Agendapunt
Onderwerp
Datum
Aan
Van
Telefoon
E-mailadres

5
Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRGZ
18 april 2019
Algemeen Bestuur VRGZ
Dagelijks Bestuur VRGZT

Adviesnota
Beslispunten

1. Het ‘Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRGZ’ vaststellen (zie bijlage).
2. Het bestaande ‘Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren’ zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur
d.d. 7 juli 2011 gelijktijdig intrekken.
3. Het bestaande ‘Toetsingskader beoordeling bedrijfsbrandweerrapport’ zoals vastgesteld door het
Algemeen Bestuur d.d. 10 mei 2012 gelijktijdig intrekken.
Inleiding

Sinds 1 oktober 2010 hebben de veiligheidsregio’s een aantal wettelijke taken en bevoegdheden op
het gebied van industriële veiligheid. Dit betreft onder andere het aanwijzen van inrichtingen die
over een bedrijfsbrandweer moeten beschikken. Naar aanleiding van de rapportages van de Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de brand
bij Chemie-Pack in Moerdijk is door de minister gesteld dat door de veiligheidsregio’s voor alle Brzobedrijven een beoordeling moet worden gemaakt of deze bedrijfsbrandweerplichtig zijn op grond
van artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s. Naar aanleiding hiervan hebben een aantal veiligheidsregio’s zelf beleid vastgesteld voor het aanwijzen van inrichtingen als bedrijfsbrandweerplichtig.
Inhoudelijk was er sprake van grote verschillen; een uniform modelbeleid voor het aanwijzen van
bedrijfsbrandweren ontbrak. Daarnaast waren de meeste van deze vastgestelde beleidsdocumenten
verouderd en moesten worden geactualiseerd.
Om deze reden is in 2017 gestart met een landelijk model aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren. In april
2018 is dit landelijk modelbeleid aangeboden aan de directeuren van de 25 veiligheidsregio’s met het
verzoek om deze formeel te bekrachtigen. Uitgangspunt is dat wordt gestreefd naar landelijke
uniformiteit. Dit beleidsdocument moet uiteraard nog wel worden vastgesteld door de besturen van
de individuele veiligheidsregio’s.
Beoogd effect

Door voorliggend beleidsdocument vast te stellen beschikt het bestuur van de veiligheidsregio weer
over een actueel aanwijsbeleid voor bedrijfsbrandweren op basis van artikel 31 van de Wet
veiligheidsregio’s. Doordat dit aanwijsbeleid is gebaseerd op het landelijk modelbeleid heeft onze
veiligheidsregio hetzelfde beleidskader als alle andere veiligheidsregio’s in Nederland en wordt
samenwerking op lastige dossiers gemakkelijker.
Argumenten

1. Landelijke uniformiteit
In 2017 is het Landelijk Expertise Centrum (LEC) BrandweerBRZO gestart met het opstellen van het
‘landelijk model aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren’. Het LEC biedt beleidsondersteuning aan de 25
veiligheidsregio’s op het gebied van industriële veiligheid. Ten aanzien van het aanwijzen van
inrichtingen als bedrijfsbrandweerplichtig wordt gestreefd naar landelijke uniformiteit.
2. Ondersteund door de 6 coördinerend BRZO-VR-directeuren
Het ‘landelijk model aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren’ is afgestemd met alle betrokken
stakeholders. In april 2018 hebben de 6 coördinerende Brzo-VR directeuren ingestemd met dit
landelijk modelbeleid.
3. Geactualiseerd aanwijsbeleid
Het ‘landelijk model aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren’ bevat nieuwe en geactualiseerde ‘modelvoorschriften’ die kunnen worden gebruikt voor het opstellen van een aanwijsbeschikking
bedrijfsbrandweer.
4. Artikel 31 inrichtingen
Een aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren in noodzakelijk omdat binnen de veiligheidsregio
Gelderland-Zuid meerdere inrichtingen bevinden die op grond van artikel 31 Wet
veiligheidsregio’s kunnen worden aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig.
Kanttekeningen

BMT en Directieteam zijn akkoord met voorstel
Financiën
Nee
Bedrag:
Ja
Wijze van dekking:
Medezeggenschap
Niet van toepassing.
Communicatie

Na bestuurlijke vaststelling zal het ‘Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRGZ’ formeel in werking
treden. Het ‘Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRGZ’ zal worden gepubliceerd op de website van de
VRGZ. De betrokken inrichtingen alsmede de inspectiepartners worden schriftelijk geïnformeerd over
dit beleidsdocument.
Uitvoering

Met de inwerkingtreding van dit nieuwe aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren moet het bestaande
aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren – dat op 26 mei 2011 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld –
worden ingetrokken. Dit geldt ook voor het bestaande ‘toetsingskader beoordeling bedrijfsbrandweerrapport’ dat op 10 mei 2012 door het Algemeen Bestuur is geaccordeerd.
De Specialisten Risico’s en Veiligheid die werkzaam zijn binnen het Thema Omgevingsveiligheid

zijn belast met de beoordeling of de daarvoor in aanmerking komende inrichtingen al dan niet
dienen te beschikken over een bedrijfsbrandweer als bedoeld in artikel 31 van de Wet
veiligheidsregio’s. Voorafgaand aan de aanwijzing – of bij intrekking van een bestaande
aanwijzing of daaraan gestelde eisen – vindt overleg plaats met de directeur brandweer- en
ambulancezorg (of diens plaatsvervanger) en wordt de lokale bestuurder geïnformeerd.

