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Waarom dit onderwerp? 
Bij Interbestuurlijk Toezicht (provincie houdt toezicht op gemeenten) is brandveiligheid in 2015 een 
prioritair thema. Het Rijk constateert al jaren in verschillende rapportages dat 
brandveiligheidsvoorschriften niet goed worden nageleefd bij bestaande gebouwen (geen nieuwbouw) 
en specifiek bij zorginstellingen en studentenhuizen. Het rapport ‘Vervolgonderzoek gemeentelijk toezicht 
op de brandveiligheid van zorginstellingen’ van het ministerie van BZK uit 2013 is voor de provincie 
aanleiding geweest om toezicht op brandveiligheid bij zorginstellingen centraal te stellen in onze rol als 
interbestuurlijk toezichthouder. 
 
Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid bij brandveiligheid? 
Regelgeving en handhaving: 
 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): stelt de regels voor 

brandveiligheid 
 Gemeenten: controleren en handhaven als eerstelijns toezichthouder  
 Veiligheidsregio (brandweer): adviseert een gemeente of voert deze controlerende taak in opdracht 

van de gemeente uit. 
 De provincie: is sinds 1oktober 2012 wettelijk interbestuurlijk toezichthouder omgevingsrecht; de 

provincie bekijkt of een gemeente haar taken op het terrein van het omgevingsrecht goed uitvoert en  
intervenieert waar nodig  

 Bewoners of gebruikers van een gebouw: dienen brandveilig gedrag te vertonen.  
 Zorgaanbieder: verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van het gebouw. Het gaat hierbij om 

gebruiksvoorwaarden bijvoorbeeld over brandblussers en nooduitgangen. Maar ook organisatorische 
aspecten zoals bedrijfshulpverlening (BHV) en ontruiming van het pand. 

 De eigenaar van het pand: zeggenschap over de bouwkundige aspecten zoals de 
brandcompartimentering van het gebouw en installatietechnische aspecten zoals een 
brandmeldcentrale. Is verantwoordelijk voor de naleving van de overheidsregels over brandveiligheid 
voor een gedeelte van het gebruik en de bouw. 

 
Wat heeft de provincie in 2015 gedaan op het thema brandveiligheid? 
De provincie heeft een steekproef uitgevoerd bij een aantal zorginstellingen in Brabant om te controleren 
of gemeenten als eerstelijnstoezichthouder hun taak goed uitvoeren bij de naleving van de 
brandveiligheidsregels.  
 
Na de eerste steekproef heeft de provincie deze gecontroleerde gemeenten opnieuw beoordeeld door 
administratief de genomen acties te beoordelen. De niet-gecontroleerde gemeenten worden geïnformeerd 
over dit rapport. Daarnaast is de Veiligheidsregio betrokken om het verbeteren van het toezicht op 
brandveiligheid door gemeenten vanuit haar deskundige rol invulling te geven.  
 
Om alle betrokkenen beter te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taak maakt de provincie een lijst 
van” best practices”.  
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Welke gemeenten hebben al een administratieve hercontrole gehad? 
Gemeenten bezocht in de eerste 3 kwartalen van 2014 hebben een hercontrole gehad. Dit betreffen de 
gemeenten Alphen-Chaam, Bernheze, Bergen op Zoom, Boekel, Cranendonk, Cuijk, Deurne, Baarle 
Nassau, Boxmeer, Dongen, Eersel en Oss.  
 
Beoordeeld is of deze gemeenten eventuele tekortkomingen bij de bezochte zorginstellingen hebben 
laten oplossen door de zorginstellingen of hun toezichtstrategie is aangepast zodat naleving van de 
brandveiligheidsregels beter wordt. 
 
Gemeenten met een zorginstelling waarbij het nodig was om directe te ondernemen, zijn steeds na 2 
maanden opnieuw bevraagd op de ondernomen acties.  
 
Wat mogen we van de gemeenten verwachten? 
Gemeenten beoordelen op welke punten zij hun toezichtstrategie moeten aanpassen. Hiervoor winnen zij 
advies in van de Veiligheidsregio. Indien nodig controleren de gemeenten zorginstellingen op 
brandveiligheidsaspecten waar lange tijd geen aandacht voor is geweest. Geconstateerde gebreken 
worden zo snel mogelijk verholpen door het toepassen van de handhavingsstrategie. 
 
Hoe doet mijn gemeente het op dit gebied? 
Als u actuele en concrete informatie wil van de brandveiligheidsituatie van zorginstellingen binnen uw 
gemeente, adviseren wij u bij uw gemeente hierover informatie in te winnen. Zij hebben als 
eerstelijnstoezichthouder het best zicht op de huidige stand van zaken. 
 
 

 


