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Bestuursvoorstel DB 
 

Onderwerp 
 

Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren 

Status 
 

Besluitvormend 

Gevraagd besluit 
 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om het 
‘Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren’ vast te stellen. 
 

Intrekken van eerdere 
besluitvorming 

Intrekken ‘Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren’, 
Veiligheidsregio Zeeland, Brandweer Zeeland, 
versie 1.0, februari 2013. 
 

Bijlagen 
 

‘Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren’ 
Veiligheidsregio Zeeland, 
versie 1.0, 28 januari 2019 
 

 

1. Samenvatting 

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft wettelijke taken en bevoegdheden op het gebied van 
bedrijfsbrandweren. 
 
Eén van de taken is het aanwijzen van bedrijfsbrandweren. De wijze waarop VRZ een 
bedrijfsbrandweer aanwijst, dient bij voorkeur te worden vastgelegd in beleid. Dit aanwijsbeleid 
dient een duidelijk kader te bieden voor wat betreft o.a. inhoud, proces, uitgangspunten en 
keuzemogelijkheden. E.e.a. ter voorkoming van rechtsongelijkheid en willekeur. 
 
Het Landelijk Expertisecentrum Brandweer BRZO heeft in 2017 het landelijk modelbeleid 
aanwijzing bedrijfsbrandweren geactualiseerd. Aanleiding van de actualisatie: gewijzigde wet- 
en regelgeving (zijnde geen grote inhoudelijke veranderingen). 
 
Dit modelbeleid: 

 biedt (besturen van) veiligheidsregio’s een actuele handreiking voor het vaststellen van 
lokaal aanwijsbeleid voor bedrijfsbrandweren; 

 beoogt het bestaande gat tussen hoofdstuk 7 Besluit veiligheidsregio’s en de 
Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2013 te dichten; 

 omvat een aanpassing van de Algemene Bepalingen. E.e.a. is thans opgenomen als 
‘modelvoorschriften’ (bijlage 1); 

 biedt, o.a. met deze modelvoorschriften, ondersteuning in de trajecten van het 
aanwijzen van bedrijfsbrandweren; 

 is op 21 maart 2018 vastgesteld door de directeuren van de zes Brzo veiligheidsregio 
samenwerkingsverbanden. 

 

Medio 2018 heeft Brzo samenwerkingsverband veiligheidsregio’s Zuidwest het landelijk 
modelbeleid beter passend gemaakt voor de lokale situaties met als resultaat bijgaand 
aanwijsbeleid. 
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Voor Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) betekent dit uiteindelijk een aantal kleine wijzigingen ten 
opzichte van het landelijk modelbeleid. Dit betreffen met name: 

1. De benoemde mogelijkheden voor een maatwerkaanwijzing bedrijfsbrandweer, 
passend op de Zeeuwse situatie. Denk daarbij o.a. aan de beperkte ploegbezettingen in 
Zeeuwse bedrijven en de brandweerzorg die Veiligheidsregio Zeeland levert op basis 
van brandweerposten met vrijwilligers; 

2. In de periode 2014-2018 heeft VRZ de bedrijfsbrandweeraanwijzingen geactualiseerd. 
Daarnaast zijn potentieel aan te wijzen inrichtingen in beeld. Er zijn geen achterstanden 
op dit vlak. Daarom is de modeltermijn (2 jaar) waarbinnen alle inrichtingen opnieuw 
nagegaan zouden moeten worden, niet overgenomen. 

 
Hiermee biedt dit aanwijsbeleid een uniform en consistent kader met ruimte voor maatwerk 
waardoor de bedrijfsbrandweeraanwijzingen aansluiten op de praktijk. Met als doel: het 
voorkomen van toxische en brandschade buiten het hek van bedrijven met gevaarlijke stoffen 
(met name Brzo) in Zeeland. 
 
Tot slot: 
Het vorige aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren heeft in de uitvoeringspraktijk niet geleid tot 
problemen. Mede om deze reden betreft het nieuwe aanwijsbeleid met name een actualisatie 
en geen verandering of vernieuwing van beleid. 
 
Gezien het belang van een uniform aanwijsbeleid voor de bedrijfsbrandweren in Zeeland, wordt 
gevraagd om het ‘Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren’ vast te stellen.  
 

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming 

De wettelijke verplichtingen waar het om gaat staan in het Besluit risico’s zware ongevallen 
2015 (Brzo), artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s en hoofdstuk 7 van het Besluit 
veiligheidsregio’s. 
 
Met de inwerkingtreding van dit aanwijsbeleid vervalt het huidige aanwijsbeleid zoals 
vastgesteld door het bestuur in februari 2013. 
 

3. Financiën 

Financiële consequenties 
(Incidenteel/structureel, 
investering, exploitatielasten 
en kapitaallasten) 
 

Geen financiële consequenties.  

Dekking uit 
 

Niet van toepassing 

4. Consequenties 

Operationele consequenties 
 

Geen operationele consequenties 

Consequenties voor 
gemeenten 
 

Geen consequenties voor gemeenten 
 

5. Communicatie 

Betrokkenen (intern en extern) worden geïnformeerd over de actualisering van het 
aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren. 
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Adviezen 

Ondernemingsraad (OR) Niet van toepassing 
 

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing 
 

Adviescommissie Financiën 
(ACF) 

Geen ACF plaatsgevonden 

Bestuurlijk Adviseursoverleg 
(BAO) 

Geen opmerkingen 
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