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Conceptbesluit 

1. Het beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren vast te stellen en bekend te maken.  
2. Het beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren vastgesteld op 28 september 2011 in te trekken.   

 

Inleiding 

De Wet veiligheidsregio’s biedt Veiligheidsregio Fryslân op grond van artikel 31 de mogelijkheid om voor 
inrichtingen, die in geval van brand of ongeval een bijzonder gevaar op kunnen leveren voor de openbare 
orde en veiligheid, over te gaan op het aanwijzen van een zogenaamde bedrijfsbrandweer. 
 
Het aanwijzen van een bedrijfsbrandweerplichtige inrichting is een complex proces en het Besluit 
veiligheidsregio’s beschrijft niet een volledig uitgewerkte werkwijze om dit goed onderbouwd te doen. Het 
landelijke model beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren is op 21 maart 2018 vastgesteld door de 
directeuren van de zes Brzo veiligheidsregio samenwerkingsverbanden. Het Landelijke Expertise 
Centrum BrandweerBrzo (LECBrzo) heeft op 18 april 2018 het landelijke model beleid aanwijzing 
bedrijfsbrandweren aangeboden aan de directeuren van de 25 veiligheidsregio’s. Het model heeft een 
landelijke eenduidige werkwijze tot doel. Het voorliggende beleidsstuk is aangepast aan de situatie in 
Veiligheidsregio Fryslân. 
 
Veiligheidsregio Fryslân vormt samen met de veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe Brzo regio Noord. 
Veiligheidsregio Groningen voert voor Veiligheidsregio Fryslân diverse taken uit op het gebied van 
industriële veiligheid waaronder toezicht op bedrijfsbrandweerplichtige inrichtingen, zoals is vastgelegd in 
een dienstverleningsovereenkomst. 
 
Vaststelling van dit beleid leidt niet tot merkbare veranderingen in werken of het aantal aanwijzingen van 
bedrijven. Het nieuwe beleid is een actualisatie van het staande beleid waarin verwijzingen en 
benamingen weer in lijn zijn gebracht bij nu geldende wet en regelgeving. Staande afspraken binnen de 
noordelijke regio’s op dit aspect hoeven niet te worden herzien. 
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Beoogd effect 

Het beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren biedt een eenduidige werkwijze conform landelijke 
uitgangspunten en kaders. 

 
Argumenten 

1.1 Met vaststelling van het geactualiseerde beleid sluit Veiligheidsregio Fryslân aan bij het landelijk 
       beleid omtrent de aanwijzing van bedrijfsbrandweren. 
1.2 Het beleidsstuk biedt Veiligheidsregio Fryslân uitgangspunten en kaders om een aanwijzing 
       bedrijfsbrandweer uniform goed onderbouwd te laten verlopen. 
1.3 Het huidige aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren is gedateerd.  

Het geactualiseerde beleid geeft verduidelijking aan hoe invulling gegeven wordt aan Besluit 
veiligheidsregio’s en sluit beter aan op het geactualiseerde Besluit risico's zware ongevallen, 
vastgesteld op 8 juli 2015. 

2.1 Met vaststelling van het nieuwe beleid dient het oude ingetrokken te worden.  

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.1 Het nieuwe beleid leidt naar verwachting niet tot meer aanwijzingen voor een bedrijfsbrandweer. 

 
Financiële consequenties 

Er zijn geen extra kosten gemoeid met het vaststellen van het beleid. De werkzaamheden voortvloeiend 
uit dit beleid kan binnen de huidige personele bezetting worden uitgevoerd. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Het functioneel gebied risicobeheersing van Brandweer Fryslân zal uitvoering geven aan het beleid 
aanwijzing bedrijfsbrandweren. Na vaststellen van het beleid door het bestuur worden in Q1 2019 
ambtelijk de werkafspraken geactualiseerd met Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe waarmee deze 
taken gezamenlijk en eenduidig worden uitgevoerd. 

 
Communicatie 

1. Het besluit tot vaststelling en beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren bekendmaken via overheid.nl; 
2. Direct betrokkenen (Brzo-inrichtingen) worden op de hoogte gesteld van het nieuwe aanwijsbeleid. 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


