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1. Samenvatting
Op grond van artikel 31 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s kan het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Brzo-bedrijven aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig. Het Algemeen Bestuur heeft
deze aanwijsbevoegdheid gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. Uit onderzoek blijkt dat er geen
grond is om de Brzo-bedrijven in Hollands Midden aan te wijzen tot het hebben van een
bedrijfsbrandweer. Daarom is het Dagelijks Bestuur gevraagd om het niet aanwijzen van de Brzobedrijven vast te leggen in een besluit.
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3. Toelichting
Het Dagelijks Bestuur heeft op 10 december 2015 conform besloten:
de Brzo-bedrijven in Hollands Midden niet aan te wijzen tot het hebben van een bedrijfsbrandweer
conform artikel 31 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s.
Op grond van artikel 31 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s kan het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Brzo-bedrijven aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig. Het Algemeen Bestuur heeft
deze aanwijsbevoegdheid gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur (besluit Algemeen Bestuur d.d.
29 maart 2012). In 2013 heeft het Algemeen Bestuur het beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren
vastgesteld. Het besluit tot niet aanwijzen van de Brzo-bedrijven voor het hebben van een
bedrijfsbrandweer maakt onderdeel uit van dat beleid. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke
aanwijsgronden bij de Brzo-bedrijven. Uit het onderzoek (bijlage 1) volgt dat er binnen Hollands
Midden geen aanwijzing van bedrijfsbrandweren noodzakelijk is.
Het Dagelijks Bestuur heeft bij de behandeling van dit besluit aangegeven dat indien Brzo-bedrijven
wel besluiten om over te gaan tot het hebben van een bedrijfsbrandweer, dat de Brzo-bedrijven
daarbij worden ondersteund.

4. Kader
Op grond van artikel 31 lid 1 Wet veiligheidsregio’s kan het Algemeen Bestuur een inrichting
aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig. Dit kan zij doen wanneer uit (bedrijfsbrandweer)rapportages
blijkt dat de inrichting een “bijzonder gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid”. Het (niet)
aanwijzen van bedrijfsbrandweren maakt deel uit van het werkplan van MDRB. Met het onderzoek en

besluit wordt invulling gegeven aan het werkplan van MDRB en het beleid van de Veiligheidsregio
Hollands Midden. Uit het onderzoek blijkt dat voor de Brzo-bedrijven in Hollands Midden geen
bedrijfsbrandweeraanwijzing noodzakelijk is. Het besluit tot niet aanwijzen geldt in principe voor
onbepaalde tijd. Na vijf jaar wordt per inrichting getoetst of een actualisatie noodzakelijk is. In de
tussenliggende periode wordt gemonitord of er nieuwe informatie of omstandigheden zijn waarop een
bedrijf moet worden aangewezen. De monitoring vindt plaats tijdens Brzo-inspecties en bij advisering
op omgevingsvergunningen.

5. Consequenties
Financieel:
N.v.t.
Capaciteit:
De monitoring van de Brzo-bedrijven met betrekking tot de bedrijfsbrandweer vindt plaats binnen de
normale formatie en werkzaamheden.
Materieel:
N.v.t.
Juridisch:
N.v.t.
Overig:
N.v.t.

6. Aandachtspunten / risico’s
Het aanwijzen of niet aanwijzen van bedrijfsbrandweren bij Brzo-bedrijven heeft landelijk bestuurlijke
aandacht. De voortgang van dit proces wordt gemonitord door het Ministerie van Veiligheid en Justitie
en wordt gerapporteerd in de “Staat van Veiligheid” aan de Tweede Kamer. Met het besluit tot niet
aanwijzen van bedrijfsbrandweren is de Veiligheidsregio Hollands Midden actueel en conform eigen
beleid. Indien er nieuwe informatie beschikbaar komt en dit leidt tot mogelijke wijzigingen in dit
besluit, zal dit besluit opnieuw worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.

7. Implementatie en communicatie
Dit besluit is een uitwerking van de Wet Veiligheidsregio’s en het beleid van de Veiligheidsregio
Hollands Midden aanwijzing bedrijfsbrandweren uit 2013. Het besluit tot niet aanwijzen van de Brzobedrijven dient met de betreffende bedrijven gecommuniceerd te worden. Ook de gemeenten worden
geïnformeerd over het besluit. De afhandeling en communicatie wordt uitgevoerd door Externe
Veiligheid en Milieu van de Brandweer Hollands Midden.

8. Bijlagen
1.

Resultaten onderzoek aanwijzen bedrijfsbrandweren Hollands Midden (10-08-2015)

9. Historie besluitvorming
Dit besluit is onderdeel van het beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren dat op 29 juni 2013 door het
Algemeen Bestuur is vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft de aanwijsbevoegdheid
gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur (besluit Algemeen Bestuur d.d. 29 maart 2012).
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