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Samenwerkingsafspraken fysieke leefomgeving 2022 

In deze memo wordt een voorstel gedaan voor de samenwerking tussen de veiligheidsregio en de 

gemeenten op het gebied van de fysieke leefomgeving in 2022. Op basis van de besluitvorming over van 

dit voorstel, zal de veiligheidsregio de dienstverlening organiseren op het gebied van risicobeheersing. 

Achtergrond en toelichting proces 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kaders inzake een veilige en gezonde leefomgeving. Met de 

komst van de Omgevingswet wordt versterkt dat veiligheid en gezondheid een volwaardige plek krijgen in 

de belangenafweging rondom de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Dit vraagt een 

andere manier van werken van gemeenten én een andere ondersteuning daarbij vanuit de veiligheidsregio. 

Gemeenten zijn nu reeds bezig invulling te geven aan deze nieuwe manier van werken, die straks met de 

komst van de Omgevingswet overal zichtbaar zal moeten zijn. Dat is een veranderproces van jaren, waar 

nu reeds mee is gestart. De veiligheidsregio zal in haar dienstverlening aan gemeenten moeten aansluiten 

bij deze nieuwe manier van werken. Dat heeft consequenties voor de ondersteuning op het gebied van 

risicobeheersing. In deze memo wordt toegelicht op welke wijze de veiligheidsregio haar dienstverlening in 

2022 zal gaan organiseren. Wetende, dat dit een overgangsjaar is waarbij samen met de gemeenten een 

nieuwe manier van werken gaat ontstaan. Doel is in 2022 invulling te geven aan de 

ondersteuningsbehoefte van gemeenten in 2022 en tegelijk de informatiepositie van de veiligheidsregio te 

borgen zodat (het bestuur van) de veiligheidsregio haar verantwoordelijkheid voor brandweerzorg en 

crisisbeheersing kan waarmaken.  

 

Eerder voorstel (december 2020) 

Op basis van een eerste verkenning in accountgesprekken met ambtenaren OOV/ AOV en VTH is een 

eerste raming gemaakt van de gevraagde inzet op basis van de toenmalige dienstverleningsafspraken. In 

het voorstel van 10 december 2020 bij de Kadernota 2022 is beschreven om een onderscheid te maken in 

een collectief basispakket (wettelijke adviestaken) en een optioneel collectief pluspakket. De gemeenten 

werden gevraagd akkoord te geven op het basispakket (circa € 400.000) dat was geraamd op basis van de 

huidige dienstverlening; de implicaties van de Omgevingswet waren daarin niet meegenomen. Het 

pluspakket zou dan in de loop van 2021 in samenwerking met de gemeenten inhoudelijk worden ingevuld. 

Op basis van de zienswijzen van de gemeenten toentertijd bleek al snel dat er nog te veel onduidelijkheid 

bestond over de exacte invulling van dat pakket, over de kosten en over de wijze waarop de 

samenwerkingsafspraken worden gemaakt (collectieve afspraak of is er toch maatwerk mogelijk). 

Bovendien gaven gemeenten aan dat zij een aantal lopende onderzoeken (verkenning basispakket 

Alkmaar en Den Helder) wilden afwachten omdat deze ook invloed kunnen hebben op de collectieve 

afspraken en kosten. Het voorstel werd ingetrokken en het bestuur besloot opnieuw een dialoog te 

organiseren met de gemeenten zodat een definitieve keuze voor de dienstverlening rond de fysieke 

leefomgeving en de financiering daarvan kon worden gemaakt.  

 

Ambtelijke dialoog (februari- 2021) 

In diverse bijeenkomsten (zie bijlage) is gesproken met ambtenaren OOV en AOV-ers, ambtenaren van 

RO/Ruimte, ambtenaren van VTH, projectleiders/programmamanagers Omgevingswet over de gevolgen 

van de Omgevingswet voor gemeenten en de behoefte aan advies van de veiligheidsregio ten behoeve 

van de omgevingsveiligheid. Ook is afgestemd met de Omgevingsdienst en GGD over de onderlinge 

samenwerking en de integrale dienstverlening aan de gemeenten. Het blijkt voor alle partijen lastig te 

benoemen wat de gevolgen precies zijn, omdat de Omgevingswet nog niet in werking is en gemeenten en 
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veiligheidsregio die nieuwe werkpraktijk nog moeten ervaren.1 Daarom is met de gemeenten besproken dat 

de samenwerkingsafspraken zich richten op het jaar 2022 en dat voor het jaar erna een nieuw voorstel 

wordt uitgewerkt. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de dienstverlening, die vanuit de 

Omgevingsdienst en de GGD wordt georganiseerd.  

 

Bestuurlijke dialoog (augustus- september)  

In de periode augustus-september is het voorstel besproken in het Dagelijks Bestuur en is vanuit het 

Dagelijks Bestuur een bestuurlijke dialoog georganiseerd waarbij diverse bestuurders met elkaar in 

gesprek gingen over het voorstel. Bestuurlijke aandachtspunten waren met name de solidariteit in de 

verdeling van de kosten, het hogere tarief, maar ook zorgen rond het minimale veiligheidsniveau en de 

aansluiting van de Omgevingsdienst en GGD in dit proces. Deze aandachtspunten zijn meegenomen en 

verwerkt in voorliggend voorstel.  

 

Behoeften gemeenten verschillend 

De totale behoeften van de gemeenten aan advies op het gebied van veiligheid in de fysieke leefomgeving 

is in beeld gebracht (zie bijlage 2). Deels zijn dit bestaande activiteiten, zoals die nu ook door de 

veiligheidsregio worden uitgevoerd. Deels zijn dit nieuwe activiteiten, die volgen uit nieuwe gemeentelijke 

instrumenten (Omgevingsvisie, Omgevingsplan) of een andere manier van samenwerken rond het 

vergunningenproces (omgevingstafels). De gemeenten vragen hierbij om advies, maar de mate waarin of 

de frequentie is daarbij wel verschillend. Zo zullen er in grotere gemeenten naar verwachting vaker 

risicovolle activiteiten in de leefomgeving gaan plaatsvinden, dan in kleinere gemeenten. Deze gemeenten 

verwachten rond de omgevingstafel dan ook meer inzet van de veiligheidsregio. Anderzijds willen sommige 

(grotere) gemeenten een deel van de advisering zelf invullen omdat zij de deskundigheid beschikbaar 

hebben binnen hun organisatie. De gemeenten zijn daarnaast heel verschillend in hun behoeften op het 

vlak van de Omgevingsvisie, Omgevingsvergunningen, evenementenadvisering en het toezicht. Op deze 

onderdelen hebben de gemeenten specifieke wensen. De activiteiten op het gebied van 

omgevingsveiligheid kunnen daarom niet georganiseerd worden vanuit één standaard afspraak; maatwerk 

is nodig. Dat maatwerk past ook bij de geest van de Omgevingswet. Bij het omzetten van deze 

gemeentelijke behoeften naar een uitvoeringsvoorstel is het de uitdaging zowel recht te doen aan het 

gevraagde maatwerk als ook eenduidige samenwerkingsafspraken te maken voor efficiënte 

bedrijfsvoering. 

 

Samenwerkingsafspraken 2022 

Voorgesteld wordt de dienstverlening vorm te geven door middel van collectieve samenwerkingsafspraken, 

met dienstverlening op maat voor de uitvoering. Hierna volgt een toelichting. 

 

 

 

 

 

 
1 De invoering van de Omgevingswet is vooralsnog gepland op 1 juli 2022, maar wordt mogelijk uitgesteld naar 1 

januari 2023 omdat het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet gereed is. Alle partijen voelen wel de urgentie om 
de implementatie van de wet tot een succes te maken en dus zal de voorbereiding hierop onverminderd doorgaan. Zie 
ook https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/23/kamerbrief-voortgang-omgevingswet-april-
2021  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/23/kamerbrief-voortgang-omgevingswet-april-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/23/kamerbrief-voortgang-omgevingswet-april-2021
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Samenwerkingsafspraken bestuur VR en gemeenten  

In een zorgvuldige dialoog met de gemeenten (zie bijlage) zijn de volgende activiteiten benoemd voor de 

dienstverlening aan gemeenten in 2022:2 

1. Monitoring en analyse van risico's in de omgeving (denk aan risico's op branden, rampen en 

crises) 

2. Risicobeïnvloeding (denk aan communicatie/toezicht/voorlichting/bijdrage aan 

participatietrajecten etc.) 

3. Advies omgevingsveiligheid bij Omgevingsvisie  

4. Advies omgevingsveiligheid bij Omgevingsplan  

5. Advies omgevingsveiligheid bij objecten (denk aan Omgevingsvergunningen, -meldingen) 

6. Advies omgevingsveiligheid bij evenementen 

7. Toezicht op de veiligheid. 

 

Door middel van een AB-besluit worden deze samenwerkingsafspraken tussen het Algemeen Bestuur en 

de gemeenten bestuurlijk vastgelegd: 

• De veiligheidsregio draagt zorg voor een adequate uitvoering van deze activiteiten. Deze 

dienstverlening is integraal onderdeel van de programmering van de veiligheidsregio op het gebied 

van risicobeheersing.  

• De veiligheidsregio heeft het volume van deze dienstverlening in 2022 en de kosten afgestemd 

met iedere gemeente. Op basis hiervan leveren de gemeenten een financiële bijdrage op maat (zie 

bijlage 3).  

• Voor uitvoering van deze activiteiten wordt in 2022 een aangepast ‘ingroeitarief’ van € 61,- per uur 

gehanteerd. Dat is lager dan het kostendekkende tarief 3, maar omdat het verschil met de 

afgelopen jaren anders te groot wordt, wordt voor het jaar 2022 een ingroeitarief gehanteerd. 

Verwacht wordt ook dat de werkzaamheden rond de Omgevingswet niet in alle gemeenten even 

snel worden ingevoerd in het komende jaar en dat daarmee de hogere deskundigheid (nog) niet 

overal nodig is. 

• De financiële bijdrage wordt aan het begin van het jaar voldaan. Binnen het totale budget op 

jaarbasis kan een gemeente schuiven in de inzet over de verschillende activiteiten. Daarmee is de 

noodzakelijke flexibiliteit ingebouwd om het komend jaar samen op weg te gaan in het nieuwe 

stelsel van de fysieke leefomgeving. 

 

Werkafspraken op maat voor de uitvoering 

Het is voor de uitvoering van belang de samenwerkingsafspraken duidelijk te markeren zodat de 

gemeenten én de veiligheidsregio hun bedrijfsvoering effectief en efficiënt kunnen inrichten. In de 

uitwerking van het programma staan daarom de werkafspraken per gemeente benoemd. De 

werkafspraken zijn gemaakt op basis van een ureninzet op jaarbasis (volume) en kwaliteitseisen per 

activiteit (deskundigheid, reactietermijnen, integraliteit 4 etc.). Gedurende het jaar vinden er evaluaties 

plaats van de gemaakte werkafspraken. Het gaat dan om de volgende evaluatiemomenten: 

• Informeel overleg met accounthouder VR (elke maand) 

• Formeel evaluatiegesprek met ambtelijk portefeuillehouder VR (3x per jaar/marap). 

 
2 Het betreft een verdere invulling van de taken uit de gemeenschappelijke regeling. 
3 Het kostendekkende tarief is € 78- per uur, gebaseerd op de gemiddelde loonkosten uit de Gemeentelijke CAO (schaal 10-11) en 

bijkomende kosten/overhead op de gangbare norm van 20%. Dit tarief is lager dan in andere veiligheidsregio’s voor complexe 
advisering.  
4 De gemeenten verwachten -door de komst van de Omgevingswet- integrale samenwerking tussen de ketenpartners op het gebied 
van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en GGD werken daarom gezamenlijk aan een verdere uitwerking 
van de integrale advisering (bij Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingstafels etc.). In de werkafspraken wordt hiermee rekening 
gehouden.   
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Accountmanagement 

Vanuit de dialoog met de gemeenten kwam naar voren dat een goede samenwerkingsrelatie tussen de 

gemeenten en de veiligheidsregio van essentieel belang is. Vandaar dat vanaf 2022 ook wordt 

geïnvesteerd in het accountmanagement en het relatiebeheer van de veiligheidsregio. Doel is dat de juiste 

contactpersonen elkaar snel weten te vinden bij mogelijke vragen rondom veiligheid en dat de integrale 

advisering van de veiligheidsregio de komende periode ook wordt waargemaakt.  

Evaluatie van groot belang 

De samenwerkingsafspraken betreffen vooralsnog één jaar omdat de ontwikkelingen rond de 

implementatie van de Omgevingswet nog gaande zijn en de behoeften van de gemeenten mogelijk 

veranderen. Op basis van tussentijdse evaluaties zal worden bekeken hoe de structurele dienstverlening in 

de jaren daarna wordt vormgegeven. Daarbij zullen de beschikbare inzichten rond de Omgevingswet, de 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s worden betrokken. 

Aandachtspunten bij de evaluaties zijn ook de effecten op de veiligheidssituatie in de gemeenten en de 

effecten op de voorbereiding van de incidentbestrijding en crisisbeheersing. Evalueren gaat dus over meer 

dan de cijfers rond uren en kosten, het gaat ook om de veiligheid en om de kwaliteit van de 

dienstverlening.  

 

Financiële consequenties 

De gemeenten betalen een financiële bijdrage voor risicobeheersing op basis van de 

samenwerkingsafspraken per gemeente (zie bijlage 3). De kosten zijn gebaseerd op het afgesproken 

volume (ureninzet op jaarbasis), kwaliteitseisen per activiteit en het afgesproken tarief. Bestaande 

activiteiten, die reeds gefinancierd worden vanuit de inwonerbijdrage, zijn in dit budget buiten beschouwing 

gelaten.5 Op basis van de huidige ramingen vraagt deze dienstverlening een jaarbudget van € 699.289,- 

voor risicobeheersing. Daarbij geldt de afspraak dat dit budget niet wordt overschreden. Indien gemeenten 

toch een aanvullende vraag hebben voor ondersteuning, dan wordt hiervoor een projectplan opgesteld, 

waarbij met die gemeente afspraken worden gemaakt over de financiering van dat project. Dit geldt alleen 

voor een substantiële aanvullende behoefte; in de werkafspraken is uiteraard in een marge voorzien.  

 

Risico’s 

Veiligheidsniveau 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een gezonde en veilige leefomgeving. De veiligheidsregio kan 

hierbij ondersteunen zodat gemeenten deze verantwoordelijkheid ook kunnen invullen. Vanuit de brede 

advisering van de veiligheidsregio (brandweerzorg, risicobeheersing, crisisbeheersing en GHOR) kunnen 

gemeenten kaders stellen aan risicovolle activiteiten in de fysieke leefomgeving zodat de veiligheid wordt 

geborgd. Indien gemeenten op onderdelen geen ondersteuning wensen, zullen zij deze kwaliteiten zelf 

moeten invullen. Het zijn ‘communicerende vaten’. Indien gemeenten dit onvoldoende waar kunnen maken, 

kan de omgevingsveiligheid onvoldoende worden geborgd en dat heeft mogelijk consequenties voor de 

incidentbestrijding en de crisisbeheersing. 

Veiligheidsketen 

Het is van belang dat de informatievoorziening tussen de gemeenten en de veiligheidsregio goed verloopt, 

zodat de voorbereiding op de incidentbestrijding en de crisisbeheersing mogelijk is. Ook indien gemeenten 

op bepaalde activiteiten geen ondersteuning wensen, moet de veiligheidsketen gesloten blijven. Denk 

 
5 Denk aan de inventarisatie en analyse van risico, risicocommunicatie en de advisering rond industriële veiligheid en routes 

gevaarlijke stoffen.  
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bijvoorbeeld aan informatie over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, afgeven vergunningen en 

toezichtinformatie. Indien dat niet goed gaat, loopt de voorbereiding op de incidentbestrijding en de 

crisisbeheersing mogelijk gevaar. 

Ontwikkeling personeel en andere incidentele kosten 

De bedragen gaan over de structurele werkzaamheden en kosten. Er wordt momenteel ook invulling 

gegeven aan een gezamenlijk implementatieprogramma met OD en GGD en ook intern is een programma 

ingericht om de implementatie van de Omgevingswet vorm te geven. De daarmee samenhangende 

incidentele kosten -bijvoorbeeld het opleiden van personeel- zitten niet in de hier gepresenteerde raming 

van de kosten voor risicobeheersing. De veiligheidsregio kiest ervoor deze incidentele kosten binnen het 

huidige budget te borgen. Deze kosten zijn echter op dit moment niet geheel te overzien en daarmee is dit 

wel een financieel risico voor de veiligheidsregio.  

 

 

Bijlagen:   

1. Dialoog met gemeenten 

2. Activiteitenoverzicht 2022 
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Bijlage 1: Dialoog met gemeenten 

 

Fase Periode Activiteit Gesprekspartners Beoogd resultaat 
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Jan-Feb Accountgesprekken  Betrokken ambtenaren per gemeente;  

• Accounthouders (OOV-ers/AOV-ers) 

• Programmamanagers/projectleiders OW 

• Hoofden/adviseurs VTH 

• Hoofden/adviseurs afdeling RO/Ruimte. 

Beelden over dienstverlening zijn 

opgehaald. 

Maart Uitwerken voorstel 

dienstverlening  

Betrokken ambtenaren per gemeente Conceptvoorstel gereed 

30, 31 maart, 

1 april 

Dialoogsessies (West 

Friesland, regio Alkmaar, 

Regio kop van Noord 

Holland). 

Betrokken ambtenaren per gemeente  Beelden over dienstverlening 

collectief gedeeld 

1 april –  

5 mei 

Inventarisatie dienstverlening 

per gemeente 

Veiligheidsregio en betrokken ambtenaren per 

gemeente.  

Behoeften en financiële 

consequenties per gemeente in 

beeld 

C
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n
s
u
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a
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e

 

8 April Informeren Dagelijks Bestuur Bestuurders Bestuurlijke aandachtspunten  

17, 18 en 19 

Mei 

Dialoogsessies (West 

Friesland, regio Alkmaar, 

Regio kop van Noord 

Holland). 

Betrokken ambtenaren per gemeente Ambtelijk akkoord op het voorstel, 

aanvullende vragen en 

aandachtspunten voor bestuurlijke 

besluitvorming.   

28 mei  Informeren Algemeen Bestuur  Bestuurders Bestuurlijke aandachtspunten 

Juni  Informatiebijeenkomsten Betrokken ambtenaren per gemeente Informeren ambtenaren 

9 juni Informeren Dagelijks Bestuur Bestuurders Bestuurlijke aandachtspunten 

B
e
s
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it
v

o
rm

in
g

 

Augustus  Bestuurlijke dialoog Bestuurders 

 

Bestuurlijke aandachtspunten 

9 september 

 

Bespreken in Dagelijks 

Bestuur 

Bestuurders Bestuurlijke aandachtspunten 

September  Bestuurlijke dialoog Bestuurders Bestuurlijke aandachtspunten 

4 november Dagelijks Bestuur Bestuurders Bespreken voorstel 

3 december Algemeen Bestuur Bestuurders Vaststellen voorstel 
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Bijlage 2: activiteitenoverzicht 2022 
 Activiteiten Omschrijving  

1. Monitoring en analyse van risico's in de omgeving 

A 
Inventarisatie en analyse risico's van de gemeente en 
monitoring omgevingswaarde veiligheid 

Het gaat om een analyse van risico's op branden, rampen en crises in brede zin; in de natuurlijke omgeving (denk aan 
natuurbranden), gebouwde omgeving (denk aan branden), technologische omgeving (explosie, toxische stoffen), vitale 
infrastructuur (bijv. stroomuitval), verkeer en vervoer (bijv. ongevallen), gezondheid (bijv. infectieziekten), sociaal 
maatschappelijk omgeving (denk aan evenementen, terrorisme).  

B Brandonderzoek Onderzoek na een brand naar de oorzaak, effecten en mogelijk aanpassing van risico's door het team brandveilig leven. 

C Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming  
Op verzoek van de gemeente kan de veiligheidsregio advies geven aan bestuurders bij vragen over de risico’s in de fysieke 
leefomgeving.  

D 
Onderzoek Omgevingswaarden (veiligheid), zoals 
genoemd in Omgevingsplan  

Op verzoek van de gemeente kan de veiligheidsregio onderzoeken wat de effecten zijn van bepaalde risico’s zodat de 
gemeente weet of de omgevingswaarden voor veiligheid, zoals vastgelegd in het Omgevingsplan ook worden waargemaakt.  

2. Risicobeïnvloeding 

A1 Voorlichting/ advisering brandveilig leven  
Voorlichting op scholen, verenigingen e.d. Het gaat hier om diverse manieren om risicobewust gedrag van burgers te vergroten, 
bijvoorbeeld door communicatie/ voorlichting/ deelnemen aan burgerparticipatietrajecten / Keurmerk Veilig Ondernemen etc. 

A2 Voorlichting/ advisering brandveilig leven  
Programma’s en adviezen voor zorginstellingen waarmee gericht gewerkt wordt aan risicobewust gedrag en maatregelen om 
risico’s te verkleinen.  

B 
Voorlichting/advisering risico-objecten en kwetsbare 
objecten  

Advisering aan en afspraken maken met bestuur/beheerders van risico-objecten of zorginstellingen over de voorbereiding op 
een crisis of ramp. Dit gebeurt integraal; dus een gezamenlijke inspanning van de afdeling Risico- en crisisbeheersing en de 
brandweer. 

C 
Risicocommunicatie richting algemeen publiek (regionaal 
risicoprofiel) 

Risico-communicatie vanuit een analyse van fysieke veiligheid, sociale informatie en mogelijke crises (Regionaal Risicoprofiel) 
richting een algemeen publiek. 

3. Advies omgevingsveiligheid bij Omgevingsvisie 

A 
Adviseren over een veilige fysieke leefomgeving richting 
gemeenten in visiedocumenten of programma's (integraal 
advies) 

Het gaat hier om een deskundige, integrale bijdrage in overleggen/advies aan de gemeenten, die zij kunnen gebruiken bij het 
opstellen van de Omgevingsvisie en eventueel het Omgevingsprogramma. Dat advies zal in gezamenlijkheid en afstemming 
met GGD en OD tot stand komen. 

B 
Adviseren over een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving richting bevoegde gezagen/samen-
werkingspartners (brandweerzorg advies) 

Op verzoek van de gemeente participeren in diverse ontwikkeltrajecten met partners rond de fysieke leefomgeving en leveren 
van een inhoudelijke bijdrage over de brandweerzorg 

C 

Adviseren over een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving richting bevoegde 
gezagen/samenwerkingspartners (crisisbeheersing/GHOR 
advies) 

Op verzoek van de gemeente participeren in diverse ontwikkeltrajecten met partners rond de fysieke leefomgeving en leveren 
van een inhoudelijke bijdrage over de crisisbeheersing/GHOR 

4. Advies omgevingsveiligheid bij Omgevingsplan  

A 
Advisering over kernwaarden fysieke veiligheid in een 
omgevingsplan 

Het gaat hier om een deskundige, integrale bijdrage in overleggen/advies aan de gemeenten, die zij kunnen gebruiken bij het 
opstellen van het Omgevingsplan. Dat advies zal in gezamenlijkheid en afstemming met GGD en OD tot stand komen. 

B Advies industriële veiligheid en routes gevaarlijke stoffen 
Het gaat hier om de advisering over de positionering van Seveso-bedrijven (BRZO) en de wettelijke adviesplicht m.b.t. nieuwe 
mba’s en adviezen indien een ontheffing wordt aangevraagd voor de route van gevaarlijke stoffen. De brandweer kijkt hier naar 
de gevaren voor brand en crises en naar de mogelijkheden voor het optreden van hulpdiensten bij incidenten/crises.  

5. Advies omgevingsveiligheid objecten  

A1 Advies externe veiligheid bij Omgevingsvergunning 
Advies bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende 
activiteit. Het gaat hier om advies over het verminderen van risico’s op brand en ongevallen, de scenario’s te identificeren en de 
mogelijkheden voor bestrijden bij incidenten en crises.  

A2 
Advies fysieke veiligheid (anders dan bij bouwen) bij 
Omgevingsvergunning 

Advies bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende 
activiteit. Het gaat hier om advies over het verminderen van risico’s op brand en ongevallen, de scenario’s te identificeren en de 
mogelijkheden voor bestrijden bij incidenten en crises. 

B Deelnemen Intaketafel 

Gemeenten gaan voorafgaande aan het indienen van een vergunningsaanvraag intaketafels organiseren met de initiatiefnemer 
en ketenpartners om te spreken over het initiatief. Het gaat hier om een deskundige bijdrage over de risico’s op branden, 
rampen en crises en de kansen voor brandweerzorg en crisisbeheersing. Bijdrage VR ten aanzien van: veilige bouwwerken, een 
zelfredzame samenleving, beschermen van kwetsbare groepen, effectieve hulpverlening, continuïteit van de samenleving. Ook 
bij de tafel is een ja, mits houding het uitgangspunt. 

C Deelnemen Omgevingstafel 

Gemeenten gaan voorafgaande aan het indienen van een vergunningsaanvraag Omgevingstafels organiseren met de 
initiatiefnemer en ketenpartners om te spreken over het initiatief. Het gaat hier om een deskundige bijdrage over de risico’s op 
branden, rampen en crises en de kansen voor brandweerzorg en crisisbeheersing. Bijdrage VR ten aanzien van: veilige 
bouwwerken, een zelfredzame samenleving, beschermen van kwetsbare groepen, effectieve hulpverlening, continuïteit van de 
samenleving. Ook bij de tafel is een ja, mits houding het uitgangspunt. 

D1 Advies Omgevingsvergunning deel bouw (GVK 2 en 3) 

Het gaat hier om een advies over brandveilig bouwen en bij omgevingsvergunningen voor complexe objecten (GVK 2 en 3). Bij 
deze complexe aanvragen is veelal sprake van een rapportage gelijkwaardigheid of een Integraal Plan (brand)-veiligheid. 
Specifieke expertise op het gebied van Fire Safety Enginering en de processen en uitvoering van brandbestrijding is een 
voorwaarde. 

D2 
Advies Omgevingsvergunning deel (brandveilig)-gebruik 
(GVK 2 en 3 / vergunning) 

Het gaat hier om een advies brandveilig gebruik bij complexe objecten. Bij deze complexe aanvragen is veelal sprake van een 
rapportage gelijkwaardigheid of een Integraal Plan (brand)-veiligheid. Specifieke expertise op het gebied van Fire Safety 
Enginering en de processen en uitvoering van brandbestrijding is een voorwaarde. 

E Advies bij technische brandveiligheidsinstallaties  
Adviezen voor in de gemeentelijke omgevingsvergunning (vooral over brandmeldinstallaties). Met name de installaties n.a.v. 
gelijkwaardigheid of waarmee aanmerkelijke risico's worden gereduceerd. Er zullen echter uitzondering zijn, daar is dit separate 
product voor bedoelt. 

F Aanwijzen bedrijfsbrandweren  
Het gaat hier om een formeel advies van de brandweer of een bedrijfsbrandweer geëist moet worden in een 
Omgevingsvergunning van een bedrijf. Er zijn strenge, wettelijke procedures verbonden aan dit advies.  

G Voorbereiding crisisbeheersing risico-objecten (IBP/RBP) 
Het opstellen van specifieke plannen ter voorbereiding op de hulpverlening in afstemming met de beheerders van risico-
objecten. Hiermee kunnen slachtoffers en schade (ook in de omgeving van een risico-object) worden voorkomen. Dit volgt na de 
vergunningsfase. 

6. Advies omgevingsveiligheid bij evenementen  

A1 

Advies brandveiligheid bij aanvragen evenementen 

Regulieren evenementen (A) Dit betreft evenementen van beperkte omvang en laag risico. 

A2 
Reguliere evenementen (A) Dit betreft in basis evenementen van beperkte omvang en laag risico, maar die aanschuren tegen 
een B-evenement. 

B1 Aandacht evenementen (B) Een B-evenement is een evenement van middelmatige omvang en/of risico. 

B 2 
Aandacht evenementen (B) Een B-evenement is een evenement van middelmatige omvang en/of risico. Er zijn er echter die 
tegen een C-evenement (hoog risico) aanschuren en dus toch risicovol kunnen zijn. 

C 

Advies bij Risico evenementen (C). Een C-evenement is een evenement van grote omvang en/of hoog risico. Integrale bijdrage 
VR ten aanzien van: veilige bouwwerken, een zelfredzame samenleving, beschermen van kwetsbare groepen, effectieve 
hulpverlening, continuïteit van de samenleving. Bij deze categorie wordt het advies in samenwerking met alle ketenpartners 
multidisciplinair behandeld 

7. Toezicht  

A1 Regelgericht toezicht gebruik (bestaande bouw / GVK 1) Toezicht op basis van de regelgeving rond brandweerzorg, op verzoek van de gemeente 

A2 
Risicogericht toezicht gebruik (bestaande bouw / GVK 2 
en 3) 

Toezicht op basis van risico’s op branden, rampen en crises en de kansen/mogelijkheden voor brandweerzorg en 
crisisbeheersing. 

B Toezicht Seveso 
Toezicht op basis van risico’s op branden, rampen en crises en de kansen/mogelijkheden voor brandweerzorg en 
crisisbeheersing. 

C1 Toezicht nieuwbouw (GVK 1) 
Toezicht wordt vanaf 1 januari 2022 uitgevoerd door kwaliteitsborger. Op verzoek van de gemeente kan toezicht worden 
uitgevoerd bij handhavingsvraagstukken tijdens de bouwfase. 



  

Verdiepende memo 
 

 

Memo samenwerkingsafspraken fysieke leefomgeving 2022  Pagina 8 van 8 

 

 

C2 Toezicht nieuwbouw (GVK 2 en 3) 
Toezicht op basis van risico’s op branden, rampen en crises en de kansen/mogelijkheden voor brandweerzorg en 
crisisbeheersing. 

D1 Toezicht evenementen (A) Toezicht op basis van de regelgeving rond brandweerzorg, op verzoek van de gemeente 

D2 Toezicht evenementen (B en C) 
Toezicht op basis van risico’s op branden, rampen en crises en de kansen/mogelijkheden voor brandweerzorg en 
crisisbeheersing. 

E Toezicht handhaving Toezicht op verzoek gemeente in bestaande bouw (rapportage risicogericht/geen juridische aspecten). 


