
Samenwerken aan veiligheid.

Seveso en 
bedrijfsbrandweren

Programma 
Maatschappij

Werkafspraken onder de Omgevingswet
In onze samenwerking met partners maken wij werkafspraken over onze producten  

en diensten. Wij hebben hiervoor een handige samenvatting gemaakt.

Producten- en dienstencatalogus
Brandweer Brabant-Noord

Onze producten en diensten

Dit doen wij ook

Onze leefomgeving is altijd in ontwikkeling. Ieder initiatief heeft invloed op de omgeving. Een veilige en gezonde leefomgeving 
inrichten, is samen de juiste keuzes maken. De sector Risicobeheersing van Brandweer Brabant-Noord ondersteunt het bevoegd 
gezag, bedrijven, instellingen en bewoners in het veilig inrichten van hun woon-, werk- en leefomgeving. Wij bieden hiervoor diverse 
producten en diensten aan. Vanuit deze hoofdpagina kunt u doorklikken naar meer informatie over de verschillende onderwerpen.

Vragen?
Heeft u na het lezen van 
dit overzicht nog vragen of 
wilt u meer weten? Neem 
dan contact op met uw 
contactpersoon of mail naar 
risicobeheersing@brwbn.nl

Advies voorbereiding 
initiatief fysieke 
leefomgeving (vooroverleg)

Advies kerninstrumenten 
(omgevingsvisie, 
omgevingsplan en 
omgevingsprogramma)

Samenvatting werkafspraken

Advies activiteit fysieke 
leefomgeving

 Bouw
 Evenementen
 Milieubelastende activiteit 
 Omgevingsplanactiviteit
 Vuurwerk

Controle (proactief en reactief)
 Bouw
  Brandveilig gebruik (Risicogerichte 

Toezichtstrategie Brandveiligheid) 
 Evenementen
 Milieubelastende activiteit
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Omgevingsvergunning bouwactiviteit
Wij geven advies op omgevingsvergunningaanvragen voor bouwwerken die behoren tot de
gevolgklasse 2 of 3. Als bij de aanvraag een uitgangspuntendocument (UPD) voor een vast 
opgestelde brandbeveiligingsinstallatie is bijgesloten, dan beoordelen wij ook hiervan de relevante
onderdelen. Dat geldt ook voor bijgevoegde programma’s van eisen (PvE’s) die relevante relaties 
hebben met bijvoorbeeld een UPD voor een vast opgestelde brandbeveiligingsinstallatie of vast 
opgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB). Wij toetsen niet meer alle PvE’s, alleen 
de eerder genoemde.

21 
kalender- 
dagen

Omgevingsvergunning bouwactiviteit doormelding meldkamer
Brandbeveiligingssystemen met een rechtstreekse doormelding aan de meldkamer van de 
brandweer moeten voorzien zijn van een certificaat (Bbl, bijlage 2). Hiervoor heeft u het op NEN 
2535 bijlage A gebaseerde formulier nodig. Wij beoordelen (of maken) het formulier en geven 
akkoord voor de doormelding aan de meldkamer conform de aansluitvoorwaarden.

21 
kalender- 
dagen

Omgevingsvergunning bouwactiviteit geografisch brandweerpaneel
Wij beoordelen het ontwerp van het geografisch brandweerpaneel en geven hier wel of geen 
akkoord op.

21 
kalender- 
dagen

Melding – Brandveilig gebruik
Voor een aantal bouwwerken moet ten minste 4 weken voor het gebruik van het bouwwerk, 
de bouwactiviteit worden gemeld (Bkl, art 6.7). Voor de gebouwen van de Stichting Dichterbij 
toetsen we conform het afgesloten convenant het verzoek tot gelijkwaardigheid dat Dichterbij 
indient samen met de melding brandveilig gebruik. Voor de overige panden geldt dat we een 
gebruiksmelding ter info willen ontvangen, zodat we onze toezichtdossiers op orde kunnen houden.

Niet van 
toepassing
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Advies Evenement B en C
In de vergunningsfase van een evenement adviseren wij op de zogenaamde B- en C-evenementen. 
Voor de categorie-A-evenementen hebben wij informatiebladen opgesteld die altijd van toepassing 
zijn. U vindt deze informatiebladen hier. U kunt ze zelf toevoegen aan de evenementenvergunning.

21 
kalender- 
dagen

https://www.brandweer.nl/onderwerpen/evenement-organiseren/
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Omgevingsvergunning Milieubelastende activiteit (wettelijk en collectief)
Het inventariseren, voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crisis en het adviseren
hierover is onze taak (art. 10 en art. 25 Wet veiligheidsrisico’s (Wvr)). Vanuit dit perspectief 
beoordelen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. 
Daarbij houden wij ook rekening met de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te 
brengen en de geneeskundige hulpverlening (§ 8.5.1.1 Bkl). Bij milieubelastende activiteiten met 
veiligheidseffecten op de omgeving waarbij een brandbeheersingsinstallatie (advisering op UPD’s) 
of gelijkwaardigheden worden toegepast, adviseren wij hoe u hier het best mee om kunt gaan. 
Wij hebben een notitie opgesteld waarin is vastgelegd bij welke milieubelastende 
activiteiten wij adviseren. 

Reguliere 
procedure: 

21 
kalender- 
dagen

Uitgebreide 
procedure: 

42 
kalender- 
dagen

Melding – Milieubelastende activiteit
Sommige meldingplichtige milieubelastende activiteiten zijn relevant voor de uitoefening van 
de taken van VRBN (Wet veiligheidsregio’s, art 25). Afstemming tussen onze organisaties is dan 
voorgeschreven (Omgevingswet art 2.2). Wij hebben een notitie opgesteld waarin staat beschreven 
om welke milieubelastende activiteiten het gaat. Wij ontvangen graag de melding van deze 
milieubelastende activiteiten. Wij ontvangen ook graag de melding wanneer het een innovatie 
betreft waar nog geen wet- en regelgeving, vergunningsplicht of (PGS) standaarden voor zijn. 
Mocht de melding daartoe aanleiding geven dan geven wij u advies over de risico’s en eventuele 
maatregelen.

21 
kalender- 
dagen

https://www.vrbn.nl/publish/library/183/advisering_mba_en_activiteit_fysieke_leefomgeving_omgevingswet.pdf
https://www.vrbn.nl/publish/library/183/advisering_mba_en_activiteit_fysieke_leefomgeving_omgevingswet.pdf
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Omgevingsvergunning – Binnenplanse Omgevingsplanactiviteit
Indien uw gemeente in het omgevingsplan voor bepaalde (binnenplanse) omgevingsplanactiviteiten een adviesrol 
voor de veiligheidsregio heeft opgenomen, adviseren wij u over die betreffende omgevingsplanactiviteiten.  
In ons advies beschrijven wij voor de betreffende activiteit de mogelijkheden van het voorkomen, beperken en 
bestrijden van branden, rampen en crisissen, de mogelijkheden voor personen om zich daarbij in veiligheid te brengen 
en de geneeskundige hulpverlening, zodat u invulling kunt geven aan § 5.1.2 Bkl. Wij hebben een notitie opgesteld 
waarin is vastgelegd bij welke omgevingsplanactiviteiten wij adviseren.

21 
kalender- 
dagen

Omgevingsvergunning – Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit
Voor het beoordelen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit gelden dezelfde kaders als voor het opstellen van 
een omgevingsplan. Het inventariseren, voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crisis en het adviseren 
hierover is onze taak (art. 10 en art. 25 Wvr). In een omgevingsplan moet voor deze risico’s rekening gehouden 
worden met het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crisis en met de 
mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen en de geneeskundige hulpverlening (§ 5.1.2 Bkl). Wij 
adviseren u hoe u hiermee rekening kunt houden. Wij hebben een notitie opgesteld waarin is vastgelegd bij welke 
omgevingsplanactiviteiten wij adviseren.

Reguliere 
procedure: 

21 
kalender- 
dagen

Uitgebreide 
procedure: 

42 
kalender- 
dagen

Omgevingsplan - Projectbesluit
Met een projectbesluit kunnen de regels van het omgevingsplan aangepast worden. Voor het beoordelen van een 
projectbesluit gelden daarmee dezelfde kaders als voor het opstellen van een omgevingsplan. Branden, rampen en 
crisissen bestrijden we al jaren. We weten daarom hoe je deze kunt voorkomen en beperken én wat de mogelijkheden 
zijn van inwoners om zich in veiligheid te brengen. Wij adviseren hoe u hiermee rekening kunt houden zodat u invulling 
kunt geven aan § 5.1.2 Bkl. Wij hebben een notitie opgesteld waarin is vastgelegd bij welke omgevingsplanactiviteiten 
wij adviseren.

42 
kalender- 
dagen

https://www.vrbn.nl/publish/library/183/advisering_mba_en_activiteit_fysieke_leefomgeving_omgevingswet.pdf
https://www.vrbn.nl/publish/library/183/advisering_mba_en_activiteit_fysieke_leefomgeving_omgevingswet.pdf
https://www.vrbn.nl/publish/library/183/advisering_mba_en_activiteit_fysieke_leefomgeving_omgevingswet.pdf
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Melding – ontbranding vuurwerk
Gedeputeerde Staten van de provincie moeten toestemming geven voor het ontsteken van 
vuurwerk. Zij melden aan de veiligheidsregio waar het professionele vuurwerk wordt ontstoken. 
Indien noodzakelijk geven wij hier advies op.

Niet van 
toepassing

Ontbrandingstoestemming vuurwerk
Wij geven advies over ontbrandingstoestemming aan Gedeputeerde Staten van de Provincie. Als 
bevoegd gezag stellen Gedeputeerde Staten de veiligheidsregio waar het professionele vuurwerk 
wordt ontstoken in de gelegenheid om advies uit te brengen. Dit betreft onder meer situaties waarin 
vergunningen voor het van vuurwerk nodig zijn. We toetsen aan de wet en geven advies over 
specifieke maatwerkvoorschriften.

Niet van 
toepassing
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Proactief toezicht – Brandveiligheid gebouw
Hierbij gaan we op verzoek van de bouwinspecteur van de gemeente mee naar een controle 
van een bouwwerk gevolgklasse 2 of 3. Daarbij controleren we het bouwwerk fysiek op de 
brandveiligheidseisen. We rapporteren de bevindingen van de controle aan de bouwinspecteur 
die de eventueel geconstateerde tekortkomingen in zijn rapportage naar de initiatiefnemer kan 
opnemen.

14 
kalender- 
dagen

Proactief toezicht – Brandveiligheid bouw oplevering
We adviseren uw bouwinspecteur alleen bij die bouwwerken waarbij we in de vergunningsfase 
(gevolgklasse 2 of 3) geadviseerd hebben. We vergezellen uw bouwinspecteur en controleren of 
het gebouw is opgeleverd conform de voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning. Bij 
voorkeur op het moment nadat alle brandcompartimenteringen zijn aangebracht maar voordat de 
systeemplafonds zijn bevestigd, en tijdens de eindoplevering van het bouwwerk.

14 
kalender- 
dagen
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Proactief toezicht – Brandveiligheid RGT fysieke controle
Wij houden toezicht op de brandveiligheid bij panden in de regio conform onze Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid. Een voor de 
toezichtstrategie ontwikkeld risicomodel zorgt ervoor dat de brandweer capaciteit daar in kan zetten waar de risico’s op slachtoffers bij brand het 
grootste zijn. Bij een fysieke controle gaan we daadwerkelijk langs bij een pand en controleren daar of er voldaan wordt aan wet- en regelgeving. 
Toezicht vindt plaats aan de hand van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) en de inspectieonderwerpen zijn gebaseerd op het Besluit 
bouwwerken leefomgeving.

14 
kalender- 
dagen

Proactief toezicht – Brandveiligheid RGT zelfscan
Wij houden toezicht op de brandveiligheid bij panden in de regio conform onze Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid. Een voor de 
toezichtstrategie ontwikkeld risicomodel zorgt ervoor dat de brandweer capaciteit daar in kan zetten waar de risico’s op slachtoffers bij brand 
het grootste zijn. Met de zelfscan vragen we gebouweigenaren of –gebruikers om zelf een aantal controlepunten na te lopen in hun pand. De 
inspectieonderwerpen zijn gebaseerd op het Besluit bouwwerken leefomgeving.

14 
kalender- 
dagen

Reactief toezicht – Brandveiligheid RGT kennissessie
Wij houden toezicht op de brandveiligheid bij panden in de regio conform onze Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid. Een voor de 
toezichtstrategie ontwikkeld risicomodel zorgt ervoor dat de brandweer capaciteit daar in kan zetten waar de risico’s op slachtoffers bij brand het 
grootste zijn. Met de kennissessie (aan gebruikers) spelen we in op de geconstateerde risico’s bij controles.

14 
kalender- 
dagen

Reactief toezicht – Hercontrole RGT
Wanneer er bij een proactieve brandveiligheidscontrole (conform onze Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid) dusdanige overtredingen 
of gebreken zijn geconstateerd dat er een waarschuwing is gegeven of een verzoek tot handhaving bij het bevoegd gezag is ingediend, vindt er na 
de hersteltermijn een fysieke hercontrole plaats om te beoordelen of de geconstateerde overtredingen en gebreken zijn opgelost. Uitgangspunt bij 
onze controles is de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS).

Niet van 
toepassing

Reactief toezicht – Interventie (RGT ADHOC)
Op basis van klachtmeldingen/signaalgestuurd beoordelen wij of de fysieke situatie voldoet aan de brandveiligheidseisen. Als uit een klacht of 
melding blijkt dat zich in een pand mogelijk een brandgevaarlijke situatie voordoet, voeren wij een controle uit indien wij van oordeel zijn dat dit 
veiligheidswinst oplevert.

14 
kalender- 
dagen

Wilt u meer weten over onze Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid?  
Bekijk hier ons Beleidsplan Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025.

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/rgt/risicogerichte-toezichtstrategie-brandveiligheid-2/


Samenwerken aan veiligheid.

Seveso en 
bedrijfsbrandweren

Programma 
Maatschappij

Werkafspraken onder de Omgevingswet
In onze samenwerking met partners maken wij werkafspraken over onze producten  

en diensten. Wij hebben hiervoor een handige samenvatting gemaakt.

Producten- en dienstencatalogus
Brandweer Brabant-Noord

Onze producten en diensten

Dit doen wij ook

Onze leefomgeving is altijd in ontwikkeling. Ieder initiatief heeft invloed op de omgeving. Een veilige en gezonde leefomgeving 
inrichten, is samen de juiste keuzes maken. De sector Risicobeheersing van Brandweer Brabant-Noord ondersteunt het bevoegd 
gezag, bedrijven, instellingen en bewoners in het veilig inrichten van hun woon-, werk- en leefomgeving. Wij bieden hiervoor diverse 
producten en diensten aan. Vanuit deze hoofdpagina kunt u doorklikken naar meer informatie over de verschillende onderwerpen.

Vragen?
Heeft u na het lezen van 
dit overzicht nog vragen of 
wilt u meer weten? Neem 
dan contact op met uw 
contactpersoon of mail naar 
risicobeheersing@brwbn.nl

Advies voorbereiding 
initiatief fysieke 
leefomgeving (vooroverleg)

Advies kerninstrumenten 
(omgevingsvisie, 
omgevingsplan en 
omgevingsprogramma)

Samenvatting werkafspraken

Advies activiteit fysieke 
leefomgeving

 Bouw
 Evenementen
 Milieubelastende activiteit 
 Omgevingsplanactiviteit
 Vuurwerk

Controle (proactief en reactief)
 Bouw
  Brandveilig gebruik (Risicogerichte 

Toezichtstrategie Brandveiligheid) 
 Evenementen
 Milieubelastende activiteit

Controle (proactief en reactief) 
Evenementen

Product/dienst Levertermijn

Proactief toezicht – Evenement (APV / BBGBOP)
Vooraf aan het evenement controleren wij bij de zogenaamde B- en C-evenementen of wordt 
voldaan aan de gestelde eisen. Hierbij controleren we vooraf aan het evenement of wordt 
voldaan aan de gestelde eisen. Mocht er iets niet in orde zijn, dan heeft de initiatiefnemer nog de 
mogelijkheid om aanpassingen te doen tot het moment dat het evenement start.

14 
kalender- 
dagen

Reactief toezicht – Evenement (APV / BBGBOP)
Tijdens het evenement controleren wij de zogenaamde B- en C-evenementen.

14 
kalender- 
dagen
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Proactief toezicht – Milieubelastende activiteit
Wij adviseren de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) bij het toezicht op risicorelevante bedrijven. Dit zijn 
bedrijven die zich net onder de Seveso-grens bevinden en waarbij incidenten grote gevolgen voor de omgeving 
hebben. De Brabantse veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en waterschappen, passen een gezamenlijke 
beïnvloedingsstrategie toe. Hierbij wordt, naast regels en voorschriften uit vergunning en wetgeving, gestuurd op de 
specifieke risico’s en hoe het bedrijf deze adequaat kan beheersen en beperken. Wij hebben een notitie opgesteld 
waarin is vastgelegd bij welke milieubelastende activiteiten wij adviseren.

Niet van  
toepassing  
(servicetermijn  
in overleg  
met ODBN)

Reactief toezicht – Milieubelastende activiteit
Wij adviseren de ODBN bij het toezicht op bedrijven met milieubelastende activiteiten. Bij reactief toezicht gaat 
het om een ongeplande controle, waarbij we gevraagd worden om mee te gaan met een controle. Hierbij wordt, 
naast regels en voorschriften uit vergunning en wetgeving, gestuurd op de specifieke risico’s en hoe het bedrijf 
deze adequaat kan beheersen en beperken. Wij hebben een notitie opgesteld waarin is vastgelegd bij welke 
milieubelastende activiteiten wij adviseren.

Niet van  
toepassing  
(servicetermijn  
in overleg  
met ODBN)

Reactief toezicht – Milieubelastende activiteit (incident/ongewoon voorval)
Wij adviseren de ODBN bij het toezicht op bedrijven met milieubelastende activiteiten. Wij adviseren op aanvraag 
de omgevingsdienst over ‘’meldingen ongewone voorvallen’’ of initiëren dit zelf. Hierbij wordt, naast regels en 
voorschriften uit vergunning en wetgeving, gestuurd op de specifieke risico’s en hoe het bedrijf deze adequaat 
kan beheersen en beperken. Het inventariseren, voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crisis en het 
adviseren hierover is onze taak (art. 10 en art. 25 Wvr). Wij hebben een notitie opgesteld waarin is vastgelegd bij 
welke milieubelastende activiteiten wij adviseren.

Niet van  
toepassing  
(servicetermijn  
in overleg  
met ODBN)

https://www.vrbn.nl/publish/library/183/advisering_mba_en_activiteit_fysieke_leefomgeving_omgevingswet.pdf
https://www.vrbn.nl/publish/library/183/advisering_mba_en_activiteit_fysieke_leefomgeving_omgevingswet.pdf
https://www.vrbn.nl/publish/library/183/advisering_mba_en_activiteit_fysieke_leefomgeving_omgevingswet.pdf
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Verkenningsadvies (intaketafel)
Het verkenningsadvies (n.a.v. de intaketafel) wordt in principe door het bevoegd gezag zelf afgegeven. Bij uitzondering kunnen wij gevraagd 
worden om aan de intaketafel aan te sluiten. Aan de intaketafel kunnen wij vanuit de verschillende specialismen die we in huis hebben en onze 
ervaring met integraal adviseren aandachtspunten meegeven die de fysieke veiligheid van het initiatief bevorderen. 

Reactietijd  
op verzoek  

14  
kalender- 
dagen

Participatiedeelname (omgevingstafel)
Wij adviseren graag vroegtijdig bij een voorgenomen bouwactiviteit (gevolgklasse 2 of 3), milieubelastende activiteit en omgevingsplanactiviteit. 
Branden, rampen en crisissen bestrijden we al jaren. We weten daarom hoe je deze kan voorkomen en beperken én wat de mogelijkheden zijn van 
inwoners om zich in veiligheid te brengen. Wij denken graag vroegtijdig met u mee over hoe u hiermee rekening kunt houden zodat u invulling kunt
geven aan § 5.1.2, § 8.3.1 en § 8.5.1.1 Bkl. Daarnaast kunnen we vanuit de verschillende specialismen die we in huis hebben en onze ervaring met 
integraal adviseren een goede bijdrage leveren aan de advisering over een voorgenomen initiatief. Wij hebben een notitie opgesteld waarin is 
vastgelegd wanneer we betrokken willen worden bij een intake- en omgevingstafel.

Reactietijd  
op verzoek  

14  
kalender- 
dagen

Vooroverleg (algemeen)
Wij adviseren graag vroegtijdig bij een voorgenomen bouwactiviteit (gevolgklasse 2 of 3), milieubelastende activiteit en omgevingsplanactiviteit. 
Branden, rampen en crisissen bestrijden we al jaren. We weten daarom hoe je deze kan voorkomen en beperken én wat de mogelijkheden zijn van 
inwoners om zich in veiligheid te brengen. Wij denken graag vroegtijdig mee hoe u met deze belangen rekening kunt houden zodat u invulling kunt 
geven aan § 5.1.2, § 8.3.1 en § 8.5.1.1 Bkl. Daarnaast kunnen we vanuit de verschillende specialismen die we in huis hebben en onze ervaring met 
integraal adviseren een goede bijdrage leveren aan de advisering over een voorgenomen initiatief.

Servicetermijn 
in overleg

Informeel advies
Wij verstrekken informeel advies, zowel in algemene voorlichtende zin als gericht op heel specifieke onderwerpen of situaties.

Niet van 
toepassing

https://www.vrbn.nl/publish/library/183/inbreng_bij_intake-_en_omgevingstafels.pdf
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Omgevingsvisie
In de omgevingsvisie geeft u invulling aan de samenhang van de relevante onderdelen van de fysieke leefomgeving en de 
daarbij betrokken belangen. Het waarborgen van de fysieke veiligheid is er één van. Wij adviseren u hierover en hebben 
hiervoor een aantal kernwaarden ontwikkeld. Het zijn (ontwerp)principes of de kaders waarmee de fysieke leefomgeving 
zo veilig mogelijk kan worden ingericht.

Wij zitten graag vooraan in het proces 
met u aan tafel om mee te denken 
over uw omgevingsvisie. Op basis van 
uw wensen stemmen wij in onderling 
overleg onze servicetermijnen af.

Omgevingsplan
Het inventariseren, voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crisis en het adviseren hierover is onze taak  
(art. 10 en art. 25 Wvr). In een omgevingsplan moet aandacht zijn voor het belang van het voorkomen, beperken en 
bestrijden van deze risico’s, met de mogelijkheden voor personen om zich daarbij in veiligheid te brengen en met de 
geneeskundige hulpverlening (§ 5.1.2 Bkl). Wij adviseren u hierover en ook over de wijze waarop de regels ten aanzien  
van veiligheid uit de Bruidsschat in het omgevingsplan kunnen worden verwerkt.

Wij zitten graag vooraan in het proces 
met u aan tafel om mee te denken 
over uw omgevingsvisie. Op basis van 
uw wensen stemmen wij in onderling 
overleg onze servicetermijnen af.

Omgevingsprogramma
Door middel van een programma kunt u opgaven in uw omgevingsvisie nader uitwerken. Opgaven zoals bijvoorbeeld 
een duurzame en concurrerende economie, energietransitie, hoogwaardige woon- en leefomgeving raken ook de fysieke 
veiligheid. Wij denken graag met u mee zodat de doelstellingen op een veilige manier bereikt. U kunt ook een programma 
inzetten om specifieke veiligheidsdoelstellingen te realiseren, zoals een adequate bluswatervoorziening of zelfredzame 
inwoners nabij risicobronnen.

Wij zitten graag vooraan in het proces 
met u aan tafel om mee te denken 
over uw omgevingsvisie. Op basis van 
uw wensen stemmen wij in onderling 
overleg onze servicetermijnen af.
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Programma Maatschappij

Het voorkomen van brand en het verkleinen van de kans op brand is net zo belangrijk 
als de bestrijding ervan. Daarom vragen wij met het Programma Maatschappij 

aandacht voor brandveiligheid en maken wij verschillende doelgroepen bewust 
van de gevaren van brand. Ons doel is de samenleving te sparen voor brand en 

de vreselijke gevolgen ervan. We willen daarom het (brand)veiligheidsbewustzijn 
bij mensen verhogen en gedragsverandering stimuleren. Hiervoor 

verzorgen we diverse voorlichtingsprogramma’s. Vanuit onze 
Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid organiseren 

we daarnaast kennissessies en trainingen voor gebouw-
eigenaren en -gebruikers. Wilt u meer weten over 

de voorlichtingsprogramma’s die we aanbieden 
vanuit Programma Maatschappij? Bekijk hier de 

programmagids.

Voorlichtingsprogramma’s kunnen 
aangevraagd worden via  

het digitale aanvraagformulier.

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/brandveilig-leven/
https://portal.brwbn.nl/ 
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Seveso en bedrijfsbrandweren

Brandweer Brabant-Noord is vanuit de Wet veiligheidsregio’s aangewezen als bevoegd gezag voor  
bedrijfsbrandweren en toezichthouder bij Seveso-inrichtingen.

Bedrijfsbrandweer
Brandweer Brabant-Noord heeft wettelijke taken en bevoegdheden op het gebied van bedrijfsbrandweren (art. 31 Wvr).  
Deze taken en bevoegdheden hebben betrekking op de mogelijkheid van besturen van veiligheidsregio’s om inrichtingen 
te verplichten een bedrijfsbrandweer te hebben en te waarborgen dat inrichtingen hun verplichtingen op het gebied van 
bedrijfsbrandweren nakomen. We passen het beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren toe, houden inspecties volgens landelijke 
kwaliteitsnormen en –eisen en passen het Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid toe.

Seveso-inrichtingen
Brandweer Brabant-Noord heeft wettelijke taken en bevoegdheden op het gebied van  
Seveso-inrichtingen (art. 61 Wvr en art. 13.16 Ob). Deze taken en bevoegdheden hebben 
betrekking op het waarborgen dat inrichtingen hun verplichtingen op grond van het Bal, 
paragraaf 4.2 nakomen. Dit doen wij door middel van inspecties bij de inrichting (zowel 
proactief als reactief). De toezichthouders zijn inspecteurs van ODMWB, ISZW, een 
Brabantse veiligheidsregio en eventueel van het Waterschap. We voeren de inspecties  
uit volgens landelijke kwaliteitsnormen en -eisen en passen het Handhavingsbeleid 
Industriële Veiligheid toe.

De veiligheidsregio is bij wet aangewezen tot bevoegd gezag voor 
bedrijfsbrandweren en toezichthouder bij Seveso-inrichtingen. Daarom gelden 
de wettelijke termijnen voor de aanwijzing bedrijfsbrandweer, inspecties en 
handhaving.



Samenwerken aan veiligheid.

Werkafspraken onder 
de Omgevingswet

Advies 
kerninstrumenten

Controle 
(proactief  
en reactief)

Advies activiteit 
fysieke 
leefomgeving

Advies 
voorbereiding 
initiatief fysieke 
leefomgeving

Algemene 
werkafspraken

Hieronder vatten wij de belangrijkste 
werkafspraken samen.  
Wilt u meer weten hierover?  
Bekijk hier het gehele document, 
of neem contact op met uw 
contactpersoon.

https://www.vrbn.nl/publish/library/183/werkafspraken_omgevingswet_brandweer_brabant-noord.pdf


Samenwerken aan veiligheid.

Werkafspraken onder 
de Omgevingswet
Hieronder vatten wij de belangrijkste 
werkafspraken samen.  
Wilt u meer weten hierover?  
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Algemene 
werkafspraken

Adviesverzoeken voor vergunningen, meldingen of in 
het proces van het verkennen en begeleiden van een 
initiatief vraagt u aan via de samenwerkfunctionaliteit 
(SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingsweg (DSO).  
Overige adviesaanvragen vraagt u aan via het digitale 
aanvraagformulier.

Vermeld bij een adviesaanvraag altijd de naam van 
het product en geef de context van en een korte 
toelichting op de adviesaanvraag. Het bevoegd gezag 
doet zelf de ontvankelijkheidstoets. Bij adviesaanvragen 
voor vergunningen moeten een aantal gegevens 
minimaal aanwezig zijn. Vraag uw contactpersoon 
naar de juiste indieningsvereisten. Besluiten naar 
aanleiding van adviezen worden teruggekoppeld 
aan Risicobeheersing door de samenwerking in het 
DSO af te sluiten met het publiceren van het besluit, 
of wanneer dat niet mogelijk is, het besluit terug 
te koppelen via het digitale aanvraagformulier. Na 
terugkoppeling is het belangrijk dat het bevoegd gezag 
de samenwerking in het DSO verwijderd, omdat de 
samenwerkingen anders blijven staan en oplopen.

De levertermijnen zijn maximumtermijnen. Wanneer 
er meer tijd nodig is, laten we dit weten aan de 
adviesaanvrager. 

Vragen over afgegeven adviezen? 
Neem contact op met de opsteller van het advies 
of de front-office medewerker bij de betreffende 
gemeente. Schriftelijke vragen stelt u via het digitale 
aanvraagformulier. Vermeld hierbij voor een snelle 
afhandeling het dossiernummer van de brandweer en 
de naam van de opsteller van het advies.

Adviezen met bestuurlijke spoed of  
spoedeisende situaties 
Neem telefonisch contact op met de betreffende 
accountmanager van sector Risicobeheersing of 
wanneer deze niet bereikbaar is met een van de 
andere accountmanagers. Buiten kantoortijden is 
beschikbaarheid niet gegarandeerd. Voor verzoeken 
met bestuurlijke spoed geldt een inspanningsnorm van 
5 werkdagen om te toetsen en te rapporteren.  
Voor spoedeisende situaties geldt een 
inspanningsnorm van 24 uur om een controle uit 
te voeren en te rapporteren. Buiten kantoortijden is 
beschikbaarheid niet gegarandeerd. Spoedverzoeken 
worden afgewogen op basis van te behalen 
veiligheidswinst.

https://portal.brwbn.nl/ 
https://portal.brwbn.nl/ 
https://portal.brwbn.nl/ 
https://portal.brwbn.nl/ 
https://portal.brwbn.nl/ 


Samenwerken aan veiligheid.

Werkafspraken onder 
de Omgevingswet
Hieronder vatten wij de belangrijkste 
werkafspraken samen.  
Wilt u meer weten hierover?  
Vraag ernaar bij uw contactpersoon.
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kerninstrumenten

Controle 
(proactief  
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leefomgeving

Advies 
voorbereiding 
initiatief fysieke 
leefomgeving

Algemene 
werkafspraken

Advies activiteit 
fysieke leefomgeving

Een verzoek tot een formeel advies in in zowel de 
reguliere als de uitgebreide procedure wordt ingediend 
via de SWF van het DSO. Het advies wordt ook via de 
SWF afgehandeld. De levertermijn voor een advies met 
een reguliere procedure is 21 kalenderdagen (conform 
regionale samenwerkingsafspraken) en een advies  
voor activiteiten met een uitgebreide procedure is  
42 kalenderdagen (m.u.v. omgevingsvergunning  
bouw uitgebreide procedure)
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Advies voorbereiding 
initiatief fysieke leefomgeving

Een verzoek tot een informeel advies in het proces 
van verkennen en begeleiden van een initiatief (zoals 
deelname aan een intake- of omgevingstafels of 
regulier vooroverleg) wordt ingediend via de SWF van 
het DSO. Een ingediend verzoek tot deelname aan 
een intake- of omgevingstafels of regulier vooroverleg 
wordt binnen 14 kalenderdagen beantwoord door 
Brandweer Brabant-Noord (conform regionale 
samenwerkingsafspraken). Informele vragen kunnen 
gesteld worden via het digitale aanvraagformulier.

https://portal.brwbn.nl/ 


Samenwerken aan veiligheid.

Werkafspraken onder 
de Omgevingswet
Hieronder vatten wij de belangrijkste 
werkafspraken samen.  
Wilt u meer weten hierover?  
Vraag ernaar bij uw contactpersoon.

Advies 
kerninstrumenten

Controle 
(proactief  
en reactief)

Advies activiteit 
fysieke 
leefomgeving

Advies 
voorbereiding 
initiatief fysieke 
leefomgeving

Algemene 
werkafspraken

Advies  
kerninstrumenten

Een advies over een van de kerninstrumenten 
(omgevingsvisie, omgevingsplan, 
omgevingsprogramma’s) vraagt u aan  
via het digitale aanvraagformulier of via de 
contactpersonen omgevingsveiligheid van  
sector Risicobeheersing. Dit advies  
kent geen vaste levertermijnen. 

https://portal.brwbn.nl/ 
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(proactief en reactief)

Een verzoek voor een controle dient u in via het digitale aanvraagformulier. Doe dit 14 dagen voorafgaand aan 
de controle en stuur de relevante documenten mee. Alle verzoeken worden afgewogen op basis van te behalen 
veiligheidswinst. De afwerking van het advies verloopt via het zaaksysteem van Brandweer Brabant-Noord en 
wordt via e-mail verstuurd aan de contactpersoon van het bevoegd gezag. De termijn voor het aanleveren van een 
adviesrapport na een controle bedraagt 14 kalenderdagen. De termijnen dienen vooral ter beheersing van zaken. 

Handhaving
Als het gevoerde toezicht aanleiding geeft tot handhaving en 
Brandweer Brabant-Noord is niet het bevoegd gezag, dan wordt 
er een advies tot handhaving ingediend bij het bevoegd gezag.

Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid
Controles brandveilig gebruik vanuit de Risicogerichte 
Toezichtstrategie Brandveiligheid kunt u niet aanvragen, met 
uitzondering van een ADHOC-controle naar aanleiding van 
een incident- of klachtenmelding én na afstemming met de 
accountmanager van de brandweer. Alle procesafspraken staan in 
het Beleidsplan Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid 
2022-2025 en de Werkafspraken Risicogerichte Toezichtstrategie 
Brandveiligheid 2022-2025 (versie december 2021).

https://portal.brwbn.nl/ 
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