Model beschikking
Intrekking bedrijfsbrandweeraanwijzing

Het bestuur van de Veiligheidsregio <naam>,
Gelet op het bepaalde in artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s en de artikelen 7.2, 7.3 en
[7.4 of 7.5] van het Besluit veiligheidsregio’s;
Overwegende dat:
 Uw inrichting gelegen aan de <adres> op <datum> door ons is aangewezen als inrichting
die over een bedrijfsbrandweer moet beschikken.
 De activiteiten binnen uw inrichting blijkens uw melding van <datum> zijn gewijzigd.
Deze wijzigingen hebben in betekenende mate consequenties voor de
bedrijfsbrandweeraanwijzing omdat <beschrijf de wijzigingen en de redenen waarom deze
gevolgen hebben voor de aanwijzing>.
 Door de wijzigingen van uw inrichting/de activiteiten binnen uw inrichting is de noodzaak
voor uw inrichting om te beschikken over een bedrijfsbrandweer komen te vervallen.
 Het voornemen tot intrekking van de bedrijfsbrandweeraanwijzing is conform artikel [7.4,
vijfde lid of 7.5, derde lid], in samenhang met artikel 7.3, tweede lid, en artikel 7.2, derde
lid, voor advies voorgelegd aan de Arbeidsinspectie, het College van burgemeester en
wethouders van de gemeente <naam> en het College van Gedeputeerde Staten van
<naam> (opmerking: GS alleen opnemen als GS bevoegd gezag is op grond van de
Wabo).
 <Naam organisatie> heeft geadviseerd om <invullen>.
 <aangeven wat met het advies is gedaan>
 Eventueel : Deze organisaties hebben geen gebruik gemaakt van hun bevoegdheid om
advies uit te brengen.
Besluiten tot intrekking van het besluit tot aanwijzing van uw inrichting als een inrichting die
over een bedrijfsbrandweer moet beschikken van <datum> met kenmerk <invullen>.
Voor nadere informatie omtrent dit besluit of eventuele vragen over het Besluit
Bedrijfsbrandweren kunt u zich wenden tot <invullen>, bereikbaar onder telefoonnummer
<invullen>.
Het bestuur van de Veiligheidsregio <naam>,
namens deze,

<invullen naam>
Plaats: <invullen>
Datum: <invullen>
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Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken na de datum
van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de
veiligheidsregio. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten de naam en het adres van de
belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar. Het is wenselijk tevens een afschrift van dit besluit
mee te zenden. Het bezwaarschrift moet gestuurd worden naar het bestuur van de
Veiligheidsregio <naam> <adres>.
Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan :
de Arbeidsinspectie;
het College van burgemeester en wethouders van de gemeente <naam>;
het College van Gedeputeerde Staten van <naam> (opmerking: GS alleen opnemen
als GS bevoegd gezag is op grond van de Wabo).

