Checklist Wabo-advisering
versie 8 maart 2011
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Vergunningprocedure
Is er een aanvraag binnengekomen van het bevoegde
gezag m.b.t. de oprichting of verandering van een BRZOinrichting?
Is de inrichting VR-plichtig?
Is de inrichting PBZO-plichtig?
Is vergunning aangevraagd voor oprichting van een
inrichting?
Is vergunning aangevraagd voor verandering van een
inrichting?
Heeft het bevoegde gezag alle relevante stukken
bijgevoegd?
Als het een VR-plichtige inrichting is: zijn een
veiligheidsrapport en alle overige in artikel 4.13, eerste en
tweede lid van de Regeling omgevingsrecht genoemde
informatie en stukken bij de vergunningaanvraag gevoegd?
Als het een PBZO-plichtige inrichting is: zijn alle in artikel
4.13, derde lid van de Regeling omgevingsrecht genoemde
informatie en stukken bij de vergunningaanvraag gevoegd?
Als vergunning is aangevraagd voor een verandering van
een VR-plichtige inrichting: is een (herzien)
veiligheidsrapport bij de vergunningaanvraag gevoegd en
alle in artikel 4.18, eerste en tweede lid, en artikel 4.13,
tweede lid, van de Regeling omgevingsrecht?
Als vergunning is aangevraagd voor een verandering van
een PBZO-plichtige inrichting: zijn alle (herziene) in artikel
4.18, derde lid en 4.13, derde lid, van de Regeling
omgevingsrecht genoemde informatie en stukken bij de
vergunningaanvraag gevoegd?
Als iets ontbreekt: is (via het bevoegde gezag) het bedrijf
verzocht om de ontbrekende informatie aan te leveren?
Heeft de oprichting of verandering van de inrichting
gevolgen voor de rampenbestrijding?
Heeft de verandering van de inrichting gevolgen voor de
bedrijfsbrandweeraanwijzing of dient de oprichting of
verandering te leiden tot een bedrijfsbrandweeraanwijzing?
Als het een actualisering betreft van de vergunning: heeft
het bevoegd gezag het advies van het bestuur van de
veiligheidsregio bij zijn besluit betrokken (op grond van art.
20, tweede lid BRZO is het bevoegd gezag daartoe
verplicht)?
Is een adequate ambtelijke analyse gemaakt?
Is het wenselijk dat de brandweer een advies uitbrengt aan
het bevoegd gezag Wabo?
Heeft het bevoegd gezag adequate voorschriften aan de
omgevingsvergunning verbonden die betrekking hebben op
aspecten waarover advies is uitgebracht?
Is de zienswijze van het bedrijf bekend over de vergunning?
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Ja

N.v.t.
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Is het definitieve advies ondertekend door de bevoegde
functionaris?
Heeft de jurist meegekeken voordat het advies is
verzonden?
Heeft het bevoegde gezag het advies overgenomen in de
definitieve vergunning?
Is er reden om beroep aan te tekenen tegen de vergunning,
bijvoorbeeld omdat bepaalde (cruciale) onderdelen van het
advies niet zijn overgenomen in de vergunning?
Beroep (Rechtbank) en hoger beroep (Raad van State)
Heeft het bedrijf (hoger) beroep aangetekend tegen de
vergunning (of het vonnis van de rechtbank) en heeft dit
beroep (mede) betrekking op voorschriften die naar
aanleiding van het brandweeradvies aan de vergunning zijn
verbonden?
> zo ja: ga door met vraag 24
> zo nee: einde
Heeft het bevoegd gezag gevraagd om advies uit te
brengen omtrent het ingediende (hoger)beroepschrift?
Moet op basis van het (hoger)beroep aanvullend onderzoek
plaatsvinden?
Is het wenselijk dat de brandweer nader adviseert?
Is het definitieve advies ondertekend door de bevoegde
functionaris?
Heeft de jurist meegekeken voordat het advies is
verzonden?
Wordt de brandweer gehoord in de (hoger)
beroepsprocedure?
Zijn de juiste machtigingen voor optreden tijdens de zitting
beschikbaar?
Is een adequate pleitnota opgesteld (geen herhaling
advies)?
Zijn heldere afspraken gemaakt over de rolverdeling ter
zitting?
Zijn de vergunningvoorschriften, waarover de brandweer
een advies heeft uitbracht, gewijzigd n.a.v. het ingediende
(hoger) beroep?
Voorlopige voorziening (voorzitter rechtbank)
Heeft het bevoegd gezag gevraagd om advies uit te
brengen omtrent het verzoek om voorlopige voorziening?
Moet op basis van het verzoek aanvullend onderzoek
plaatsvinden?
Is het wenselijk dat de brandweer nader adviseert?
Is het definitieve advies ondertekend door de bevoegde
functionaris?
Heeft de jurist meegekeken voordat het advies is
verzonden?
Wordt de brandweer gehoord in de
voorzieningenprocedure?
Zijn de juiste machtigingen voor optreden tijdens de zitting
beschikbaar?

Nee

Ja

N.v.t.

Datum /
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Is een adequate pleitnota opgesteld (geen herhaling
advies)?
Zijn heldere afspraken gemaakt over de rolverdeling ter
zitting?
Zijn de vergunningvoorschriften, waarover de brandweer
een advies heeft uitbracht, gewijzigd n.a.v. het ingediende
verzoek?

Nee

Ja

N.v.t.

Datum /
referentie

