beperken.

Bouwen
940 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Cijfers gemeente ’s-Hertogenbosch

9x Publieksvragen

54x Omgevingsveiligheid

5x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

32x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

4x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

2x Geen nood bij Damp

 118x  Fysieke controle  

5x  Brandweer op school

2x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

4x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

3x  Risicorelevante  
bedrijven

2x BRZO-bedrijven

178x Bouw

Evenementenveiligheid
24x vergunningen
8x controles

39x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

110x  Digitale zelfscan  

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=


‘Wij ondersteunen gemeenten bij de 
crisisnoodopvang voor vluchtelingen 

en asielzoekers door te adviseren en 
controles uit te voeren’

‘Dankzij geodata hebben we in beeld 
waar er in de toekomst mogelijk een 

bluswatertekort kan optreden bij een 
incident’

‘Het veilig stallen van scootmobielen
is belangrijk voor de 

brandveiligheid’

‘Met het afronden van ons Programma 
Omgevingswet zijn wij klaar om de 

overstap naar de Omgevingswet te 
maken’

Samenwerken aan veiligheid.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2022 

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de 
schadelijke gevolgen van brand. Het maakt deel uit van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor brandweerzorg zoals bedoeld is in de Wet 
veiligheidsregio’s. De resultaten die Risicobeheersing nastreeft, passen 
binnen dit verantwoordelijkheidskader. 

Staat brandveiligheid al op uw agenda en wilt u het veiligheidsniveau 
bij u en in uw organisatie verhogen? Bekijk de programma’s die 
worden aangeboden in de programmagids.

Heusden

Vught

Boxtel
Meierijstad

Oss

ʼs-Hertogenbosch

Bernheze

Boekel

Land van Cuijk
MaashorstSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
In 2022 zijn we gestart met de hernieuwde Risicogerichte 
Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025. Met deze strategie houden 
we toezicht op de brandveiligheid in gebouwen in de regio. Onder de 
hernieuwde strategie zijn we ons meer gaan richten op bewustwording 
en gedragsverandering. Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe 

instrumenten in: een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies 
en trainingen. Deze nieuwe instrumenten worden positief ontvangen 
door gebouweigenaren en –gebruikers. In 2022 zijn er 504 digitale 

zelfscans ingevuld en 5 kennissessies gegeven. 

Meer informatie over de Risicogerichte Toezichtstrategie 
Brandveiligheid 2022-2025 en de instrumenten is te vinden op 
de website, in de folder of bekijk de animatie.

Vragen? Stel ze aan jouw contactpersoon of via ons 
algemene e-mailadres: risicobeheersing@brwbn.nl.

Alle cijfers

Programmagids Evenementen na corona

Klik op  voor de  
cijfers per gemeente

Onze cijfers 
Wij ondersteunen gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners 
in het brandveilig inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. 

Publieksvragen
400 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

Omgevingsveiligheid
343 adviezen gegeven om 
de openbare ruimte zo veilig 
mogelijk te benutten en 
de risico’s van gevaarlijke 
stoffen te beperken.

Bouwen
940 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Cijfers gemeente Vught

1x Publieksvragen

19x Omgevingsveiligheid

0x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

3x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

 39x  Fysieke controle  

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

0x BRZO-bedrijven

39x Bouw

Evenementenveiligheid
7x vergunningen
0x controles

18x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

38x  Digitale zelfscan  

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/
https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Definitieve-folder-RGT-lage-resolutie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jATfXdKjqe0
mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=

