Modelbrief
Beoordeling veiligheidsrapport Brzo’99

[opmerking: deze brief wordt via het bevoegd gezag Wabo ter kennis gebracht van de drijver
van de inrichting]
<naam bedrijf>
<ter attentie van >
<Adres>
<Postcode en plaats>
<datum>
<kenmerk>
Betreft: beoordeling veiligheidsrapport Brzo’99
Geachte directie,
Op <datum> heeft u conform [keuze: artikel 13 (indien het een vergunningaanvraag
betreft) of artikel 14 (indien het een bijgewerkt vr betreft)] van het Besluit risico’s zware
ongevallen 1999 (Brzo’99) een veiligheidsrapport ingediend bij het College van [keuze:
Burgemeester en Wethouders van gemeente <gemeentenaam> of Gedeputeerde Staten van
de provincie <provincienaam>]. Dit college heeft het veiligheidsrapport conform artikel 15,
derde lid, onderdeel e, Brzo’99 ter beoordeling onder meer aan ons toegezonden.
[indien van toepassing: Tevens heeft u op ons verzoek aanvullende inlichtingen verstrekt
op grond van artikel 16, lid 4 Brzo’99.]
Met deze brief stellen wij u in kennis van onze conclusies naar aanleiding van het door u
ingediende veiligheidsrapport [indien van toepassing: en de door u verstrekte aanvullende
inlichtingen].
Algemeen
Het veiligheidsrapport heeft betrekking op <aanduiding van de inrichting>. Het betreft een
[keuze: aanvullend of compleet] veiligheidsrapport ter vervanging van het in <jaartal>
ingediende veiligheidsrapport. Het veiligheidsrapport is beoordeeld op het beleidsterrein van
de brandweer, op basis van de bevoegdheden zoals deze zijn vastgelegd in de Wet
veiligheidsregio’s.
Beoordelingswijze
De beoordeling van uw veiligheidsrapport is gebaseerd op het gestelde in het Brzo’99.
Daarnaast hebben wij het Rapport Informatie-eisen Brzo’99 (RIB), alsmede het Addendum op
het RIB en de begeleidende brief van het ministerie van VROM van 21 juni 2005 bij de
beoordeling betrokken. In overeenstemming met het Addendum en de brief van het ministerie
is de beoordeling van het veiligheidsrapport in het bijzonder gericht op de veranderingen
binnen de inrichting, de scenariobeschrijvingen voor de bedrijfsbrandweer en de eventueel
gemaakte individuele afspraken over aanpassingen van het veiligheidsrapport.
In het kader van de beoordeling van uw veiligheidsrapport heeft [keuze: een of geen]
inspectie plaatsgevonden [indien van toepassing: op <datum>.
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[indien van toepassing: Het rapport dat naar aanleiding van deze inspectie is opgesteld is
conform artikel 24, derde lid Brzo’99 als bijlage 2 bij deze brief gevoegd.]
Uiteraard hebben wij ook de bij ons bekende gegevens uit eerdere inspecties bij de
beoordeling betrokken.
Getoetst is of:
 het veiligheidsrapport de gegevens en beschrijvingen bevat die nodig zijn voor het
opstellen van het crisisplan en het rampbestrijdingsplan;
 de beschrijvingen van de geloofwaardige en maatgevende brandweerscenario’s in het
veiligheidsrapport voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in het (Addendum op het )
RIB;
 de gegevens in het veiligheidsrapport volledig zijn en overeenkomen met hetgeen bij ons
bekend is uit inspecties die bij uw bedrijf zijn uitgevoerd.
[indien van toepassing: Onze conclusies beperken zich tot de door u beschreven
maatregelen, de industriële preventie. Hieronder vallen zowel de preventieve maatregelen als
de preparatieve en repressieve maatregelen (aanwijzing bedrijfsbrandweer).]
Bevindingen
Gegevens en beschrijvingen voor rampbestrijding
Het veiligheidsrapport verstrekt in [keuze: voldoende of onvoldoende] mate informatie voor
de voorbereiding op de rampenbestrijding.
[indien onvoldoende: argumenten daarvoor opnemen en verwijzen naar
beoordelingsrapportage.]
Beschrijvingen van geloofwaardige en maatgevende brandweerscenario’s
[indien van toepassing: Op <datum> is uw inrichting aangewezen als
bedrijfsbrandweerplichtig. Het veiligheidsrapport geeft [keuze: wel of geen] aanleiding deze
aanwijzing te actualiseren.]
De geloofwaardige en maatgevende brandweerscenario’s zijn in [keuze: voldoende of
onvoldoende] mate uitgewerkt en voldoen in [keuze: voldoende of onvoldoende] mate aan
de eisen zoals die gesteld zijn in het (Addendum op het) RIB.
[indien onvoldoende: argumenten daarvoor opnemen en verwijzen naar
beoordelingsrapportage]
Op grond van de beschikbare gegevens zijn wij [keuze: in of niet in] staat om te beoordelen
of de bedrijfsbrandweeraanwijzing voor uw bedrijf nog passend is. Het veiligheidsrapport
geeft [keuze: geen of niets invullen] aanleiding de bedrijfsbrandweeraanwijzing te
actualiseren.
Volledigheid veiligheidsrapport
[keuze:
Onder voorbehoud van de resultaten van toekomstige inspecties is ons thans niet gebleken
dat de gegevens en beschrijvingen in het veiligheidsrapport afwijken van de tijdens de
beoordeling beschikbare gegevens.
Of
Ons is gebleken dat de gegevens en beschrijvingen in het veiligheidsrapport afwijken van de
tijdens de beoordeling beschikbare gegevens. [argumenten daarvoor opnemen en verwijzen
naar beoordelingsrapportage]
De gegevens en beschrijvingen geven ons aanleiding het College van [keuze: Burgemeester
en Wethouders van de gemeente <gemeentenaam> of Gedeputeerde Staten van de provincie
<provincienaam>] te adviseren uw omgevingsvergunning te actualiseren.
[indien actualisatie nodig is: argumenten daarvoor opnemen en verwijzen naar
beoordelingsrapportage]
[indien van toepassing: Wij zullen het college adviseren over de voorschriften ten aanzien
van de preventie en bestrijding van rampen die in uw geactualiseerde omgevingsvergunning
zullen worden opgenomen.]
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Conclusie
Op basis van de ten tijde van de beoordeling beschikbare gegevens concluderen wij dat de
gegevens en beschrijvingen in het veiligheidsrapport [keuze: volledig of onvolledig] zijn.
Tevens concluderen wij dat u in [keuze: voldoende of onvoldoende mate] heeft voldaan aan
de aantoonplicht, zoals beschreven in het Brzo´99, artikel 10 lid 1.
Voor nadere informatie en voor de vervolgprocedure kunt u contact opnemen met <naam
behandelaar> van de Veiligheidsregio <naam>, telefoonnummer <telefoonnummer>.

Hoogachtend,
Het Bestuur van de Veiligheidsregio <naam>,
namens deze,

<naam>
Bijlagen:
1. beoordelingsrapportage veiligheidsrapport
2. [indien van toepassing: inspectierapport]
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