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INLEIDING 
 

Opdracht project 4 RemBrand 

In het projectplan implementatie RemBrand staat dat het projectresultaat is “dat alle gemeenten in 2018 over een 

integraal veiligheidsplan beschikken waarin brandveiligheid integraal is opgenomen”. Achterliggende motivatie is dat 

gemeenten zich (meer) bewust worden van het feit dat zij invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van het 

brandveiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan. In de Wet veiligheidsregio’s artikel 3a staat “De gemeenteraad stelt ten 

minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de gemeente betreffende de brandveiligheid en kwaliteit  van de 

brandweerzorg nastreeft”. Gemeenten hebben een regierol naar meerdere partijen toe. De Veiligheidsregio is een van 

deze partijen, maar woningcoöperaties, scholen, 'zorg' partners en vele anderen kunnen eveneens bijdragen aan 

brandveiligheid.  

Nadere uitwerking van deze opdracht 

Gemeenten hebben allen inmiddels een integraal veiligheidsplan. De focus ligt veelal niet op brandveiligheid  maar op 

openbare orde en veiligheid. Uit onderzoek1 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat sinds 2013 

brandveiligheid niet in de top-10 van gemeenten met belangrijkste veiligheidsthema’s voorkomt. Wel blijkt uit datzelfde 

onderzoek dat gemeenten investeren in de brandveiligheid van woningen en brandveilig leven. 

Het integrale veiligheidsplan wordt eens in de vier jaar opgesteld. Sommige gemeenten hebben hun veiligheidsplan net 

geactualiseerd en anderen doen dat pas over 1, 2 of 3 jaar.  

 

Het oorspronkelijke projectresultaat dat alle gemeenten in 2018 beschikken over een integraal veiligheidsplan waarin 

brandveiligheid is opgenomen is niet realistisch. Wel kunnen meer gemeenten in de komende jaren doelen stellen t.a.v. 

de brandveiligheid. 

  

Leeswijzer  

Allereerst wordt het doel van dit deelproject opnieuw geformuleerd, zodat het te realiseren is. Daarbij wordt aangegeven 

waarom we dit willen. Vervolgens wordt toegelicht welke mogelijkheden er zijn om het doel te realiseren en op welke 

wijze een evaluatie kan plaatsvinden.  

 

Deze notitie is bedoeld als handreiking.  

Managementsamenvatting 

De veranderingen in de samenleving vragen om een nieuw perspectief en een nieuwe insteek om de regierol van de 

gemeente op het gebied van brandveiligheid in te vullen conform de Wvr. 

De wettelijke verplichte planvorming, de Omgevingswet die op handen is en de nieuwe verantwoordelijkheden van de 

gemeente op het gebied van het sociaal domein zijn bovendien kansen om hieraan invulling te geven. 

Voor een effectieve taakuitvoering van de veiligheidsregio/brandweer en om slachtoffers, schade en branden in deze 

veranderende omgeving zoveel mogelijk te voorkomen is een brede afstemming tussen veiligheidsregio, gemeente en 

andere partners van belang. 

 

Voorstel is dat de veiligheidsdirectie eens in de twee jaar samen met (een delegatie van) het college van burgemeester 

en wethouders van iedere gemeente over de inhoud van het integrale veiligheidsplan discussieert. Waarbij het optioneel 

is om aan het eerste of volgende gesprek ook de andere betrokken samenwerkingspartners te betrekken, zodat de 

verschillende onderdelen op elkaar afgestemd kunnen worden. 

 

Deze handreiking heeft Brandweer Nederland opgesteld om veiligheidsregio’s en gemeenten te ondersteunen bij deze 

brede afstemming.  

 

 

 

 

 
1 Prioriteiten in veiligheid 2016. In opdracht van de VNG door BMC van december 2015. 
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DOEL
 

Gemeenten, veiligheidsregio’s/brandweer en andere partners dragen er zorg voor dat de brandveiligheid op een gewenst 

niveau blijft of komt door te anticiperen op maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Ieder vanuit hun eigen 

rol/positie en verantwoordelijkheid.  

Zij doen dit door het onderhouden van een duurzame relatie, afspraken te maken over de brandveiligheid en deze uit te 

voeren.  

 

Waarom? 

Waarom is een meer structurele aandacht bij verschillende betrokkenen voor brandveiligheid gewenst? 

 

Ten eerste omdat veiligheidsproblemen en risico’s veranderen als gevolg van technische en maatschappelijke 

ontwikkelingen.  

Zo kunnen technische ontwikkelingen, zoals domotica enerzijds bijdragen aan de veiligheid maar anderzijds ook nieuwe 

veiligheidsrisico’s veroorzaken.  

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing en ingezette hervormingen in de zorg beïnvloeden de 

brandveiligheid eveneens. Steeds meer mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen, ook als zij minder zelfredzaam 

zijn. Uit onderzoek blijkt dat ouderen 2,7 keer zo vaak het slachtoffer van een fatale woningbrand zijn dan de gemiddelde 

inwoner in Nederland. Door de toenemende vergrijzing zal in 2030 het aantal slachtoffers van 65 jaar of ouder met 62% 

toegenomen zijn.  

 

Ook kan er sprake zijn van specifieke gemeentelijke omstandigheden. Te denken valt aan nieuwbouw, uitbreiding en of 

een verandering van een gebruiksfunctie van een gebouw of een gebied.  

 

Tenslotte kunnen incidenten aanleiding geven tot extra aandacht voor brandveiligheid. Er wordt bewust gesproken over 

brandveiligheid. De bedoeling is dat de focus niet alleen ligt op de opkomsttijden, de repressie, maar dat alle schakels 

van de veiligheidsketen in samenhang worden beschouwd. 

 

De Veiligheidsregio’s/brandweer zijn een vorm van verlengd lokaal bestuur. Nu in heel Nederland de gemeentelijke 

brandweren zijn opgegaan in regionale eenheden, is het juist voor gemeenten van belang om grip te houden op de 

brandveiligheid. 

 

Relatie met de landelijke agenda 

Dit doel sluit aan bij de Landelijke Agenda Brandweerzorg, de ontwikkelopgaven voor 2018-2022 van Brandweer 

Nederland. Het is de bedoeling dat risico’s in beeld worden gebracht en worden gewogen waarna maatregelen genomen 

kunnen worden die de veiligheid bevorderen. 
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DE UITVOERING
 

Nieuwe wetten en beleid 

Nieuwe wetgeving en of landelijke beleidswijzigingen bieden bij uitstek de mogelijkheid om een duurzame relatie tussen 

partners op te bouwen, te onderhouden of uit te breiden. Nieuwe wetgeving en beleid komt vaak tot stand als gevolg van 

maatschappelijke en of technische ontwikkelingen, incidenten/rampen. 

 

Er is een aantal nieuwe wetten en beleidswijzigingen die aanleiding geven voor een gesprek en kansen bieden om 

brandveiligheidsbeleid te verankeren en de rol van gemeenten en andere partners daarbij nader te bepalen. 

 

Ten eerste is er het bestaande regionaal risicoprofiel incl. het brandrisicoprofiel. In de Wet Veiligheidsregio (Wvr) is 

opgenomen dat Veiligheidsregio's i.s.m. gemeenten eens in de vier jaar een risicoprofiel opstellen. Gesproken wordt 

over een 'haalplicht' van de veiligheidsregio's om te inventariseren bij o.m. de gemeenten welke veiligheidsproblemen en 

risico's actueel en vermeldenswaard zijn. Steeds meer worden naast fysieke veiligheidsrisico's ook sociale en andere 

veiligheidsrisico's en problemen genoemd, zoals de vergrijzing in onze samenleving.  

 

Ten tweede is er het regionale beleidsplan, incl. het bijbehorende dekkingsplan van de brandweer, zie ook de Wvr. 

Hierin kan worden beschreven welke ambitie de veiligheidsregio/brandweer heeft. In het beleidsplan worden in 

hoofdzaak de generieke preventieve en repressieve ontwikkelingen en bijbehorende ambities verwoord.  

 

De omgevingsvisie, volgens de Omgevingswet, is een belangrijke derde mogelijkheid. Een omgevingsvisie is eens 

strategisch plan van een gemeente. Het geeft aan welke belangrijke ontwikkelingen er in een gebied plaatsvinden en op 

welke wijze het gebied zich hierop gaat voorbereiden. De strategische uitgangspunten of kernwaarden voor veiligheid 

horen thuis in een dergelijke visie. Kernwaarden kunnen zijn dat men specifieke veiligheidsrisico’s wil vermijden of 

risico’s wil beheersen door de risicodrager en ontvanger van elkaar te scheiden.  

Praktisch kan dat door risicovolle bedrijven niet in of naast een woonwijk te situeren. Zie hiervoor bijlage 4.  

 

Ten vierde zijn er de omgevingsplannen. Eveneens volgens de Omgevingswet kunnen gemeenten vanaf nu meerdere 

omgevingsplannen opstellen. In dat plan kunnen eisen worden opgenomen voor veiligheid. Wettelijk wordt vastgelegd 

dat de Veiligheidsregio geconsulteerd moet worden bij het opstellen van het omgevingsplan. De kernwaarden uit de 

omgevingsvisie voor veiligheid zullen in een omgevingsplan nader uitgewerkt worden.  

 

Ten slotte is er het integraal veiligheidsplan dat de gemeente veelal eens per vier jaar dient op te stellen. Volgens het 

Kernbeleid veiligheid van de VNG komen alle veiligheidsaspecten aan de orde. In een dergelijk plan kunnen dus ook 

fysieke veiligheidsdoelen worden opgenomen die te maken hebben met de brandveiligheid. Zie hiervoor ook het 

geactualiseerde format voor brandveiligheid behorende bij het Kernbeleid Veiligheid van de VNG in bijlage 4. 

 

Bevoegd gezag en maatwerk 

Er is dus alle reden om als veiligheidsregio/brandweer om een duurzame relatie te onderhouden; juist ten aanzien van 

het thema brandveiligheid want volgens art. 3.a Wvr heeft de gemeenteraad de verantwoordelijkheid om eenmaal in de 

vier jaar doelen vast te stellen die de gemeente betreffende de brandveiligheid en de werkwijze en de kwaliteit van de 

brandweerzorg nastreeft. 

 

Per veiligheidsregio/brandweer en gemeente is het verstandig om maatwerk te leveren en in de behoefte en het tempo 

van de gemeente te voorzien. Het gemeentebestuur is immers volgens de Gemeentewet en Omgevingswet het 

bevoegde gezag. Sommige gemeenten moeten bijvoorbeeld hun integrale veiligheidsplan actualiseren en anderen 

hebben het net vastgesteld. De ene gemeente is verder met de invoering van de Omgevingswet dan de andere. 

 

Een duurzame relatie 

Een duurzame relatie kan ontstaan door contact te onderhouden. 

 

Veelal zijn er al meerdere uiteenlopende (in)formele contacten tussen gemeenten en Veiligheidsregio/brandweer. 

Sommige zijn structureel en frequent en andere niet. Een gesprek kan op uitvoerend of op strategisch niveau gehouden 

worden en gaan over één thema, preventie of repressie of de gehele keten.  

 

Een greep uit de vele voorbeelden van gespreksonderwerpen in willekeurige volgorde is: 

- het regionale risicoprofiel en het (lokale) brandrisicoprofiel 
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- (on)gevraagde advisering i.h.k.v. Omgevingswet, evenementenbeleid, BRZO etc. 

- vergunningen, toezicht en handhavingsbeleid  en uitvoering, m.n. m.b.t. knelpunten en kwetsbaarheden 

- brandveiligheid van verminderd zelfredzamen in alle gemeenten 

- specifieke aandachtspunten zoals brandveilige studentenhuisvesting, ‘oude’ binnensteden, bedrijven met 

 opslag van gevaarlijke stoffen en het vervoer daar van 

- brandonveilige situaties in het buitengebied in relatie tot langere opkomsttijden 

- specifieke situaties n.a.v. een brand(en) en of andere incidenten en gehouden onderzoek(en) 

- een kwartaalrapportage waarin diverse cijfers/indicatoren worden weergegeven zoals de repressieve cijfers, 

 activiteiten voor brandveilig leven, specifieke evenementen e.d. 

- de inzet van nieuwe technieken en of methoden (innovaties) 

- het verstekken van informatie aan inwoners, ondernemers en anderen m.b.t. branden en oorzaken in hun 

 omgeving. 

 

Het gegeven dat er meerdere contacten zijn tussen medewerkers van de gemeente, veiligheidsregio/brandweer en 

partners en dat er vele onderwerpen besproken worden nodigt uit tot een verdergaande professionalisering. Bedoeld 

wordt dat naast de veelal bestaande overleggen en incidentele contacten gestreefd wordt naar het bespreken van een 

meer integrale agenda op bestuurlijk/strategisch niveau. 

Meer specifiek: eens per twee jaar een gesprek tussen een vertegenwoordiging van het college van een gemeente en de 

directie van de Veiligheidsregio. Naast de burgemeester schuiven ook de wethouders hierbij aan als hun portefeuille 

raakvlakken heeft met (brand)veiligheid. Hiermee krijgt het gesprek een meer integraal karakter en kan de gemeente 

haar regierol nemen. Zo heeft de wethouder met een portefeuille betreffende het sociaal domein veel te maken met de 

veilige woonomgeving van ouderen en personen met verward gedrag. En een wethouder wonen heeft bijvoorbeeld zicht 

op levensloop bestendig bouwen en in welke mate er daarbij aandacht is voor brandveiligheid. 

 

Een vervolggesprek is bij uitstek geschikt om de voortgang van het veiligheidsbeleid te monitoren en waar nodig bij te 

sturen. In een gesprek met de gemeente zal er naast de generieke doelen juist aandacht zijn voor specifieke inzet in de 

gemeente. Zo kunnen ‘zwakkere’ schakels in de lokale veiligheidsketen worden ‘versterkt’. 

 

Ter voorbereiding op een dergelijk bestuurlijk gesprek verdient het aanbeveling om de informatie die binnen de 

veiligheidsregio/brandweer en de desbetreffende gemeente voorhanden is kritisch te beschouwen en te vertalen naar 

een zinvolle agenda. Op basis van een gedegen voorbereiding kan er voor gekozen worden om ook andere partners uit 

te nodigen. Door andere partijen te betrekken en een positie te geven kunnen synergievoordelen worden benut. 

Voorbeelden hiervan zijn scholen, woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. 

 

Intelligence 

Gebruik maken van ‘intelligence’ helpt om de veiligheidsrisico’s en problemen ‘zichtbaar’ te maken. Zo is het waardevol 

om informatie van branden te verzamelen en te analyseren om vervolgens maatregelen efficiënt en effectief in te zetten. 

Indien deze data kan worden verrijkt met andere beschikbare gegevens van gemeenten of woningbouwcoöperaties 

levert dit zeer bruikbare informatie op. Te denken valt daarbij aan resultaten van brandonderzoeken, fluctuaties in 

opkomsttijden, veranderingen in mobiliteit en gebruiksfuncties van gebouwen, nieuwe evenementen etc. Meerdere 

Veiligheidsregio/brandweren zijn inmiddels in de gelegenheid om een dashboard met indicatoren te presenteren zodat 

op basis van informatie meer doelgericht ingezet kan worden op een brandveiliger samenleving. 

 

Daarnaast is er een landelijk veiligheidsmonitor beschikbaar waarbij het mogelijk is om ook lokaal vragen te laten 

opnemen ten aanzien van brandveiligheid. Menige gemeente heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft 

daarmee een extra inzicht in de brandveiligheid. Mogelijk zijn ook nog andere bruikbare bronnen voorhanden. 
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EVALUATIE 

 

Om de ontwikkeling te volgen kunnen veiligheidsregio’s/brandweren een 0-meting uitvoeren en na 2 jaar een vervolg 

meting. Indien er draagvlak is voor deze aanpak zal de evaluatie worden voorbereid.  

 

In de 0- en vervolg metingen moeten ten minste de volgende vragen kunnen worden beantwoord om een goed beeld te 

kunnen krijgen of het doel wordt bereikt. Het doel is dat de brandveiligheid op een gewenst niveau blijft of komt. 

 

1. Heeft er een gesprek plaatsgevonden op bestuurlijk/strategisch niveau? 

2. Welke afspraken zijn daarbij gemaakt? 

3. Zijn de eerder gemaakte afspraken nagekomen? 

4. Bij hoeveel gemeenten maakt brandveiligheid onderdeel uit van het integraal veiligheidsplan dat zij heeft 

opgesteld? 

5. Bij hoeveel gemeenten is brandveiligheid opgenomen als onderwerp in de veiligheidsmonitor?  
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1 BIJLAGE  
 

In deze bijlage zijn enkele linken en/of namen van documenten en good practices vermeld ter inspiratie. 

 

Documenten: :

1. Kernbeleid Veiligheid 2017 van de VNG: https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/kernbeleid-veiligheid. 

2. Factsheet Focus Fysieke Veiligheid (VNG, april 2016, aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid. 

3. Handreiking Brandveiligheid voor niet zelfredzame inwoners (in voorbereiding) van de Vereniging Bouw & Woningtoezicht 

Nederland. 

4. Omgevingswet  
https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/publicaties/2017/05/02/handleiding-omgevingsveiligheid-in-de-omgevingsvisie 

 

Good practices: 

5. Gemeentelijke Kaders Veiligheidsregio Brabant Noord. 

6. In de regio Brabant Noord hebben de gemeenten een regionale Toezichtstrategie vastgesteld voor de periode 2016-2018. 

7. In de regio Kennemerland is extra geld/capaciteit beschikbaar gesteld na de cellenbrand in 2005 voor brandveiligheid. 

8. In de regio Gelderland-Midden werkt men met een format voor een agenda en verslag voor een periodiek overleg met de  

burgemeesters. 

9. https://www.brandweer.nl/twente/schoorsteenbranden. 

10. https://www.brandweer.nl/twente/incidenten/jaaroverzicht-incidenten-2016. 

 

 

  

https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/kernbeleid-veiligheid
https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/publicaties/2017/05/02/handleiding-omgevingsveiligheid-in-de-omgevingsvisie
https://www.brandweer.nl/twente/schoorsteenbranden
https://www.brandweer.nl/twente/incidenten/jaaroverzicht-incidenten-2016
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