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Geachte mevr. Van Ruijven,

Wij hebben uw brief ontvangen van 12 april jongstleden, waarin u ingaat op de andere werkwijze die
de brandweer hanteert bij het adviseren op evenementen, als gevolg van het risicogestuurde
Programma Risicobeheersing. Graag gaan wij hieronder in op uw brief.
In zijn vergadering van 15 december 2016 heeft het Algemeen Bestuur het Programma
Risicobeheersing vastgesteld. Met dit besluit zijn de bestaande dienstverleningsovereenkomsten
(DVO’s) komen te vervallen. Dit programma is gebaseerd op de uitgangspunten van de ‘Visie op de
Brandweerzorg Gelderland-Zuid’ en de methodiek voor het brand- en hulpverleningsrisicoprofiel,
waarin aangegeven wordt dat de brandweer meer risicogestuurd gaat werken.
Deze risicosturing betekent dat de mate van het risico leidend is voor de strategie van advisering,
toezicht of voorlichting en op grond daarvan prioriteiten bepaald worden. Hoge prioriteiten zijn in de
regel gekoppeld aan een uitgebreidere vorm van bijvoorbeeld toezicht of voorlichting dan lagere
prioriteiten. Als gevolg hiervan wordt voor de hoogste prioriteiten méér capaciteit gereserveerd dan
voor lagere prioriteiten.
VRGZ hanteert de volgende risicoclassificering van evenementen: ‘C-evenement’, met een hoog
risico, ook risico-evenement genoemd; ‘B-evenement’, met een beperkt risico, ook
aandachtsevenement genoemd,; en ‘A-evenement’, een regulier evenement waarvoor geen
risicoclassificatie geldt. In het algemeen geldt voor de A-evenementen een laag
brandveiligheidsrisico. Overeenkomstig deze classificering besteedt de brandweer vanaf 1 januari
2017 minder capaciteit aan de advisering voor A-evenementen.
Tegenover het feit dat er minder capaciteit ingezet wordt op deze categorie evenementen, staat
overigens dat meer capaciteit ingezet wordt op objecten en zaken die een hoger
brandveiligheidsrisico met zich mee brengen. Ook de inzet op voorlichtingsactiviteiten via Brandveilig
Leven heeft een sterke impuls gekregen. Een en ander staat ook inde bijlage van het bijgevoegde
memo beschreven.

De overgang naar deze manier van werken is wellicht als plotseling ervaren. De brandweer heeft
daar dan ook op ingespeeld. Op 10 april jongstleden heeft de brandweer met de betreffende
ambtenaren een sessie gehouden over deze problematiek, waarbij de gevolgen van deze
besluitvorming zijn besproken. Ook is een ‘Handleiding brandveiligheid bij evenementen’ opgesteld,
als hulp voor de gemeenten om de A-evenementen met een laag risico op brandveiligheid
zelfstandig af te handelen. Daarnaast heeft de brandweer aangeboden om desgewenst
ondersteuning te bieden in deze fase. Verder was al besloten dat de brandweer bij die Aevenementen waarbij een hoger brandveiligheidsrisico kan optreden, de brandweer nog om advies
gevraagd kan worden.
Uw brief willen wij echter ook in de bredere context van het Programma Risicobeheersing plaatsen.
Waar het nu nog gaat om een monodisciplinair programma van de brandweer, is het doel te komen
tot een integraal programma risicobeheersing van gemeenten, omgevingsdiensten en
veiligheidsregio. Zie hiervoor ook de bijgevoegde memo. Daartoe wordt nu op ambtelijk niveau een
proces gestart, waarbij vertegenwoordigers van brandweer, gemeenten en omgevingsdiensten op
grond van de recente ervaringen verbeterpunten benoemen voor het programma risicobeheersing.
Op grond van deze ambtelijke analyse wordt een notitie voorbereid voor een breed bestuurlijk
overleg van de betrokken wethouders en burgemeesters, dat georganiseerd wordt kort na de
zomervakantie. Het doel van dit overleg is het bespreken van de aanpak om te komen tot een
integraal programma risicobeheersing.
Ten overvloede deel ik u mee dat, mochten in de tussentijd in de praktijk knelpunten ervaren worden,
de brandweer daar zoveel mogelijk pragmatisch op inspeelt, in overleg met de betreffende
gemeente.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

de voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls
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