
Samenwerken aan veiligheid.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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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Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

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 risicobeheersing@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:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=
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COVID
Ook het afgelopen jaar hebben wij als Risicobeheersing een bijdrage 
kunnen leveren aan de coronacrisis. Zo hebben we geadviseerd op 
vaccinatielocaties, waardoor ook hier de brandveiligheid op orde is. 

Met een continu veranderende situatie rondom het coronavirus, blijven we 
als Risicobeheersing schakelen met onze activiteiten. We bekijken binnen de 
geldende situatie wat de mogelijkheden zijn. Wanneer de situatie het toelaat, 
kunnen onze front office medewerkers weer op locatie bij de gemeenten 
komen als dat gewenst is en sluiten we weer fysiek aan bij vooroverleggen.  
We gaan adviseren op evenementen als deze weer worden toegestaan, 
kunnen weer fysiek toezicht houden en gaan weer de deur uit voor activiteiten 
van Maatschappij. Zolang dit nog niet kan, proberen we op een digitale manier 
zoveel mogelijk onze dienstverlening uit te voeren.  

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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Onze cijfers

Publieksvragen
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Keurmerk Veilig  
Ondernemen
28 sessies gehouden  
met ondernemers.

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

Eerste Hulp  
Bij Ontruimen
1 training verzorgd  
aan zorginstellingen.

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

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

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

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

Risicorelevante  
bedrijven
12 toezichtbezoeken  
afgelegd bij risicorelevante 
bedrijven.

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.

Bouwen
1016 adviezen gegeven  
Wabo vergunning.

Evenementenveiligheid
78 keer geadviseerd over 
evenementenvergunningen.
12 controle uitgevoerd op 
evenementenlocaties.

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

Risicogericht toezicht
730 controles uitgevoerd, 
inclusief hercontroles  
en ad hoc.

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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Digitale zelfscan brandveiligheid
In 2021 zijn we gestart met digitale zelfscans. Met deze 
zelfscan kunnen gebouweigenaren en –gebruikers zelf de 
brandveiligheid in hun gebouw controleren. Het afgelopen 
jaar zijn er 524 zelfscans voltooid.

Van de gebouweigenaren en -gebruikers krijgen we positieve 
reacties op de zelfscan. Zij geven aan het een duidelijke, 
uitgebreide vragenlijst te vinden, dat ze zich hiermee bewuster 
worden van de brandveiligheidsrisico’s in hun pand en nu 
beter weten wat de aandachtspunten zijn.  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over  
de zelfscan? Neem gerust contact met ons op via  
risicobeheersing@brwbn.nl.

Terug naar overzichtspagina

mailto:risicobeheersing%40brwbn.nl?subject=
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Omgevingswet
 
Een veilige en gezonde leefomgeving inrichten, is samen de juiste 
keuzes maken. Dat doen wij als Veiligheidsregio Brabant-Noord door 
mensen bewust te maken van risico’s bij nieuwe ontwikkelingen 
zoals de uitbreiding van een industrieterrein of het plaatsen van een 
buurtbatterij voor het opslaan van opgewekte zonne-energie. Zo 
richten we de beperkte ruimte in Nederland zo veilig mogelijk in.

Deskundig en onafhankelijk advies
Met de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet 
hebben gemeenten nu te maken met een omgevingsvisie en het 
omgevingsplan. De veiligheidsregio sluit graag op tijd aan bij 
ruimtelijke ontwikkelingen voor deskundig en onafhankelijk advies. 
Advies over risico’s in de omgeving, over vluchtroutes, maar ook over 
de bereikbaarheid voor hulpverleners in de leefomgeving. Op deze 
manier wordt veiligheid een thema waarover aan de voorkant wordt 
nagedacht. 

Wij lichten onze werkwijze toe aan de hand van een video.

Wij denken graag mee
Niet alleen over de vorming van een omgevingsvisie of 
de uitwerking in een omgevingsplan gaan we graag met 
u in gesprek, maar ook over alle veranderingen die de 
Omgevingswet met zich meebrengt. Nu en in de toekomst.

Meer weten over hoe wij werken aan een veilige 
en gezonde leefomgeving? Lees dan meer over de  
Omgevingswet.

Terug naar overzichtspagina

https://www.youtube.com/watch?v=nDaJ-9GfLGw
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/omgevingswet/
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Wet kwaliteitsborging  
voor het bouwen
 
Gelijktijdig aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, 
treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in 
werking. Onder de nieuwe wet komt het toezicht op de bouw bij 
een onafhankelijke kwaliteitsborger te liggen. De Wkb gaat naar 
verwachting stapsgewijs in, waarbij in een eerste stap alleen de 
eenvoudige bouwwerken (gevolgklasse 1) onder de wet vallen. 
Voor Risicobeheersing betekent dit dat na de inwerkingtreding  
van de Wkb de adviesverzoeken voor de bouwwerken uit 
gevolgklasse 1 wegvallen. 

Het afgelopen jaar hebben we bij Risicobeheersing een 
impactanalyse uitgevoerd om te bekijken wat de komst van de Wkb 
voor Brandweer Brabant-Noord betekent. Ook zijn we betrokken 
geweest bij een tweetal proefprojecten rondom de Wkb in de regio 
en bij netwerken rondom de Wkb. Als Risicobeheersing bekijken we 
welke rol we willen innemen. 

Gaat uw gemeente ook aan de slag met de Wkb en is er behoefte dat 
wij meekijken of meedenken? Wij sluiten graag aan. 

Meer weten over hoe wij zicht houden op de Wkb? Lees er meer 
over op Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Terug naar overzichtspagina

https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/omgevingswet/zicht-wet/
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/omgevingswet/zicht-wet/
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Dichterbij
 
Veiligheidsregio Brabant-Noord en Stichting Dichterbij werken 
samen om de brandveiligheid in zorggebouwen en woningen te 
verbeteren. In deze unieke samenwerking staan maatwerk en 
een risicogerichte benadering centraal. In 2020 is hiervoor een 
convenant ondertekend door beide partijen.

In 2021 zijn er belangrijke stappen gezet richting de uitvoering 
van het convenant. Wij danken de gemeenten voor de ambtelijke 
voorbereiding van de besluitvorming over de beleidsregels, zodat 
de colleges de beleidsregels konden vaststellen. Bij een overgroot 
gedeelte van de gemeenten heeft deze vaststelling inmiddels 
plaatsgevonden.

Het vaststellen van de beleidsregels was een belangrijke stap om 
over te gaan tot uitvoering binnen het convenant brandveiligheid met 
Dichterbij. Brandweer Brabant-Noord en Dichterbij hebben inmiddels 
een maandelijks overleg over de voortgang van het uitvoeren van 
brandveiligheidsmaatregelen. Wanneer dit ook de gemeenten raakt, 
zullen wij daarover tijdig informeren.

Terug naar overzichtspagina
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Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Bernheze

4x Publieksvragen

0x Omgevingsveiligheid

3x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

0x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

49x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

0x BRZO-bedrijven
53x Bouw

Evenementenveiligheid
4x vergunningen
1x controles

4x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Boekel

4x Publieksvragen

0x Omgevingsveiligheid

0x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

0x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

13x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

0x BRZO-bedrijven
36x Bouw

Evenementenveiligheid
6x vergunningen
0x controles

5x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Boxmeer

0x Publieksvragen

2x Omgevingsveiligheid

0x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

0x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

44x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

1x  Risicorelevante  
bedrijven

1x BRZO-bedrijven
38x Bouw

Evenementenveiligheid
5x vergunningen
0x controles

3x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Boxtel

0x Publieksvragen

3x Omgevingsveiligheid

0x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

1x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

26x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

1x  Risicorelevante  
bedrijven

0x BRZO-bedrijven
25x Bouw

Evenementenveiligheid
5x vergunningen
1x controles

3x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Cuijk

3x Publieksvragen

13x Omgevingsveiligheid

2x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

1x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

21x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

1x  Risicorelevante  
bedrijven

1x BRZO-bedrijven
46x Bouw

Evenementenveiligheid
4x vergunningen
0x controles

9x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

0x Publieksvragen

2x Omgevingsveiligheid

4x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

0x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

11x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

0x BRZO-bedrijven
11x Bouw

Evenementenveiligheid
0x vergunningen
0x controles

0x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

Cijfers gemeente Grave

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Heusden

7x Publieksvragen

19x Omgevingsveiligheid

7x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

0x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

60x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

3x BRZO-bedrijven
54x Bouw

Evenementenveiligheid
2x vergunningen
0x controles

3x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Landerd

3x Publieksvragen

0x Omgevingsveiligheid

0x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

0x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

23x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

0x BRZO-bedrijven
47x Bouw

Evenementenveiligheid
4x vergunningen
1x controles

3x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Meierijstad

7x Publieksvragen

9x Omgevingsveiligheid

1x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

0x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

58x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

2x  Risicorelevante  
bedrijven

1x BRZO-bedrijven
149x Bouw

Evenementenveiligheid
8x vergunningen
2x controles

24x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Mill en Sint Hubert

3x Publieksvragen

10x Omgevingsveiligheid

2x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

0x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

11x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

0x BRZO-bedrijven
21x Bouw

Evenementenveiligheid
1x vergunningen
0x controles

7x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Oss

8x Publieksvragen

58x Omgevingsveiligheid

3x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

0x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

94x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

3x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

3x  Risicorelevante  
bedrijven

5x BRZO-bedrijven
201x Bouw

Evenementenveiligheid
4x vergunningen
0x controles

25x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente ’s-Hertogenbosch

27x Publieksvragen

22x Omgevingsveiligheid

1x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

0x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

1x Geen nood bij Damp

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

1x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

4x  Risicorelevante  
bedrijven

2x BRZO-bedrijven
196x Bouw

Evenementenveiligheid
9x vergunningen
5x controles

38x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

139x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en 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=


Samenwerken aan veiligheid.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Sint Anthonis

0x Publieksvragen

0x Omgevingsveiligheid

0x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

0x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

40x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

0x BRZO-bedrijven
12x Bouw

Evenementenveiligheid
4x vergunningen
1x controles

1x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Sint-Michielsgestel

0x Publieksvragen

2x Omgevingsveiligheid

0x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

1x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

28x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

0x BRZO-bedrijven
10x Bouw

Evenementenveiligheid
0x vergunningen
0x controles

3x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Uden

10x Publieksvragen

5x Omgevingsveiligheid

5x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

1x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

1x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

56x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

2x BRZO-bedrijven
76x Bouw

Evenementenveiligheid
16x vergunningen
1x controles

7x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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.

Risicobeheersing presenteert resultaten 2021 

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

Uden

Boekel Boxmeer

Sint-Anthonis

Cuijk

Grave

Landerd

Mill en 
Sint HubertSint- 

Michielsgestel

Succesvolle projecten

Risicogericht Toezicht
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de hernieuwde
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid die in 2022 start.  
Met deze strategie houden we toezicht op de brandveiligheid 
in gebouwen in de regio. Onze ervaring vanuit de voorgaande 
toezichtstrategie is dat het gedrag van gebouweigenaren en –
gebruikers een grote rol speelt bij brandveiligheid. Daarom richten 
we ons vanaf 2022 meer op bewustwording en gedragsverandering. 
Naast toezicht en handhaving zetten we nieuwe instrumenten in: 

een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. 
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 COVID

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
478 personen geholpen bij 
vragen over brandveiligheid.

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

Bouwen
1016 adviezen gegeven 
Wabo vergunning.

‘Met de zelfscan kunnen 
gebouweigenaren en -gebruikers zelf 

de brandveiligheid in hun gebouw 
controleren’

Lees meer

‘Met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
komt het toezicht op de bouw bij een 

onafhankelijke kwaliteitsborger te 
liggen’

Lees meer

‘Dankzij de Omgevingswet werken  
we samen aan een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving’

‘Veiligheidsregio Brabant-Noord en 
Stichting Dichterbij werken samen om 

de brandveiligheid in zorggebouwen en 
woningen te verbeteren.’

Lees meer

Lees meer

Covid

Lees meer

Cijfers gemeente Vught

3x Publieksvragen

6x Omgevingsveiligheid

0x  Keurmerk Veilig  
Ondernemen

0x  Voorlichting  
Brandveilig Leven

0x  Eerste Hulp  
Bij Ontruimen

0x Geen nood bij Damp

44x  Risicogericht  
toezicht (incl. ad hoc, 
hercontrole en zelfscan)

0x  Brandweer op school

0x  Gastlessen in het 
beroepsonderwijs

0x  Ambassadeur  
Brandveilig Leven

0x  Risicorelevante  
bedrijven

0x BRZO-bedrijven
18x Bouw

Evenementenveiligheid
6x vergunningen
0x controles

17x  Voorbereidende 
adviesgesprekken

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=

