Tijdelijke wijziging (bedrijfs)brandweervoorzieningen


DCMR, Meldkamer*

meldkamer@dcmr.nl



VRR, Industriële Veiligheid*

tijdelijke@vr-rr.nl



Gezamenlijke Brandweer*
Afdeling Preparatie

oip@gez-brandweer.nl

*Deze geadresseerden altijd gebruiken


Kazerne Maximaweg

maximaweg@gez-brandweer.nl



Kazerne Coloradoweg

coloradoweg@gez-brandweer.nl



Kazerne Elbeweg

elbeweg@gez-brandweer.nl



Kazerne Merseyweg

merseyweg@gez-brandweer.nl



Kazerne Botlekweg

botlekweg@gez-brandweer.nl



Kazerne Butaanweg

butaanweg@gez-brandweer.nl

*Kies dichtstbijzijnde Kazerne

Aanmelding / Afmelding
Naam bedrijf
:
Vestigingsadres
:
Havennummer
:
Naam melder :
Telefoonnummer melder :
Contactpersoon :
Datum melding :
Het betreft

Ongeplande

Geplande Werkzaamheden

Aanvang werkzaamheden :
Omschrijving tijdelijke wijziging :

Omschrijving getroffen (nood-) voorzieningen / maatregelen :

Vervolgactie :
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Tijdelijke wijziging (bedrijfs)brandweervoorzieningen
Een afwijking van de (semi-)stationaire voorzieningen kan ontstaan door planmatig voorzienbaar onderhoud of
door een acuut optredende verstoring van beschikbare middelen.
In beide gevallen dienen de getroffen noodvoorzieningen / maatregelen gelijkwaardig te zijn aan de middelen die
tijdelijk buiten gebruik zijn. Een veilige werksituatie voor zowel intern personeel alsmede brandweerpersoneel en
het komen tot een effectief optreden van brandweer is hierbij een zwaarwegend criterium.
Bedrijven, inrichtingen en vemen dienen een tijdelijke wijziging (bedrijfs)brandweervoorzieningen altijd te melden
aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en de eigen bedrijfsbrandweer. In
de Rotterdamse haven fungeert de Gezamenlijke Brandweer voor veel bedrijven als de bedrijfsbrandweer.
Het (intern) op te stellen Plan van Aanpak beschrijft de onderbouwing van deze gelijkwaardigheden en dient op
verzoek beschikbaar te worden gesteld aan het bevoegd gezag en/of de brandweer.
Dit formulier + plattegrond is een onderdeel van deze melding en dient ten minste:


volledig ingevuld te zijn door de intern bevoegd en ter zake kundige functionaris;



duidelijk leesbaar te zijn;



beknopte operationele informatie te bevatten;



vergezeld te zijn met een plattegrond (site-layout) waar de situatie zich voordoet, conform NEN 1414.
Deze norm beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en
aanvalsplattegronden. Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen
voor de inrichting en het ontwerp van deze plattegronden. Verder bevat de norm informatie over het
maken van veiligheidsplattegronden;



verlengd of afgemeld te worden indien van toepassing.

Dit formulier is daarmee GEEN:


plan van aanpak;



automatische ontheffing/ toestemming zonder tegenbericht etc. met betrekking tot afwijkingen van de
vergunningsvoorwaarden. Neem hiervoor tijdens kantooruren contact op met uw toezichthouder van de
DCMR;



advies-, oriëntatie- of oefenaanvraag voor de Gezamenlijke Brandweer. Neem hiervoor tijdens
kantooruren contact op met de afdeling Preparatie – team OIP 088-5110000;



aanvraag tot bedrijfsbrandweerinzet en/of het koppelen van extra brandweervoer- en -vaartuigen en/of
personeel anders dan het basispotentieel. Hiervoor dient (24/7) contact op te worden genomen met de
Logistiek Piket 50 functionaris van de Gezamenlijke Brandweer. 06-51289922. Indien geen gehoor is
deze functionaris bereikbaar via de Gemeenschappelijke Meldkamer van de VRR.
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