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Aanleiding voor de producten- 
en dienstencatalogus

Deze catalogus biedt het bevoegd gezag en ketenpartners 
een overzicht van producten en diensten van de VRR op 
het gebied van veiligheid en gezondheid in de fysieke 
leefomgeving. Het vormt de basis waarop ketenpartners, 
klanten en afdelingen binnen de VRR samen risicoge-
richte afwegingen kunnen maken. In combinatie met een 
zaakgerichte werkwijze, maakt de PDC zichtbaar op welke 
punten zij elkaar kunnen ondersteunen en versterken. 
Naast dit basisaanbod levert de VRR nog tal van andere 
diensten en producten om het bevoegd gezag op maat te 
ondersteunen. 

VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 
is een overheidsorganisatie die namens 15 
gemeenten in de regio taken uitvoert op het 
gebied van risicobeheersing, brandweerzorg, 
ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening, 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. De bur-
gemeesters van deze gemeenten vormen samen 
het Algemeen Bestuur (AB). Het verzorgings-
gebied telt ongeveer 1,2 miljoen inwoners en 
vormt daarmee de grootste veiligheidsregio van 
Nederland. De regio heeft een van de grootste 
havens ter wereld, de derde luchthaven van  
Nederland en veel (petro)chemische bedrij-
ven. De producten van deze bedrijven worden 
aan- en afgevoerd via een complexe infrastruc-
tuur van snelwegen, tunnels, pijpleidingen en 
spoorwegen. Via deze infrastructuur vinden 
ook uiteenlopende andere vervoersbewegingen 
plaats.  

In het belang van de inwoners werken gemeen-
ten en hulpdiensten intensief samen aan een 
veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De 
VRR biedt hierbij deskundige hulpverlening 
en bescherming tegen risico’s en bedreigingen 
van die leefomgeving. Binnen de VRR houdt de 
directie Risico- en Crisisbeheersing (R&C) zich 
bezig met de beheersing van, de voorbereiding 
op en de beperking en/of bestrijding van risico’s, 
rampen en crises. R&C bestaat uit de afdelingen 
Veilige Leefomgeving (VLO), Risicobeheersing 
(RB), Industriële Veiligheid (IV), Crisisbeheersing 
(CB) en Geneeskundige Hulpverleningsorgani-
satie in de Regio (GHOR). VLO, RB en IV richten 
zich met name op de beheersing van risico’s en 
het voorkomen en terugdringen van onveilige 
situaties. Daarnaast dragen de afdelingen zorg 
voor het zoveel mogelijk beperken en beheersen 
van de gevolgen van inbreuken op de fysieke 
leefomgeving.

Verzorgingsgebied Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
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Aanleiding voor de producten- en dienstencatalogus

1.1 Ons doel: integraal bijdragen aan 
fysieke veiligheid en gezondheid 
De samenleving wordt steeds complexer. Risico’s nemen 
toe en de verwachtingen van de wetgever, klanten en 
ketenpartners van de VRR veranderen. Technologische 
ontwikkelingen, zoals de toepassing van nieuwe energie-
bronnen, bieden nieuwe mogelijkheden en onbekende 
uitdagingen. In de Omgevingswet en de Wet kwaliteits-
borging voor bouwen (Wkb) zijn overheidstaken minder 
dwingend vastgelegd. Daardoor krijgt de markt meer 
ruimte. De stelselherziening van het omgevingsrecht1 
vraagt om nieuwe instrumenten, producten en diensten.

Om maatschappelijk meerwaarde te blijven leveren, is 
het noodzakelijk om integraal samen te werken aan het 
collectieve product veiligheid en gezondheid in de fysieke 
leefomgeving. Dit geldt zowel voor de samenwerking  
binnen de VRR als met veiligheidspartners zoals de  
provincie, waterschappen, gemeenten en omgevings-
dienst. Integrale samenwerking vraagt om afstemming. 
Het resultaat is multidisciplinaire advisering, waarin  
uiteenlopende specialistische expertise tot zijn recht komt 
en die is afgestemd op de risico’s in het verzorgingsgebied 
van de VRR. Het accent verschuift hierbij van een  
regelgerichte benaderingswijze naar een risicogerichte 
benaderingswijze. De VRR beschikt over de kennis, de 
ketenbrede ervaring en is in de positie om alle partijen  
te verbinden die bij de beheersing van risico’s een  
rol vervullen. 

ONZE DEFINITIE VAN EEN VEILIGE  
LEEFOMGEVING 

In een veilige leefomgeving kunnen mensen 
veilig wonen, werken, reizen en recreëren. Dit is 
een gedeelde zorg en een gedeeld belang van 
diverse overheden en initiatiefnemers. Dit komt 
alleen succesvol en duurzaam tot stand door 
samenwerking tussen alle belanghebbenden, 
ieder vanuit zijn eigen rol en deskundigheid. Een 
veilige leefomgeving wordt mede bepaald door 
de fysieke veiligheid. De VRR draagt hieraan 
bij door de inwoners van de regio Rotterdam-
Rijnmond zo veel mogelijk te beschermen tegen 
risico’s van branden, rampen en crises én door 
effectieve hulpverlening en nazorg te bieden 
als het onverhoopt toch mis gaat. Veilig optre-
den voor de zorg- en hulpverleners hoort daar 
onlosmakelijk bij.

1.2 PDC: basis onder integrale  
samenwerking
De veranderingen in de wet- en regelgeving en de  
ontwikkeling van een risicogerichte zienswijze op veilig-
heid en gezondheid in de fysieke leefomgeving waren 
aanleiding om de huidige producten en diensten van de 
afdelingen Veilige leefomgeving (VLO), Risicobeheersing 
(RB) en Industriële veiligheid (IV) opnieuw te beschouwen 
en waar nodig te herzien. Het resultaat is vastgelegd in 
deze producten- en dienstencatalogus (PDC).  

“  Om maatschappelijk 
meerwaarde te blijven 
leveren, is het nood-
zakelijk om integraal 
samen te werken aan 
het collectieve product 
veiligheid en gezond-
heid in de fysieke leef-
omgeving.”

1.2.1 Handzaam overzicht van  
producten en diensten
De PDC biedt het bevoegd gezag een samenhangend 
overzicht van producten en diensten op het gebied van 
advisering en controle op de (fysieke) veiligheid door de 
afdelingen VLO, RB en IV. Het bestaat voornamelijk uit  
de producten en diensten die samenhangen met of 
voortvloeien uit de Omgevingswet. Daarnaast is maatwerk 
mogelijk. De catalogus sluit zo veel mogelijk aan bij de 
huidige ontwikkeling van de (toekomstige) landelijke  
wet- en regelgeving en de zaaktypecatalogus van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het  
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

De PDC heeft zowel een externe als een interne functie. 
Extern biedt de PDC een basis voor samenwerkings-
afspraken met het bevoegd gezag. Intern stelt het de 
afdelingen in staat om integraal samen te werken. Dit 
komt bijvoorbeeld tot stand in jaarprogramma’s en vraag- 
of risicogerichte toewijzing van capaciteit aan bepaalde 
producten en diensten. 

1.2.2 Aansluiten bij de wet en het  
bevoegd gezag
De PDC bevat wettelijke en niet-wettelijke taken.  
De bevoegdheid van de VRR voor de wettelijke taken is 
onder meer vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s  
(Wvr). In het beleidsplan geeft de VRR nader invulling  
aan de wettelijke taken, de niet-wettelijke taken en de 
risicogerichte benaderingswijze. Het beleidsplan wordt  
minimaal eens per vier jaar herzien en vastgesteld door 
het Algemeen Bestuur van de VRR. 

De niet-wettelijke producten en diensten in deze PDC  
zijn een nadere uitwerking van de doelen en adviestaken 
van de afdelingen VLO, RB en IV, zoals beschreven in  
het nu geldende beleidsplan. De VRR sluit hiervoor dienst-
verleningsovereenkomsten af met het bevoegd gezag.  
Per product of dienst kunnen zij nadere samenwerkings- 
afspraken maken. Het overzicht in deze PDC vormt de  
basis. Onze adviseurs lichten de extra mogelijkheden 
graag toe, zodat het aanbod optimaal aansluit bij de 
behoeften van het bevoegd gezag. 

1)  Herziening-omgevingsrecht-stand-van-zaken.

https://vng.nl/artikelen/herziening-omgevingsrecht-stand-van-zaken
https://beleidsplanvrr.nl/
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2
Een nieuwe manier van adviseren
en samenwerken

2.1 Van regelgericht naar risicogericht 

2.1.1 Regelgericht

Regelgerichte benadering
Regelgerichte producten vinden hun grondslag 
in de wet- en regelgeving en gaan die kaders 
niet te buiten. Denk aan vergunningverlening en 
regelgerichte toetsing. 

De regelgerichte benaderingswijze vindt zijn grondslag in 
wet- en regelgeving. Op basis hiervan kan de VRR bijvoor-
beeld controleren of een vergunningsaanvraag of object 
voldoet aan de geldende regelgeving. 

De producten en diensten van de afdelingen VLO, RB en 
IV waren tot nu toe vooral gebaseerd op de regelgerichte 
benaderingswijze. Iedere afdeling adviseerde vanuit een 
specifiek specialisme. In de risicogerichte benaderingswijze 
blijft de specialistische expertise behouden, maar wordt 
deze integraal op elkaar afgestemd.   

2.1.2 Risicogericht

Risicogerichte benadering
De risicogerichte benaderingswijze brengt in 
multidisciplinair verband risico’s in beeld om 
deze doelgericht te beïnvloeden. Veiligheidspart-
ners zoeken gezamenlijk naar maatregelen die 
de veiligheid bevorderen. Zij spannen zich in het 
belang van de fysieke veiligheid en gezondheid 
in om anderen te motiveren; gedrag te beïnvloe-
den en verantwoordelijkheden tussen inwoners, 
bedrijven en overheid helder te verdelen en te 
beleggen2.

Met de komst van nieuwe wet- en regelgeving streeft  
de wetgever naar een eenvoudiger, efficiënter en  
doeltreffender besluitvormingsproces. De gevolgen  
van de stelselherziening van het omgevingsrecht zijn  
het best te vertalen in de credo’s ‘eenvoudig beter’ en  
‘van controle naar vertrouwen’3.

De risicogerichte benaderingswijze kijkt verder dan de 
regels. Niet alle (brand)veiligheidsrisico’s in de leefom-
geving kunnen immers door wet- en regelgeving worden 
ondervangen. De blik is in een risicogerichte benaderings-
wijze breder. Vooraf kijken naar de risico’s en de impact 
op de fysieke veiligheid in de leefomgeving vraagt en 
betekent iets anders dan simpelweg controleren of een 
initiatiefnemer voldoet aan de regels. De focus ligt meer 
op de relevantie van de risico’s: ook degene die niet in  
de wet- en regelgeving worden genoemd, maar er wel 
zijn. Hoe verhouden de risico’s zich tot de omgeving;  
hoe groot is de kans dat zij optreden en hoe kan de  
samenleving en de hulpverlening zo goed mogelijk met 
deze risico’s omgaan?

Veiligheidspartners proberen deze risico’s op een adequate 
wijze te beïnvloeden. Dit vraagt enerzijds nog steeds om 
de toepassing van regels. Anderzijds identificeren zij in 
multidisciplinair verband de risico’s die er echt toe doen, 
zodat zij veiligheidsbevorderende maatregelen kunnen 
zoeken en toepassen. 

Risicogerichtheid vraagt dus om een perspectief dat 
de afzonderlijke vakgebieden overschrijdt. Dat maakt 
integrale afwegingen tussen de VRR-afdelingen en met 
uiteenlopende veiligheidspartners mogelijk. Samenwerken 
wint aan belang, omdat dit de kwaliteit van de fysieke 
veiligheid op een hoger niveau tilt. 

2.2 Wettelijke grondslag voor de  
producten en diensten
De Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) draagt een aantal taken 
en bevoegdheden van het bevoegd gezag over aan de 
veiligheidsregio. Deze taken zijn onder andere vastge-
legd in artikel 10 van de Wvr. Eén van deze taken betreft 
‘advisering van het bevoegd gezag over risico’s van brand, 
rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewe-
zen gevallen, alsmede in de gevallen die in het beleidsplan 
van de veiligheidsregio zijn bepaald’. 

Artikel 14 Wvr schrijft daarnaast voor dat de beschrijving 
van deze niet-wettelijke adviesfunctie moet worden opge-
nomen in het beleidsplan van de veiligheidsregio.  

9

2)  Definitie risicogericht werken van het Veiligheidsberaad, op basis van de definitie van Frek en Van Mierlo in: De beweging van  

risicobeheersing naar risicogerichtheid in 2010. Samen zorgen voor échte coproductie, juni 2015.
3)  Bron: Rapport Impactanalyse Omgevingswet en DSO, M&I Partners.
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https://www.beleidsplanvrr.nl/
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In het beleidsplan (2023-2027) van de VRR zijn daarom de 
niet-wettelijke taken opgenomen waarover de veiligheids-
regio de gemeenten, provincie en andere bestuursorganen 
gevraagd en ongevraagd over adviseert. Deze adviezen 
zijn gericht op het brede terrein van de beperking van 
risico’s, zoals bedoeld in artikel 10 Wvr onder a en b. 

De afdelingen IV, VLO en RB richten zich voornamelijk  
op de beperking van risico’s en beperking van de  
effecten hiervan voor de fysieke leefomgeving. Binnen  
de veiligheidsregio betekent dit het voorkomen, beperken 
en bestrijden van inbreuk op de veiligheid van de mens 
en zijn leefomgeving. Denk hierbij aan brand, explosie, 
gevaarlijke stoffen, natuurgeweld en infrastructuur. 

De Omgevingswet en bijbehorende regelgeving legt op 
verschillende manieren verbinding met bovenstaande 
taken en activiteiten in de fysieke leefomgeving. Dit heeft 

Samenstelling producten- en 
dienstencatalogus

3.1 Wettelijke en niet-wettelijke taken
De PDC is onderverdeeld in wettelijke en niet-wettelijke 
taken. Voor wettelijke taken ligt de bevoegdheid bij de 
VRR op basis van de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) of  
andere regelgeving, zoals het Omgevingsbesluit of het 
Vuurwerkbesluit. Bij de uitvoering van niet-wettelijke  
taken is de expertise van de VRR noodzakelijk, maar  
ligt de bevoegdheid elders: bij gemeenten, provincie of  
omgevingsdienst. Het bevoegd gezag en/of de uitvoe-
ringsdiensten maken hierover afspraken met de VRR. 

De PDC bevat een overzicht van producten en diensten  
op basis waarvan de VRR een dienstverleningsovereen-
komst sluit met het bevoegd gezag. Hierin worden  
bijbehorende kwalitatieve en kwantitatieve prestaties  
vastgelegd. Eventueel maatwerk, aanvullende diensten  
of specifieke samenwerkingsafspraken, zoals mandatering 
van werkzaamheden, kunnen daar ook onderdeel  
van uitmaken. 

3.2 Zaakgericht werken
De veranderende regelgeving gaat ervan uit dat een  
centrale overheid pas goed functioneert als alle keten-
partners samenwerken op basis van een eenduidige 
werkwijze. Wie binnen de Omgevingswet digitaal wil 
samenwerken, moet aanvragen, meldingen of documen-
ten kunnen delen met andere ketenpartners. Dat gebeurt 
op basis van de verschillende zaaktypen. Dit helpt klanten, 
opdrachtgevers en ketenpartners om hun processen  
beter op elkaar af te stemmen. Iedere partner voert  

binnen deze samenwerking het eigen bedrijfsproces uit. 
Al die verschillende bedrijfsprocessen vormen samen een 
procesketen. Die is bijvoorbeeld gericht op de behande-
ling van een vergunningsaanvraag. De ketenpartners 
communiceren binnen deze procesketen zaakgericht 
om gezamenlijk uitvoering te geven aan de aanvraag. 
Ketenpartners die op basis van de landelijke zaaktypen 
communiceren, weten zeker dat ze op elkaar aansluiten. 

De producten en diensten in deze catalogus sluiten 
daarom zoveel mogelijk aan bij de landelijke ontwik-
kelingen vanuit de zaaktypecatalogus van het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat. Dankzij het inzicht in 
de verschillende zaaktypen dat hierdoor ontstaat, kunnen 
klanten, opdrachtgevers en ketenpartners hun processen 
beter op elkaar afstemmen.

 
3.2.1 Zaaktypen, varianten en  
producten
Eén zaaktype kan worden onderverdeeld in verschillende 
varianten. Zo kan bijvoorbeeld bij het zaaktype ‘advies 
verstrekken’ worden geadviseerd op de variant omge-
vingsvergunning, projectbesluit of voorgenomen melding 
brandveilig gebruik.  

Het resultaat van de behandeling of uitvoering van  
een zaaktype is de levering van een product, zoals in 
onderstaand voorbeeld een advies op de fysieke leef-
omgeving (zie afbeelding 1). 

voor milieubelastende activiteiten (mba’s) geleid tot een 
uitbreiding van de wettelijke adviestaak4. Voor omgevings-
plannen leidt dit tot een instructieregel die verbinding legt 
met de taken uit artikel 10 Wvr. 

In deze PDC zijn de wettelijk aan de veiligheidsregio  
overgedragen taken en niet-wettelijke taken apart  
opgenomen.

ZAAKTYPE:
(bijvoorbeeld advies  
verstrekken)

VARIANT:
(advies op Omgevings-
vergunning)

VARIANT:
(advies op  
projectbesluit)

VARIANT:
(advies op voor- 
genomen melding)

PRODUCT:
(advies op de fysieke
leefomgeving)

Afbeelding 1

4)  De mba’s waarvoor deze adviestaak geldt, zijn vastgelegd in artikel 4.33 Omgevingsbesluit en de daarbij behorende bijlage III. Het bevoegd 

gezag is hierbij verplicht om de veiligheidsregio om advies te vragen. Dit advies beperkt zich niet alleen tot het groepsrisico (de kans  

op overlijden van een groep personen per jaar als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval), maar heeft ook betrekking op  

(brand)veiligheid als geheel.



1312

PRODUCTEN- EN  
DIENSTENCATALOGUS

EDITIE 2023

4
Indeling producten- en 
dienstencatalogus

3.2.2 Eenvoudiger communiceren  
dankzij landelijke codering
Door aan een product en zijn varianten unieke landelijke 
codes te koppelen, verloopt de onderlinge communicatie 
over de behandeling of uitvoering en met het bevoegd 
gezag soepeler. Ketenpartners die met dezelfde codering 
werken en betrokken zijn bij deze omgevingsvergunning, 
ontvangen de juiste informatie over de voortgang en 
eventuele inhoud. Om die reden bevat deze PDC eveneens 
deze unieke landelijke codering. VRR-producten die niet 
volledig aansluiten bij de landelijke codering hebben een 
VRR-nummer. Aan de coderingen is een procesverant-
woordelijke toegevoegd. Die is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het proces en een correcte behandeling van 
een zaak. De procesverantwoordelijke wint (deel)adviezen 
in bij collega-afdelingen.

Deze PDC bevat geen beschrijving van de processen en 
bijbehorende afspraken. Dit leggen we vast in een later 
overeen te komen dienstverleningsovereenkomst met het 
bevoegd gezag.

3.3 Verantwoording en  
bewaartermijnen
Door een zaak in behandeling te nemen, ontstaat in 
het proces een zaakdossier. Een overheidsorganisatie is 
verplicht het handelen ten aanzien hiervan te kunnen 
reproduceren en verantwoorden. Het zaakdossier wordt 
bewaard op grond van de ‘ontwerpselectielijst gemeenten 
en intergemeentelijke organen 2020’ en de Archiefwet. 
Nadere afspraken over bewaartermijnen, behandel- 
termijnen, processen en mandaten worden in een  
later overeen te komen dienstverleningsovereenkomst 
nader omschreven. 

3.4 Beheer producten- en  
dienstencatalogus
Het werkveld is nog volop in beweging. Daarnaast zijn 
verschillende producten en diensten zelf nog in ontwikke-
ling. Daarom wordt deze catalogus jaarlijks geactualiseerd. 
Dit maakt van deze catalogus een dynamisch document. 
Het beheer ligt bij de afdeling Risicobeheersing van  
de VRR.

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van Beleidsplan VRR)

1. Advies fysieke leefomgeving   (zaaktype 1)
 1.1 Omgevingsverg. planactiviteit evenementen VRR_AD01EVM01  Risicobeheersing
 1.2 Omgevingsverg. milieubelastende activiteiten AD01VHR02  Industriële Veiligheid
 1.3 Omgevingsverg. bouw AD01VHR03 Risicobeheersing
 1.4 Melding brandveilige gebruiksactiviteit AD01VHR04 Risicobeheersing
 1.5 Omgevingsvergunning planactiviteit AD01VHR05 Veilige Leefomgeving
 1.6 Routering gevaarlijke stoffen  VRR_AD01RGS01 Veilige Leefomgeving
 1.7 Overig advies verstrekken VRR_AD01OVR01 Risicobeheersing

2. Advies voorbereiding initiatief fysieke leefomgeving  (zaaktype 2)
 2.1 Verkenningsadvies AD02VHR01  Veilige Leefomgeving
 2.2 Participatiedeelname AD02VHR03 Veilige Leefomgeving
 2.3 Projectadvies AD02VHR04 Risicobeheersing
 2.4 Omgevingsvisie (kerninstrument) AD03VHR01 Veilige Leefomgeving
 2.5 Omgevingsplan (kerninstrument) AD03VHR02 Veilige Leefomgeving
 2.6 Omgevingsprogramma (kerninstrument) AD03VHR03 Veilige Leefomgeving
 2.7 Omgevingsverordening (kerninstrument) VRR_AD03OGV01 Veilige Leefomgeving

3. Controle proactief, reactief & toezichtprogramma   (zaaktype 4)
 3.1 Controle milieubelastende activiteit TZ01VHR02/ TZ02VHR02  Risicobeheersing/
    Industriële veiligheid 
 3.2 Controle omgevingsvergunning bouw  TZ01VHR03/ TZ02VHR03  Risicobeheersing
 3.3 Controle brandveilig gebruik TZ01VHR04/ TZ02VHR04  Risicobeheersing
 3.4 Controle omgevingsplanactiviteit TZ01VHR05/ TZ02VHR05  Risicobeheersing
 3.5 Controle administratief                            TZ01VHR99/ TZ02VHR99  Risicobeheersing

4. Incidentmeldingen   (zaaktype 7)
 4.1 Incidentmeldingen behandelen TZ03VHR03 Risicobeheersing
  Melding ongewoon voorval TZ06VHR01 Industriële Veiligheid

5. Advies Melding activiteit behandelen  (zaaktype 9)
 5.1 Melding activiteit milieubelastende activiteit  RE11G01  Risicobeheersing/   
    Industriële Veiligheid
 5.2 Melding gebruiksactiviteit  RE11G02 Risicobeheersing
 5.3 Melding wijziging gebruik RE11G03 Risicobeheersing

6. Zienswijze behandelen  (zaaktype 12)
 6.1 Advies aan zaakbehandelaar over  VRR_ZW01 Industriële Veiligheid/
  zienswijzen, op eerder uitgebracht advies VRR_ZW02 Risicobeheersing/
   VRR_ZW03 Veilige Leefomgeving
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7. Rechtsmiddelen
 7.1 Advies op het beroep en hoger beroep (zaaktype 13) VRR_RM01 Risicobeheersing/
   VRR_RM02 Industriële Veiligheid/
   VRR_RM03  Veilige Leefomgeving
 7.2 Advies op de voorlopige voorziening (zaaktype 14)  VRR_RM04 Risicobeheersing/
   VRR_RM05 Industriële Veiligheid/
   VRR_RM06 Veilige Leefomgeving
 7.3 Advies op het bezwaar (zaaktype 16) VRR_RM07 Risicobeheersing/
   VRR_RM08 Industriële Veiligheid
   VRR_RM09 Veilige Leefomgeving

8. Communicatie en voorlichting   
 8.1 Communicatie en voorlichting CV01VHR01 Risicobeheersing

Indeling producten- en dienstencatalogus

II. Wettelijke producten en diensten

9. Omgevingsvergunning
 9.1 Omgevingsvergunning mba (zaaktype 1) AD01VHR01 en  Industriële Veiligheid
   AD01VHR06-27
10. Ontbrandingstoestemming
 10.1 Toestemming/ontbrandingsmelding VRR_OBT01 Risicobeheersing
   VRR_OBM01 Risicobeheersing
11. Bedrijfsbrandweer
 11.1 Aanwijstraject bedrijfsbrandweer VRR_BBA_TZ01 Industriële Veiligheid
 11.2 Toezicht bedrijfsbrandweer (zaaktype 4) VRR_BBA_TZ02 Industriële Veiligheid
 11.3 Bedrijfsbrandweeronderzoek (zaaktype 4) VRR_BBA_TZ03 Industriële Veiligheid
 11.4  Beoordeling oefenprogramma bedrijfsbrandweer  VRR_BBA_TZ04 Industriële Veiligheid
   (zaaktype 4)
 11.5 Tijdelijke wijzigingen bedrijfsbrandweer (zaaktype 7) VRR_BBA_TZ05  Industriële Veiligheid

12. Seveso-inrichtingen
 12.1 Seveso inspecties (referentiezaaktype 20) VRR_SEV_TZ01 Industriële Veiligheid
 12.2 Seveso veiligheidsrapportages (referentiezaaktype 20) VRR_SEV_TZ02 Industriële Veiligheid
 12.3 Toezichtprogramma Seveso-inrichtingen (zaaktype 4) VRR_SEV_TZ03 Industriële Veiligheid

13. Handhaving
 13.1 Last onder bestuursdwang (zaaktype 3)  (gereserveerd) Industriële Veiligheid
 13.2 Handhavingsbesluit mba (zaaktype 5) VRR_HH01 Industriële Veiligheid
 13.3 Dwangsom invorderen (zaaktype 8)  VRR_HH02 Industriële Veiligheid

14. Rechtsmiddelen
 14.1 Bezwaar behandelen (zaaktype 16) VRR_RM10 Industriële Veiligheid
 14.2 Beroep en hoger beroep behandelen (zaaktype 13) VRR_RM11 Industriële Veiligheid
 14.3 Behandeling voorlopige voorziening (zaaktype 14)  VRR_RM12 Industriële Veiligheid



Beoogd resultaat » Een omschrijving van het beoogd 
advies en/of de gewenste staat of kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving met bepaalde rechtsgevolgen, die in de wet 
zijn aangegeven.

Bruidsschat » De bruidsschat bestaat uit ongeveer 
zeshonderd regels uit het huidige Activiteitenbesluit, 
Bouwbesluit (BB) en het Besluit omgevingsrecht (Bor). 
Onder de Omgevingswet verhuizen deze regels van het 
Rijk naar gemeenten en waterschappen. Gemeenten en 
waterschappen krijgen dankzij deze bruidsschat de tijd om 
zelf een afweging te maken hoe ze deze onderwerpen 
willen regelen in hun eigen lokale beleid. 

Deeladvies » Afhankelijk van het onderwerp of de 
activiteit kan de procesverantwoordelijke afdeling andere 
afdelingen om advies vragen. Niet alle afdelingen leveren 
dus bij iedere activiteit advies. 

Doelstelling » Een omschrijving van het beoogde (maat-
schappelijke) effect met de levering van het product of 
dienst. 

Doorlooptijd behandeling » De periode (in kalender-
dagen) waarbinnen volgens wet- en regelgeving een 
zaaktype afgerond moet zijn. Wanneer de regelgeving 
hiervoor geen periode voorschrijft, maken de zaakbe-
handelende organisatie en het bevoegd gezag hierover 
aparte samenwerkingsafspraken. Dit leggen zij vast in een 
dienstverleningsovereenkomst.

Bijlage:  Producten- en  
dienstencatalogus

Toelichting op de productbladen

De producten in deze catalogus en de inrichting van het 
zaaksysteem zijn gebaseerd op landelijke zaaktypen. De 
producten zijn volgens een vaste (zaakgerichte) syste-
matiek beschreven. Zo is voor iedereen duidelijk waar 
bepaalde informatie kan worden gevonden. Om zoveel 
mogelijk duidelijkheid te geven over de gebruikte begrip-
pen, volgt hieronder een begrippenoverzicht.

Eigen bevoegdheid » Waar wordt gesproken over eigen 
bevoegdheid, wordt bedoeld de taken die het bestuur van 
de VRR op grond van de Wvr zelf moet uitvoeren (dit is 
geen keuze). 

Kerninstrument » De Omgevingswet biedt zes kenin-
strumenten waarmee overheden beleid kunnen maken en 
uitvoeren. Daarnaast kunnen overheden met deze kernin-
strumenten regels stellen bij activiteiten en de uitvoering 
van projecten. De zes kerninstrumenten zijn: de omge-
vingsvisie, het programma, decentrale regels, algemene 
rijksregels, omgevingsvergunning en het projectbesluit.

Milieubelastende activiteit (mba) » Een activiteit zoals 
bedoeld in de bijlage bij artikel 1.1 Omgevingswet: ‘een 
activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroor-
zaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlakte-
waterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtech-
nisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit.‘

Omgevingsplanactiviteit » We onderscheiden bin-
nenplanse en buitenplanse omgevingsactiviteiten. Een 
binnenplanse omgevingsactiviteit is een activiteit die 
voldoet aan de regels in het omgevingsplan, maar waar 
toch een vergunningplicht voor geldt. Een  buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit ontstaat als de activiteit in strijd is 
met het omgevingsplan.

Procesverantwoordelijke » De afdeling die verantwoor-
delijk is voor de uitvoering van het proces en die een cor-
recte kwalitatief adequate uitvoering geeft aan een zaak.

Productcode » Een unieke landelijke code, die is samen-
gesteld uit een productcode en zijn variantcode zoals 
AD01 (product) en VHR01 (variant).
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Projectbesluit » Het projectbesluit is een instrument  
waarmee waterschappen, provincies en het Rijk (veelal) 
complexe projecten met een publiek belang mogelijk 
maken. Voorbeelden zijn de aanleg of uitbreiding van een 
snelweg of de versterking van een primaire waterkering. 
Het kan ook gaan om private initiatieven die samenvallen 
met de realisatie van publieke doelen voor de fysieke 
leefomgeving. 

Risico Analyse Monitor (RAM) » De omgeving waarin 
een bedrijf of organisatie opereert, verandert continu. 
Daardoor veranderen ook de risico’s waar zij mee te 
maken krijgen. Er komen nieuwe risico’s bij en er vallen 
risico’s af. Ook de impact van die risico’s op voor de 
bedrijfsvoering, het (brandveilig) gebruik of bijvoorbeeld 
de bereikbaarheid van het gebouw voor hulpdiensten, 
kan veranderen. Daarom is het belangrijk deze risico’s 
inzichtelijk te maken. 

De Risico Analyse Monitor brengt gebouwgebonden 
risico’s in kaart en draagt bij aan een uitgebreide risicoana-
lyse op bouwkundige, installatietechnische en organisa-
torische aspecten. De gebruiker en/of eigenaar van een 
gebouw vult de RAM samen in met de adviseur risicobe-
heersing van de VRR. Dit geeft inzicht in de restrisico’s en 
de verbeteringspunten waarmee nog veiligheidswinst is te 
bereiken. 

De RAM wordt inmiddels door twaalf veiligheidsregio’s ge-
bruikt bij de analyse van risico’s in de bebouwde omgeving 
en andere maatschappelijke thema’s.

Servicenorm behandeling » De periode (in kalender-
dagen) waarbinnen een zaak naar verwachting wordt 
afgerond. 

Seveso-inrichtingen »  Voorheen: Brzo-bedrijf. 
Een Seveso-inrichting is een milieubelastende activiteit zo-
als bedoeld in artikel 3.50 Bal, waarop paragraaf 4.2 van 
het Bal van toepassing is. Voor de definitie van het begrip 
Seveso-inrichting wordt verwezen naar Bijlage I bij artikel 
1.1 van het Bal.

Spoedaanvragen » De periode (in werkdagen) waarover 
aanvullende afspraken zijn gemaakt met de zaakbehan-
delende organisatie over de snelheid van handelen en 
levering. 

Variant(en) » Variant(en) zijn verschillende uitvoeringen 
van de producten en diensten, zoals een onderscheid naar 
type vergunning of vorm van toezicht. Ook is een onder-
scheid mogelijk op grond van regelgeving of zelfstandige 
bevoegdheid.  

Verlenging termijn doorlooptijd » Een termijn die 
aangeeft of de doorlooptijd van de behandeling van (deel)
zaken en zaaktypen kan worden verlengd. 

Wettelijk/niet-wettelijk » Waar wordt gesproken over 
wettelijk, wordt bedoeld dat in de Wvr of een andere wet 
een bevoegdheid aan het bestuur van de VRR is gegeven.

Zaak(type) » Een zaak is een samenhangende, terugke-
rende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding 
en een duidelijk omschreven resultaat. Het zaaktype geeft 
een naam en het nummer waaronder de producten en 
diensten worden vervaardigd.

Zorgcontinuïteit » Zorginstellingen en bijvoorbeeld orga-
nisatoren van evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor 
hun eigen voorbereiding op zorg in crisissituaties en bij 
calamiteiten. De voorbereiding bestaat uit bewustwording, 
opstellen van plannen en beoefening daarvan. Hiermee 
wordt een doeltreffende en doelmatige zorg verleend, 
afgestemd op de behoefte van het individu of  de zorg-
groep. De directie Risico- en Crisisbeheersing ondersteunt 
en faciliteert organisaties hierbij. Hieronder vallen ook 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg(instellingen).

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

1. Advies fysieke leefomgeving 20
2. Advies voorbereiding initiatief fysieke leefomgeving 28
3. Controle proactief en reactief 36
4. Incidentmelding   42
5. Advies Melding activiteit behandelen 44
6. Zienswijze behandelen 48
7. Rechtsmiddelen   50
8. Communicatie en voorlichting 54

II. Wettelijke producten en diensten

9. Omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten (mba) 56
10. Ontbrandingstoestemming 58
11. Bedrijfsbrandweer  60
12. Seveso-inrichtingen  62
13. Handhaving    68
14. Rechtsmiddelen   72
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1. Advies fysieke leefomgeving 1.1 Advies omgevingsvergunning planactiviteit evenementen (zaaktype 1)

Productcode » VRR_AD01EVM01

Omschrijving » Een (formeel) advies verstrekken op een (buitenplanse) omgevingsactiviteit evenementen, inclusief de 
  advisering op vuurwerk, pyrotechnische artikelen (ontbrandingstoestemming) op grond van het vuur-
  werk- besluit én de controle daarop. 
  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg initiatief.
  s Advisering op de conceptaanvraag, volledigheid en definitieve aanvraag omgevingsvergunning:
   S beoordeling of de omgevingsplanactiviteit aansluit op de visie, beleid en regelgeving, ook op het  
    gebied van geneeskundige hulpverlening; 
   S advisering op een (buitenplanse) omgevingsvergunning (A+, A, B of C); 
   S beoordeling op inname van openbare grond zoals filmopnames, demonstraties, standplaatsen en  
    locatieprofielen;
   S advisering op maatwerkvoorschriften;
   S beoordeling beroep op gelijkwaardige maatregel;
   S advisering op bereikbaarheid en bluswatervoorziening. 
  s Toetsing aan geldende regelgeving en/of beleid.
  s Advisering naar aanleiding van een melding brandveilig gebruik op grond van de BGBOP (zie variant  
   5.2, melding brandveilige gebruiksactiviteit).
  s Wettelijke advisering op de toestemming voor het ontbranden van vuurwerk (zie hiervoor  
   ontbrandingstoestemming, (zie 10.1).
  s Het vervaardigen van evenementenkaarten en hulpverleningsdraaiboeken. 
  s Advisering ingediende zienswijze (zie 6.1).
  s Advisering op een bezwaar omgevingsvergunning (zie 7.3).
  s Advisering op een (hoger) beroep omgevingsvergunning (zie 7.1).
  s Advisering op een voorlopige voorziening omgevingsvergunning (zie 7.2).
  NB: niet alle activiteiten komen bij elke omgevingsvergunning voor.

Doelstelling » Een initiatief of aanvraag voor een (buitenplanse) omgevingsactiviteit ‘evenementen’ wordt getoetst 
  aan geldende regelgeving en/of beleid. Hierbij wordt een risicobeoordeling uitgevoerd en worden 
  concrete maatregelen geadviseerd inclusief een advies op het gebied van zorgcontinuïteit en genees-
  kundige hulpverlening.

Beoogd resultaat » Bevoegd gezag kan op basis van het (vooroverleg)advies de initiatiefnemer informeren over de aan-
  wezige risico's en mogelijke te nemen maatregelen om dit risico te beperken. Na inhoudelijke advi- 
  sering op de aanvraag vindt er vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid een schouw plaats of de 
  activiteit in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, vergunningen, meldingen, 
  geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit.  

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing

Deeladvies » Afdeling GHOR (namens de Directeur Publieke Gezondheid) 
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)
  Afdeling Veilige Leefomgeving
  Afdeling Industriële Veiligheid

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Vuurwerkbesluit  
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » B&W

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm        p 10 werkdagen
  Spoedaanvragen (onder andere demonstraties)           p maatwerk
  Doorlooptijd behandeling       p 28 kalenderdagen
  
Betrokkenen » Gemeenten, DCMR, Politie

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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1.2 Advies omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten (mba) (zaaktype 1)

Productcode » AD01VHR02 (NB: betreft RE10G08 bij zaaktype 10 en RE11G15 bij zaaktype 11)

Omschrijving » Een niet-wettelijk advies verstrekken over een initiatief en/of aanvraag omgevingsvergunning voor een
  milieubelastende activiteit op basis van het beleidsplan van de VRR. Het gaat hierbij om mba’s, niet 
  zijnde de mba’s bedoeld in artikel 4.33 Omgevingsbesluit.

  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg aanvraag mba.
  s Advisering op de conceptaanvraag, de volledigheid van de aanvraag en de definitieve aanvraag 
   omgevingsvergunning voor mba’s: 
   S beoordeling of de activiteiten aansluiten op de visie, beleid en regelgeving;
   S beoordeling of genomen maatregelen ten aanzien van (brand)veiligheid in lijn zijn met normen, 
    richtlijnen, handreikingen, etc.; 
   S advisering op (brand)veiligheidsaspecten;
   S advisering op de bereikbaarheid en bluswatervoorziening; 
   S advisering op uitgangpuntendocumenten/brandveiligheidsplannen operationele plannen als 
    onderdeel van de aanvraag, etc.; 
   S advisering over gelijkwaardige maatregelen, etc.;
   S advisering op maatwerkvoorschriften;
   S advisering op de inzet van de hulpverleningsdiensten.
  s Advisering op ingediende zienswijzen naar aanleiding van ontwerpbeschikking mba (zie 6.1).
  s Advisering op een bezwaar omgevingsvergunning mba (zie 7.3).
  s Advisering op een (hoger) beroep omgevingsvergunning mba (zie 7.1).
  s Advisering op een voorlopige voorziening omgevingsvergunning mba (zie 7.2).

  NB: niet alle activiteiten komen bij elke omgevingsvergunning voor. De VRR adviseert alleen op een 
  beschikking. Voor zaaktype 10 (beschikking regulier) en 11 (beschikking uitgebreid) zijn deze adviezen 
  daarom samengevoegd met deze variant.

Doelstelling » Beoordelen of een aanvraag voor een mba voldoet aan de geldende regelgeving en/of het vastgestelde 
  beleid. Hierbij wordt getoetst of het bedrijf voor de activiteit voldoende maatregelen heeft genomen en 
  voorzieningen heeft getroffen
  s om ongewone voorvallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken en 
  s te bepalen welke voorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden.

Resultaat » Een advies op basis waarvan het bevoegd gezag de initiatiefnemer kan informeren over de aanwezige 
  risico's en de te nemen maatregelen om dit risico te beperken en de geadviseerde voorschriften aan de 
  vergunning te verbinden. De zaakbehandelende organisatie beschikt over de actuele en toereikende 
  omgevingsvergunning. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling Veilige Leefomgeving
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet veiligheidsregio’s
  s Omgevingsbesluit (Ob)
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten, DCMR

Behandeltermijnen (voorstel) » Doorlooptijd behandeling      p 28 kalenderdagen
  Spoedaanvragen       p maatwerk

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie, DCMR

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

1.3 Advies omgevingsvergunning bouw (zaaktype 1)

Productcode » AD01VHR03 (NB: betreft RE10G04 bij zaaktype 10 en RE11G15 bij zaaktype 11)

Omschrijving » Een advies verstrekken over een initiatief en/of aanvraag voor een (technische) bouwactiviteit voor een
  bouwwerk in gevolgklasse 2 of 3 op basis van het beleidsplan van de VRR.

  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg initiatief.
  s Advisering op de conceptaanvraag, de volledigheid van de aanvraag en definitieve aanvraag 
   omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit:
   S beoordeling of de activiteiten aansluiten op de visie, beleid en regelgeving; 
   S advisering op een gelijkwaardige maatregel;
   S advisering op bereikbaarheid en bluswatervoorziening; 
   S beoordeling van een (op een later tijdstip) aan te leveren (technische) gegevens en bescheiden;
   S advisering op de voorgenomen toezichtactiviteiten;
   S advisering over de gebruikte instrumenten van de kwaliteitsborger.
  s Advisering op ingediende zienswijzen naar aanleiding van ontwerpbeschikking (zie 6.1).
  s Advisering op een bezwaar omgevingsvergunning (zie 7.3).
  s Advisering op een (hoger) beroep omgevingsvergunning (zie 7.1).
  s Advisering op een voorlopige voorziening omgevingsvergunning (zie 7.2).

  NB: niet alle activiteiten komen bij elke omgevingsvergunning voor. De VRR adviseert alleen op een
  beschikking. Voor zaaktype 10 (beschikking regulier) en 11 (beschikking uitgebreid) zijn deze adviezen
  daarom samengevoegd met deze variant.

Doelstelling » Als deskundige beoordelen of het initiatief aansluit op de visie van de VRR, het beleid en de geldende
  wet- en regelgeving.

Resultaat » Een concreet uitgewerkt integraal advies waarin een risicobeoordeling wordt uitgevoerd en concrete
  maatregelen zijn uitgewerkt. In dit advies worden (afhankelijk van de situatie) externe veiligheid, 
  brandveiligheid, waterveiligheid en de gebruikte instrumenten van de kwaliteitsborger beschouwd.   

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing

Deeladvies » Afdeling Veilige Leefomgeving
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)
  Afdeling Industriële Veiligheid (indien vergunningsplicht voor milieu)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet veiligheidsregio’s
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten, DCMR

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p 2 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie, DCMR

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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1.4 Advies melding brandveilige gebruiksactiviteit (zaaktype 1)

Productcode » AD01VHR04

Omschrijving » Een advies verstrekken of afhandeling van een melding over de ingebruikname of het gebruik van een 
  bouwwerk waarbij de brandveiligheid in het bijzonder van belang is en/of een melding gelijkwaardige  
  maatregel. 

  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg.
  s Advisering op de volledigheid van de melding en de inhoud van de melding:
   S  beoordeling of de melding aansluit op de visie, beleid en regelgeving en op het gebied van  

geneeskundige hulpverlening; 
   S beoordeling of maatwerkvoorschrift noodzakelijk is;
   S advisering op de gelijkwaardige maatregel;
   S advisering op een (later tijdstip) aan te leveren (technische) gegevens en bescheiden.

Doelstelling » Beoordelen of de (voorgenomen) activiteiten gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke  
  leefomgeving. Hierbij wordt getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en/of (vastgesteld) beleid.  
  Daarnaast wordt geverifieerd of de gevolgen voor de omgeving in voldoende mate zijn geborgd. 

Resultaat » Het bevoegd gezag kan op basis van het advies van de VRR een verantwoorde afweging maken of het 
  initiatief in het kader van fysieke veiligheid (externe veiligheid, brandveiligheid en waterveiligheid) kan  
  worden toegestaan en welke eventuele maatregelen de initiatiefnemer eventueel moet nemen. Dit 
  advies kan zowel betrekking hebben op het brandveilig gebruik van bouwwerken als op tijdelijke  
  bouwsels volgens het BGBOP besluit.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing

Deeladvies » Afdeling Veilige leefomgeving

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet veiligheidsregio’s
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) 
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten (voor complexe bedrijven)

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen      p 2 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen 

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

1.5 Advies omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit (zaaktype 1)

Productcode » AD01VHR05 (NB: betreft RE10G04-15 bij zaaktype 10 en RE11G15 bij zaaktype 11)

Omschrijving » Een advies verstrekken op een omgevingsplanactiviteit (anders dan een evenement) op basis van het 
  beleidsplan van de VRR en/of een advies verstrekken op een activiteit waarvoor in het omgevingsplan  
  is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met 
  het omgevingsplan, of een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan.

   Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg initiatief omgevingsplanactiviteit.
  s Advisering op de conceptaanvraag, de volledigheid van de aanvraag en definitieve aanvraag voor de
   omgevingsplan activiteit:
   S beoordeling of de buitenplanse omgevingsplanactiviteit aansluit op de visie; beleid en regelgeving 
    en op het gebied van geneeskundige hulpverlening; 
   S beoordeling of de binnenplanse omgevingsplanactiviteit voldoet aan gestelde regels en of  
    aanvullende eisen noodzakelijk zijn. 
    Bij een binnenplanse omgevingsplanactiviteit kan het gaan om: 
    - milieubelastende activiteit uit het omgevingsplan; 
    - bruidsschat (zie toelichting); 
    - andere binnenplanse omgevingsplanactiviteiten. 
  s Advisering over zorgcontinuïteit en de geneeskundige hulpverlening.
  s Advisering op een bezwaar omgevingsvergunning (zie 7.3). 
  s Advisering op een (hoger) beroep omgevingsvergunning (zie 7.1).
  s Advisering op een voorlopige voorziening omgevingsvergunning (zie 7.2).

  NB: De VRR adviseert alleen op een beschikking. Voor zaaktype 10 (beschikking regulier) en  
  11 (beschikking uitgebreid) zijn deze adviezen daarom samengevoegd met deze variant.

Doelstelling » Beoordelen of de (voorgenomen) binnenplanse of buitenplanse activiteiten gevolgen hebben of kunnen 
  hebben voor de fysieke leefomgeving. Hierbij wordt getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en/
  of (vastgesteld) beleid. Ook wordt geverifieerd of de gevolgen voor de omgeving in voldoende mate 
  worden geborgd.

Resultaat » Een advies op basis waarvan het bevoegd gezag de initiatiefnemer kan informeren over de aanwezige
   risico’s en mogelijke te nemen maatregelen om dit risico te beperken.    

Procesverantwoordelijke » Afdeling Veilige Leefomgeving

Deeladvies » Afdeling Risicobeheersing 
  Afdeling GHOR
  Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet veiligheidsregio’s
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) 
  s Beleidsplan VRR
  s Omgevingsplan

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten (complexe aanvraag) 

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p 2 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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1.6 Advies overig: route gevaarlijke stoffen (zaaktype 1)

Productcode » VRR_AD01RGS01

Omschrijving » Op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen kunnen zowel Provinciale Staten als de gemeenteraad  
  een routeringsbesluit gevaarlijke stoffen nemen. Voor de provincie is dit een verplichting5. Voor de  
  gemeente betreft het een ‘kan-bepaling’6 en is daarmee dus geen verplichting. Met het oog op de  
  afstemming met het crisisplan, bedoeld in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s, geldt voor beide  
  besluiten dat het ontwerp aan de besturen van de veiligheidsregio’s moet worden toegezonden. Op het  
  besluit is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing (uitgebreide procedure).

  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg over het besluit.
  s Advisering over het ontwerpbesluit:
   S beoordeling of het ontwerpbesluit aansluit op de visie, beleid en regelgeving; 
   S beoordeling of het ontwerpbesluit gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving  
    en wat de invloed is op het crisisplan;
   S in geval van routering op lokale wegen (waar geen sprake is van een wettelijk aandachtsgebied 
    en dus geen voorschriftengebied kan worden aangewezen) beoordelen of het noodzakelijk is om  
    omgevingsmaatregelen op te nemen in het omgevingsplan, als ware het een aandachtsgebied  
    (en hierover advies uitbrengen).

Doelstelling » Beoordelen of het (voorgenomen) besluit gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving.
  Hierbij wordt getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en/of (vastgesteld) beleid. Het bevoegd  
  gezag kan op basis van het advies van de VRR een besluit nemen over de aanwezige risico's en 
  mogelijke te nemen maatregelen om dit risico te beperken.

Resultaat » Bevordering van een duurzaam evenwicht tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, het gebruik van 
  de ruimte langs de routes en de waarborging van een maatschappelijk aanvaardbaar veiligheidsniveau, 
  rekening houdend met de (rijks)basisnetroute, provinciale routering of gemeentelijke weg waarover 
  vervoer van gevaarlijke stoffen plaats mag vinden.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Veilige Leefomgeving

Deeladvies » Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling GHOR
  Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  s Wet veiligheidsregio’s
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » Gemeenteraad of Provinciale Staten

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen      p 2 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen 

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie

5)  Provinciale Staten wijzen ten behoeve van het doorgaande vervoer van gevaarlijke stoffen een netwerk aan dat bestaat uit bij de provincie of bij  

waterschappen in beheer zijnde wegen of weggedeelten (artikel 23 Wvgs).
6)  De gemeenteraad kan met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen op zijn grondgebied gelegen wegen aanwijzen, waarover de krachtens het 

eerste lid aangewezen gevaarlijke stoffen uitsluitend mogen worden vervoerd (artikel 24 Wvgs).

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

1.7 Advies overig (zaaktype 1)

Productcode » VRR_AD01OVR01

Omschrijving » Naast de producten en diensten in deze PDC kunnen ketenpartners ook andere documenten aan de  
  VRR ter beoordeling aanbieden. Dit kunnen bijvoorbeeld documenten zijn die bij een eerder verleende 
  omgevingsvergunning door een initiatiefnemer zijn ingediend. Denk aan documenten die uit de 
  voorschriften van een omgevingsvergunning voor een mba volgen. Het kan ook gaan om de 
  beoordeling van gelijkwaardigheden, andere goedkeuringsbesluiten waarbij advies noodzakelijk is, 
  andersoortige verzoeken om advies, etc. Te beoordelen stukken zijn: 
  s uitgangspuntendocumenten (UPD’s);
  s (integrale) brandveiligheidsplannen (IBP’s);
  s programma’s van eisen (PvE’s);
  s beoordeling gelijkwaardigheden;
  s meldingsplichtige bouwactiviteiten;
  s andere goedkeuringsbesluiten volgend uit de omgevingsvergunning;
  s integrale veiligheidsplannen (IVP’s);
  s Rotterdamse mobiliteitsaanpak (RMA);
  s stedenbouwkundige plannen, inrichtingseisen en dergelijke in het kader van (ontwerp)plannen.

  Activiteit:
  s Beoordeling van het verzoek om advies ten aanzien van bovenstaande documenten. 

  Vanwege de verscheidenheid aan documenten verschilt de inhoud van de activiteit per ingediend  
  document. Dit is daarom niet verder uitgewerkt in deelactiviteiten.

Doelstelling » Beoordelen of het document voldoet aan de wet- en regelgeving en aansluit op de visie en het beleid  
  van de VRR.

Resultaat » Een advies op basis waarvan het bevoegd gezag de initiatiefnemer kan informeren over de inhoudelijke 
  beoordeling van het ingediende document. Hierbij kan de VRR wijzen op de aanwezige risico's en 
  mogelijk te nemen maatregelen om dit risico te beperken.     

Procesverantwoordelijke » Afdeling Veilige Leefomgeving
  Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling GHOR
  Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

  NB: afhankelijk van het type advies of te beoordelen stuk, is er één afdeling procesverantwoordelijk.  

Deeladvies » Afdeling Veilige Leefomgeving
  Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling GHOR
  Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet veiligheidsregio’s
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) 
  s Beleidsplan VRR
  s Omgevingsverordening
  s Omgevingsplan
  s Verleende omgevingsvergunning

Bevoegd gezag » Gemeenteraad, B&W of Provinciale Staten

Behandeltermijnen (voorstel) » Maatwerk

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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2. Advies voorbereiding initiatief  
 fysieke leefomgeving

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

2.1 Verkenningsadvies (zaaktype 2) 

Productcode » AD02VHR01

Omschrijving »  Een vroegtijdig (verkennings)advies uitbrengen over een ruimtelijk initiatief waarvoor de initiatiefnemer 
nog geen gedetailleerde plannen heeft uitgewerkt. 

  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg initiatief.
  s Beoordeling op hoofdlijnen of de activiteiten aansluiten op de visie, beleid en regelgeving.
  s Beoordeling op hoofdlijnen of genomen maatregelen ten aanzien van (brand)veiligheid in lijn zijn 
   met normen, richtlijnen, handreikingen, etc. 
  s Advisering op hoofdlijnen op brandveiligheidsaspecten.
  s Advisering op hoofdlijnen op de bereikbaarheid en bluswatervoorziening. 
  s Advisering op hoofdlijnen over zorgcontinuïteit en geneeskundige hulpverlening.
  s Advisering op hoofdlijnen over gelijkwaardige maatregelen, etc.

Doelstelling » Adviseren aan het bevoegd gezag over een initiatief waarvoor de initiatiefnemer nog geen 
  gedetailleerde plannen heeft uitgewerkt.  

Resultaat » Een verantwoorde afweging door het bevoegd gezag of het initiatief in het kader van fysieke 
  veiligheid kan worden toegestaan. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Veilige Leefomgeving

Deeladvies » Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer) 
  Afdeling GHOR

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit kwaliteit leefomgeving (BKl)
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » B&W

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen      p 2 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen 

Betrokkenen » Gemeenten

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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2.2 Advies participatiedeelname (zaaktype 2)

Productcode » AD02VHR03

Omschrijving » De VRR adviseert het bevoegd gezag welke ketenpartners in welke rol moeten deelnemen aan de  
  participatie, zoals een omgevingstafel. 

  Activiteiten:
  s Bijwonen vooroverleg of andere vorm van participatie die de initiatiefnemer van de beoogde  
   ontwikkeling initieert.
  s Beoordelen of het initiatief aansluit op de visie (zoals de omgevingsvisie), beleid en regelgeving.

Doelstelling » Het bevoegd gezag weegt op advies van de VRR af welke ketenpartners in welke rol  
  deelnemen aan de participatie.

Resultaat » Bevoegd gezag neemt kennis van de standpunten van de VRR en de wijze waarop of de mate waarin 
  de initiatiefnemer daarmee rekening houdt.  Hieraan kan een risicoanalyse ten grondslag liggen.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Veilige Leefomgeving
  
Deeladvies » Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)
  Afdeling GHOR

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet veiligheidsregio’s
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » B&W

Behandeltermijnen (voorstel) » Maatwerk

Betrokkenen » Gemeenten

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

2.3 Projectadvies (zaaktype 2 en 11) 

Productcode » AD02VHR04

Omschrijving »  Advies over het voornemen en/of de voorbereiding van een initiatief of de wijziging van een eerder 
genomen (project)besluit of omgevingsplan met mogelijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving.

  
  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg.
  s Advisering over het initiatief-projectaanvraag, wijziging projectbesluit, omgevingsvergunning en/of
   melding.
  s Beoordeling of het initiatief aansluit op de visie, het beleid en de regelgeving én de inventarisatie  
   van aandachtspunten die van belang zijn voor de uitwerking van het initiatief. 
  s Vroegtijdige aanlevering van kennis en inzicht voor een eventuele toekomstige beoordeling van  
   (bouw)activiteit. Hier kan een risicobeoordeling aan ten grondslag liggen.
  s Richtinggevende advisering aan het bevoegd gezag ten aanzien van de haalbaarheid van het 
   initiatief, de eventueel van toepassing zijnde randvoorwaarden (ja, mits) en aandachtspunten voor 
   de uitwerking van de plannen. 
  s Beperking van risico’s als ondersteuning van de repressieve eenheden, zodat het risico op slachtoffers 
   afneemt. Dit kan bijvoorbeeld door uitvoering van een Risicoanalyse monitor (RAM) (zie toelichting). 
  s Beperking van risico’s in het kader van een wettelijke taak, waarvoor geen andere adviestaak is 
   geregeld (voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het 
   voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt). 
  s Advisering over de opslag van nieuwe energiebronnen. 

  NB: niet alle activiteiten komen bij iedere omgevingsvergunning/ melding voor.

Doelstelling » Advisering van het bevoegd gezag en zijn (wettelijke) adviseurs over de wijze waarop de initiatiefnemer 
  vorm en inhoud kan geven aan de aanvra(a)g(en) voor een omgevingsvergunning en/of meldingen van 
  activiteiten voor het initiatief.  

Resultaat » De initiatiefnemer kan op basis van kennis over de procedure, de risicovolle activiteiten of aspecten 
  anticiperen op de voorbereiding en realisatie van zijn initiatief.  

Procesverantwoordelijke » Afdeling Veilige Leefomgeving

Deeladvies » Afdeling Risicobeheersing 
  Afdeling Industriële Veiligheid 
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer) 
  Afdeling GHOR

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit kwaliteit leefomgeving (BKl)
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » B&W

Behandeltermijnen (voorstel) » Maatwerk

Betrokkenen » Gemeenten

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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2.4 Advies kerninstrument omgevingsvisie (zaaktype 2 en 11)

Productcode » AD03VHR02 (NB: betreft BV01G01 bij zaaktype 11)

Omschrijving » Een advies of zienswijze op het (ontwerp) van een omgevingsvisie. 

  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg.
  s Advisering op de concept omgevingsvisie.
  s Formulering van kaders en regels die het bevoegd gezag kan opnemen om een veilige  
   leefomgeving te realiseren.
  s Advisering op de implementatie van de VRR-standpunten in de omgevingsvisie. 
  s Vertaling van maatschappelijke ontwikkelingen naar fysieke veiligheid.
  s Het inbrengen van zienswijzen op de ter inzage gelegd omgevingsvisie (concept besluit  
   omgevingsvisie).
  s Advisering op de ingediende zienswijzen naar aanleiding van de concept-visie (zie 6.1).

  NB: De VRR adviseert alleen over het omgevingsplan. Samengevoegd met zaaktype 11  
  (beschikking uitgebreid).

Doelstelling » Het (vroegtijdig) inbrengen van kennis, inzicht en (voorlopige) standpunten voor eventuele toekomstige  
  beoordeling van plannen, aanvragen en dergelijke. Daarbij wordt rekening gehouden met het  
  doelmatig beheer, gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving ter vervulling van de  
  maatschappelijke behoeften.

Resultaat » Positionering van het thema fysieke veiligheid (veilige leefomgeving) in de omgevingsvisie 
  in samenwerking met het bevoegd gezag. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Veilige Leefomgeving
  
Deeladvies » Afdeling Risicobeheersing 
  Afdeling Industriële Veiligheid 
  Afdeling GHOR 
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » B&W

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p 2 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p 182 kalenderdagen

Betrokkenen » Gemeenten

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

2.5 Advies kerninstrument omgevingsplan (zaaktype 2 en 11)

Productcode » AD03VHR02 (NB: betreft RE07G02 bij zaaktype 11)

Omschrijving »  Advies over (een ontwerp van) een kerninstrument; een omgevingsplan. 

  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg.
  s Advisering op het concept ontwerp.
  s Formulering van kaders en regels die het bevoegd gezag kan opnemen om een veilige  
   leefomgeving te realiseren.
  s Advisering over aandachtsgebieden en voorschriftengebieden.
  s Advisering op de implementatie van de planregels.
  s Advisering op milieubelastende activiteiten.
  s Advisering op het gebied van geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit. 
  s Advisering op ingediende zienswijzen naar aanleiding van ontwerpbesluit (zie 6.1).
  s Advisering op een (hoger) beroep (zie 7.1).

  NB: De VRR adviseert alleen over het omgevingsplan. Samengevoegd met zaaktype 11  
  (beschikking uitgebreid).

Doelstelling » Het (vroegtijdig) inbrengen van kennis, inzicht en (voorlopige) standpunten voor eventuele  
  toekomstige beoordeling van plannen, aanvragen en dergelijke. Daarbij wordt rekening gehouden met 
  het doelmatig beheer, gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving ter vervulling van  
  de maatschappelijke behoeften.    

Resultaat » In samenspraak met het bevoegd gezag vastgestelde regels en kaders over het thema fysieke veiligheid  
  (veilige leefomgeving) in de omgevingsverordening.  

Procesverantwoordelijke » Afdeling Veilige Leefomgeving

Deeladvies » Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling GHOR
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » B&W

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p 2 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen

Betrokkenen » Gemeenten

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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2.6 Advies kerninstrument omgevingsprogramma (zaaktype 2 en 11)

Productcode » AD03VHR03 (NB: betreft RE09G01 bij zaaktype 11)

Omschrijving » Advies over (een ontwerp van) een kerninstrument; een omgevingsverordening. 

  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg.
  s Advisering op het concept omgevingsprogramma.
  s Expertise inbrengen ten behoeve van de (beleids-)ontwikkeling, beheer en onderhoud en  
   uitvoerprojecten.
  s Formulering van kaders en regels die het bevoegd gezag kan opnemen om een veilige  
   leefomgeving te realiseren.

  NB: De VRR adviseert alleen over het omgevingsprogramma. Samengevoegd met zaaktype 11  
  (beschikking uitgebreid).

Doelstelling » Het (vroegtijdig) inbrengen van kennis, inzicht en (voorlopige) standpunten voor eventuele  
  toekomstige beoordeling van plannen, aanvragen en dergelijke. Daarbij wordt rekening gehouden  
  met het doelmatig beheer, gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving ter vervulling  
  van de maatschappelijke behoeften.

Resultaat » In samenspraak met het bevoegd gezag vastgestelde regels en kaders over het thema fysieke  
  veiligheid (veilige leefomgeving) in de omgevingsverordening.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Veilige Leefomgeving
  
Deeladvies » Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling GHOR

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » B&W

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p 2 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen

Betrokkenen » Provincie

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

2.7 Advies kerninstrument omgevingsverordening (geen zaaktype)

Productcode » VRR_AD03OGV01 (NB: Geen landelijk zaaktype)

Omschrijving » Advies over (een ontwerp van) een kerninstrument; een omgevingsverordening. 

  Activiteiten:
  s Participatie in overleggen voorafgaand aan de totstandkoming van de omgevingsverordening.
  s Advisering op de concept-omgevingsverordening. 
  s Formulering van kaders en regels die het bevoegd gezag kan opnemen om een veilige leefomgeving 
   te realiseren.
  s Indiening van zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit (zie 6.1).

Doelstelling » Het (vroegtijdig) inbrengen van kennis, inzicht en (voorlopige) standpunten voor eventuele toekomstige 
  beoordeling van plannen, aanvragen en dergelijke. Daarbij wordt rekening gehouden met het doel-
  matig beheer, gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving ter vervulling van de maat-
  schappelijke behoeften.  

Resultaat » In samenspraak met het bevoegd gezag vastgestelde regels en kaders over het thema fysieke veiligheid  
  (veilige leefomgeving) in de omgevingsverordening.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Veilige Leefomgeving
  
Deeladvies » Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling GHOR

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » B&W

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p 2 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen

Betrokkenen » Provincie

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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3. Controle proactief en reactief
I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

3.1 Controle milieubelastende activiteit (zaaktype 4)

Productcode » TZ01VHR02 (proactief) TZ02VHR02 (reactief)
  NB: wettelijk toezicht op mba komt niet voor (TZ01VHR01 & TZ01VHR01).  

Omschrijving » Toezicht op een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit, op grond van het  
  beleidsplan van de VRR.

  Activiteiten:
  s Controle of wordt voldaan aan de voorschriften van de omgevingsvergunning voor de mba ten  
   aanzien van (brand)veiligheid.
  s Controle of wordt voldaan aan de algemene regels uit het Bal ten aanzien van vuurwerk  
   (verkooppunten). 
  s Beoordeling van (op een later tijdstip) aan te leveren (technische) gegevens en bescheiden.
  s Bijwonen oplevertesten (semi-)stationaire brandbeveiligingsinstallaties en dergelijke en advisering  
   over de goedkeuring hiervan.
  s Een brief aan het bevoegd gezag sturen op basis van het uitgevoerde toezicht (signaaltoezichtsbrief).
  s Ondersteuning van het bevoegd gezag bij het handhavingsproces. 
  s Informatieoverdracht naar de repressieve dienst (indien noodzakelijk). 
  s Advisering over ingediende zienswijze naar aanleiding van een handhavingsbesluit (zie 6.1).
  s Advisering op een bezwaar tegen een handhavingsbesluit (zie 7.3).
  s Advisering op een (hoger) beroep tegen een handhavingsbesluit (zie 7.1).
  s Advisering op een voorlopige voorziening (zie 7.2).

Doelstelling » Vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid beoordelen of een situatie in overeenstemming is met geldende  
  wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen voor een mba.

Resultaat » Het (planmatig) toezicht houden op de naleving van de wettelijke voorschriften bij de verrichting van  
  (een) activiteit(en) en naleving van geldende wet- en regelgeving.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling Risicobeheersing (voor verkooppunten consumentenvuurwerk)

Deeladvies » Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR 
  s Omgevingsvergunning mba

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten, DCMR

Behandeltermijnen (voorstel) » Niet van toepassing

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie, DCMR

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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3.2 Controle proactief en reactief omgevingsvergunning bouwactiviteit (zaaktype 4)

Productcode » TZ01VHR03 (proactief) / TZ02VHR03 (reactief)

Omschrijving » Een proactieve (vooraf bepaalde) of reactieve (op melding van) (opleverings)controle uitvoeren op een 
  (technische) bouwactiviteit van een bouwwerk in gevolgklasse 2 of 3. 

  Activiteiten:
  s Controle op een bouwactiviteit ten aanzien van (brand)veiligheidsaspecten.  
  s Planmatige verificatie op de naleving van de wettelijke voorschriften van (technische)  
   bouwactiviteiten.
  s Eindcontrole op de realisatie van een bouwwerk in samenwerking met het bevoegd gezag en  
   kwaliteitsborger.
  s Toetsing of het opleverdossier bruikbaar is voor gebruik, toezicht en handhaving. 
  s Informatieoverdracht naar de repressieve dienst (indien noodzakelijk). 
  s Advisering over ingediende zienswijze naar aanleiding van een controle (zie 6.1).
  s Advisering op een bezwaar ten aanzien van een controle (zie 7.3).
  s Advisering op een (hoger) beroep ten aanzien van een controle (zie 7.1).
  s Advisering op een voorlopige voorziening (zie 7.2).

Doelstelling » Vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid beoordelen of een situatie in overeenstemming is met geldende 
  wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten.

Resultaat » Het (planmatig) toezicht houden op de naleving van de wettelijke voorschriften bij de verrichting van  
  (een) activiteit(en), de verwerkte meldingen en naleving van geldende wet- en regelgeving.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing

Deeladvies » Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR
  s Omgevingsvergunning (bouwactiviteit)

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten (bij complex bedrijf)

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p maatwerk
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

3.3 Controle brandveilig gebruik (zaaktype 4)

Productcode » TZ01VHR04 (proactief) / TZ02VHR04 (reactief)
   
Omschrijving » Een proactieve (vooraf bepaalde) of reactieve (op melding van) controle uitvoeren op het brandveilig  
  gebruik van een bouwwerk. 

  Activiteiten:
  s Controle op het brandveilig gebruik.  
  s Het in kaart brengen van gebouw gebonden risico’s.
  s De gebruiker bewust maken op het (brand)veilig gebruiken van zijn bouwwerk.
  s Veiligheidsgericht en doelgericht toezicht houden. 
  s Beoordeling van het toezichtarrangement.
  s Controle op het toezichtarrangement.
  s Ondersteuning van het bevoegd gezag bij het handhavingsproces. 
  s Informatieoverdracht naar de repressieve dienst (indien noodzakelijk). 
  s Advisering over ingediende zienswijze naar aanleiding van een controle (zie 6.1).
  s Advisering op een bezwaar ten aanzien van een controle (zie 7.3).
  s Advisering op een (hoger) beroep ten aanzien van een controle (zie 7.1).
  s Advisering op een voorlopige voorziening (zie 7.2).

Doelstelling » Vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid oordelen of een situatie in overeenstemming is met geldende  
  wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten.   

Resultaat » Het (planmatig) toezicht houden op de naleving van de wettelijke voorschriften bij de verrichting van  
  (een) activiteit(en), de verwerkte meldingen en de naleving van geldende wet- en regelgeving.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing

Deeladvies » Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR 

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten (bij complex bedrijf)

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p maatwerk
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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3.2 Controle proactief en reactief omgevingsvergunning bouwactiviteit (zaaktype 4)

Productcode » TZ01VHR05 (proactief) / TZ02VHR05 (reactief) 
  NB: deze activiteit wordt (nog) niet uitgevoerd. De gemeente neemt hier in het omgevingsplan  
  decentrale regels voor op.

Omschrijving » Een proactieve (vooraf bepaalde) of reactieve (op melding van) controle uitvoeren op een binnen- of  
  buitenplanse omgevingsactiviteit zoals terrassen, bluswater en bereikbaarheid of vergunningsvrije  
  bouwwerken of milieubelastende activiteiten op grond van het omgevingsplan.

  Activiteiten:
  s Controle op een omgevingsplanactiviteit op (brand)veiligheidsaspecten.  
  s Controle op een omgevingsplanactiviteit milieu (OPA), voor zover deze is opgenomen in het  
   beleidsplan van de VRR.
  s Informatieoverdracht naar de repressieve dienst (indien noodzakelijk). 
  s Ondersteuning van het bevoegd gezag bij het handhavingsproces. 
  s Advisering over ingediende zienswijze (zie 6.1).
  s Advisering op een bezwaar ten aanzien van het handhavingsbesluit (zie 7.3).
  s Advisering op een (hoger) beroep ten aanzien van het handhavingsbesluit (zie 7.1).
  s Advisering op een voorlopige voorziening (zie 7.2).

Doelstelling » Controleren of een omgevingsplanactiviteit of situatie in overeenstemming is met het omgevingsplan  
  of met verstrekte vergunningen op grond van het omgevingsplan, voor zover het gaat om (brand) 
  veiligheidsaspecten. 

Resultaat » Controleren of de brandveiligheidsaspecten van (een) binnen- of buitenplanse omgevingsactiviteit(en)  
  voldoet(n) aan de regels van het omgevingsplan en/of omgevingsvergunning, door proactieve controle.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing

Deeladvies » Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR
  s Omgevingsplan 

Bevoegd gezag » B&W

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p maatwerk
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen

Betrokkenen » Gemeenten

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

3.5 Controle administratief (zaaktype 4)

Productcode » TZ01VHR99 (proactief) / TZ02VHR99 (reactief)

Omschrijving » Een proactieve (vooraf bepaalde) of reactieve (op melding van) administratieve controle uitvoeren naar  
  de betrouwbaarheid, juistheid, boekhouding en actualiteit van de brandveiligheidsgegevens.  

  Activiteiten:
  s Controle op de inzage van een dossier.
  s Terugdringing van loze (automatische) brandmeldingen.
  s Afhandeling van (particuliere) klachten. 
  s Informatieoverdracht naar de repressieve dienst (indien noodzakelijk). 
  s Ondersteuning van het bevoegd gezag bij het handhavingsproces. 
  s Advisering op ingediende zienswijze (zie 6.1).
  s Advisering op een bezwaar ten aanzien van handhavingsbesluit (zie 7.3).
  s Advisering op een (hoger) beroep ten aanzien van handhavingsbesluit (zie 7.1).
  s Advisering op een voorlopige voorziening (zie 7.2).

  Toezicht op Seveso (voorheen BRZO) zie. zaaktype 20.  

Doelstelling » Controleren en beoordelen of de (achteraf) ingediende gegevens en bescheiden overeenkomen met  
  verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten.  

Resultaat » Verificatie of de gevoerde administratie voldoet aan de naleving van de wettelijke voorschriften bij de  
  verrichting van (een) activiteit(en), de verwerkte meldingen en de naleving van geldende wet- en  
  regelgeving.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing 
  
Deeladvies » Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR
  s Omgevingsvergunning (bouwactiviteit)

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten (bij complex bedrijf)

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p 2 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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4.1 Incidentmeldingen behandelen (zaaktype 7)

Productcode » TZ03VHR01 (RB)/ TZ06VHR01 (IV)

Omschrijving »  De behandelingen van een klacht, een overlast- of een (ongewoon) voorvalmelding die vermoedelijk 
betrekking heeft op - of is gerelateerd aan - (een) activiteit(en) waarop het bevoegd gezag (of de VRR 
bij mandaat) toezicht houdt.

  Activiteiten:
  s Controle op de inzage van een dossier. 
  s Afhandelen van (particuliere) klachten en meldingen. 
  s Afhandeling van meldingen vanuit de repressieve dienst.
  s Afhandeling van meldingen uit incidentrapportages.
  s Informatieoverdracht naar de repressieve dienst (indien noodzakelijk).

Doelstelling » Identificatie van oorzaak en veroorzaker van een gemeld incident, bepaling van de daaruit voort- 
  vloeiende gevolgen voor de fysieke leefomgeving en zo nodig treffen van maatregelen om die gevolgen 
  te beperken en herhaling te voorkomen. 

Resultaat » Waarneming en omschrijving van de calamiteit waarvan de klacht, de overlast of het gemelde voorval  
  het gevolg is. Bepaling of de calamiteit gegrond is en indien nodig starten van een vervolgtraject. Dit  
  kan zijn: een controle uitvoeren of handhavingsbesluit nemen en informeren van melder en andere  
  betrokkenen over deze bevindingen en maatregelen.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

  NB: er is één procesverantwoordelijke afdeling, afhankelijk van het type incident of calamiteit.

Deeladvies » Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

  NB: Afhankelijk van het type incident of calamiteit vraagt de procesverantwoordelijke  
  afdeling deeladvies aan een andere afdeling.

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR 

Bevoegd gezag » B&W

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 14 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p 2 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p maatwerk 

Betrokkenen » Gemeenten, DCMR

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

4. Incidentmelding 
I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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5. Advies Melding activiteit  
 behandelen 

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

5.1 Advies melding milieubelastende activiteit (zaaktype 9)

Productcode » RE11G01

Omschrijving » Het verwerken van een melding van het voornemen tot uitvoering van meldingsplichtige mba  
  activiteiten, voor zover in art. 2.5 t/m 2.9 van het Bal geen ander bevoegd gezag is aangewezen. 

  Activiteiten:
  s  Advisering ten aanzien van activiteiten die onder algemene regels vallen, maar plaatsvinden op 

dezelfde locatie als vergunningsplichtige mba.
  s Advisering op een melding van opslag van (consumenten)vuurwerk.
  s Advisering op maatwerkvoorschriften.
  s Behandeling van meldingen op activiteiten.  

Doelstelling » Op grond van geldende wet- en regelgeving geldt voor een initiatief geen vergunningsplicht, maar  
  moet het initiatief wel worden gemeld. Dit biedt de zaakbehandelende organisatie de mogelijkheid om  
  preventief te toetsen en/of om toezicht te houden. Zo nodig kan het bevoegd gezag op advies van de  
  VRR maatwerkvoorschriften opleggen aan de initiatiefnemer. 

Resultaat » De zaakbehandelende organisatie heeft kennis van het initiatief en kan overleggen met ketenpartners  
  of hen attenderen op de voorgenomen activiteit. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid 
  Afdeling Risicobeheersing
  
Deeladvies » Afdeling Veilige Leefomgeving 
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten (bij complex bedrijf)

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 28 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p 14 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie, DCMR

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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5.2 Advies melding activiteit (zaaktype 9)

Productcode » RE11G02-03

Omschrijving » De zaakbehandelende organisatie heeft een melding (of de wijziging op een melding) ontvangen van 
  het voornemen tot uitvoering van een initiatief waarvoor geen vergunningsplicht geldt, maar die wel 
  moet worden gemeld. 

  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg gebruik.
  s Advisering op de volledigheid van de melding en de inhoud van de melding gebruik:
   S advisering op maatwerkvoorschriften;
   S beoordeling van beroep op gelijkwaardigheid;
   S advisering op bereikbaarheid en bluswatervoorziening; 
   S toetsing aan geldende regelgeving en/of beleid.
  s Advisering op een bezwaar maatwerkvoorschriften (zie 7.3).
  s Advisering op een (hoger) beroep maatwerkvoorschriften (zie 7.1)
  s Advisering op een voorlopige voorziening maatwerkvoorschriften (zie 7.2). 

Doelstelling » Verwerking van een melding van het voornemen tot uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. 

Resultaat » De zaakbehandelende organisatie heeft kennis van het initiatief en kan overleggen met ketenpartners 
  of hen attenderen op de voorgenomen activiteit. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing
  
Deeladvies » Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR 

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 28 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p 14 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen

Betrokkenen » Gemeenten

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

5.3 Advies melding wijziging gebruik (zaaktype 9)

Productcode » RE11G03

Omschrijving » De zaakbehandelende organisatie heeft een melding ontvangen van het voornemen tot uitvoering van 
  activiteiten (melding algemene regels). 

  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg gebruik.
  s Advisering op de volledigheid van de melding en de inhoud van de melding gebruik:
   S advisering op maatwerkvoorschriften;
   S beoordeling van beroep op gelijkwaardigheid;
   S advisering op bereikbaarheid en bluswatervoorziening; 
   S toetsing aan geldende regelgeving en/of beleid.
  s Advisering op de volledigheid van de aanvraag.
  s Preventieve toetsing van het initiatief.
  s Wijziging van gegevens en bescheiden voor brandveilig gebruik.
  s Advisering op een bezwaar maatwerkvoorschriften (zie 7.3).
  s Advisering op een (hoger) beroep maatwerkvoorschriften (zie 7.1).
  s Advisering op een voorlopige voorziening maatwerkvoorschriften (zie 7.2).  

Doelstelling » Verwerking van een melding van het voornemen tot uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. 

Resultaat » De zaakbehandelende organisatie heeft kennis van het initiatief en kan overleggen met ketenpartners 
  of hen attenderen op de voorgenomen activiteit. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing
  
Deeladvies » Afdeling Veilige Leefomgeving 
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Beleidsplan VRR 

Behandeltermijnen (voorstel) » Servicenorm      p 28 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p 14 werkdagen
  Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen

Betrokkenen » Gemeenten

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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6.1 Advies ingediende zienswijze op eerder uitgebracht advies (zaaktype 12)

Productcode » VRR_ZW01 (IV) en VRR_ZW02 (RB) en VR_ZW03 (RV)
  (NB: is gebaseerd op RE11G15)

Omschrijving » Advies op ingediende zienswijze naar aanleiding van ontwerpbeschikking (uitgebreide procedure  
  afd. 3.4 Awb) of voornemen (art 4:8 Awb).   

  Activiteiten:
  s Inhoudelijke beoordeling van de zienswijze.  
  s Advisering over inhoud van de zienswijze.
  s Indien nodig overleg met bevoegd gezag en indiener zienswijze.
  s Indien nodig mondelinge toelichting op het advies. 

Doelstelling » Bepalen of een naar voren gebrachte zienswijze aanleiding geeft om een voorgenomen besluit te  
  heroverwegen.

Resultaat » Een concreet uitgewerkt advies waarin de inhoud van de zienswijze wordt weerlegd of waarin wordt  
  aangegeven of de zienswijze aanleiding geeft tot aanpassing van het voorgenomen besluit.   

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling Veilige leefomgeving

  NB: afhankelijk van het type (deel)product waarop de zienswijze is ontvangen, is er één  
  procesverantwoordelijke afdeling. 

Deeladvies » Afhankelijk van de zienswijze en het type (deel)product vraagt de procesverntwoordelijke afdeling  
  advies aan een andere afdeling.

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Beleidsplan VRR
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten

Behandeltermijnen (voorstel) » Doorlooptijd behandeling: maatwerk

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie, DCMR

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

6. Zienswijze behandelen 
I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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7. Rechtsmiddelen
I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

7.1 Advies op het beroep en hoger beroep (zaaktype 13)

Productcode » VRR_RM01 (RB)/ VRR_RM02 (IV)/ VRR_RM03 (VLO)
  (NB: is gebaseerd op RE99VHR01)

Omschrijving » Het behandelen van een (hoger) beroep op een eerder door het bevoegd gezag genomen besluit. 

  Activiteiten:
  s Inhoudelijke beoordeling (hoger) beroepsgronden.
  s Advisering over de inhoud van de (hoger) beroepsgronden ten behoeve van verweerschrift.
  s Advisering ten aanzien van aanvullende documenten.
  s Advisering ten aanzien van een pleitnota zitting.
  s Verweer voeren bij zittingen als deskundige namens het bevoegd gezag.

  NB: niet alle activiteiten komen bij elk (hoger) beroep voor.

Doelstelling » Ondersteuning van het bevoegd gezag in een rechtelijke procedure ten aanzien van een eerder  
  uitgebracht advies over een adviesproduct dat in deze PDC is opgenomen. 

Resultaat » Een advies ten aanzien van beroepsgronden ten behoeve van een verweerschrift en/of ondersteuning  
  tijdens een zitting bij een rechtsprekende instantie ten aanzien van een besluit dat berust op een eerder  
  uitgebracht advies over een adviesproduct dat in deze PDC is opgenomen.. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing 
  Afdeling Industriële Veiligheid 
  Afdeling Veilige Leefomgeving

  NB: afhankelijk van het type (deel)product waarop de zienswijze is ontvangen, is er één  
  procesverantwoordelijke afdeling.  
  
Deeladvies » Afhankelijk van het (hoger) beroep en type (deel)product vraagt de procesverantwoordelijke afdeling 
  advies aan een andere afdeling.

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Beleidsplan VRR
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten (complex bedrijf)
 
Behandeltermijnen (voorstel) » Op initiatief van, en met een termijn bepaald door, de rechtsprekende instantie.

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie, DCMR

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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7.2 Advies op de voorlopige voorziening (zaaktype 14)

Productcode » VRR_RM04 (RB) / VRR_RM05 (IV) / VRR_RM 06 (VLO)
  (NB: is gebaseerd op RE99VHR01)

Omschrijving » Advies op een voorlopige voorziening bij een eerder genomen besluit 

  Activiteiten:
  s Inhoudelijke beoordeling gronden voorlopige voorziening.
  s Advisering ten aanzien van de inhoud van de voorlopige voorziening ten behoeve van pleitnota.
  s Verweer voeren bij zittingen als deskundige namens het bevoegd gezag.
  s Advisering naar aanleiding van een uitspraak voorlopige voorziening.. 

Doelstelling »  Verdediging van een genomen besluit bij de voorzieningenrechter van een rechtsprekende instantie, in 
afwachting van de behandeling van het bezwaar, beroep of (hoger) beroep tegen dat besluit.

Resultaat » Een concreet advies op grond van de voorlopige voorziening ten behoeve van de zitting en – indien 
  noodzakelijk - verweer voeren als deskundige van het bevoegd gezag.     

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling Veilige Leefomgeving

  NB: afhankelijk van het type (deel)product waarop de zienswijze is ontvangen, is er één  
  procesverantwoordelijke afdeling.

Deeladvies » Afhankelijk van het bezwaar en type (deel)product wordt advies gevraagd aan een andere afdeling.  

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Beleidsplan VRR
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten (complex bedrijf)

Behandeltermijnen (voorstel) » Maatwerk

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie, DCMR

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

7.3 Advies op het bezwaar (zaaktype 16)

Productcode » VRR_RM07 (RB)/ VRR_RM08 (IV) / VRR_RM 09 (VLO)
  (NB: is gebaseerd op RE99VHR01)

Omschrijving » Advisering op een ontvangen bezwaarschrift tegen een door het bevoegd gezag genomen besluit. 

  Activiteiten:
  s Inhoudelijke beoordeling bezwaargronden.
  s Advisering ten aanzien van de inhoud van de bezwaargronden ten behoeve van verweerschrift.
  s Advisering ten aanzien van aanvullende stukken.
  s Advisering ten aanzien van pleitnota zitting.
  s Verweer voeren bij zittingen als deskundige namens het bevoegd gezag.
  s Advisering naar aanleiding van advies bezwarencommissie ten behoeve van beslissing op bezwaar.

Doelstelling » Ondersteuning van het bevoegd gezag in een bezwaarprocedure ten aanzien van een besluit dat  
  berust op een eerder uitgebracht advies over een adviesproduct dat in deze PDC is opgenomen.
 
Resultaat » Een advies ten aanzien van bezwaargronden ten behoeve van een verweerschrift en/of ondersteuning  
  tijdens een zitting bij een de bezwarencommissie ten aanzien van een besluit dat berust op een eerder  
  uitgebracht advies over een adviesproduct dat in deze PDC is opgenomen. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing 
  Afdeling Industriële Veiligheid 
  Afdeling Veilige Leefomgeving

  NB: afhankelijk van het type (deel)product waarop de zienswijze is ontvangen, is er één  
  procesverantwoordelijke afdeling.  
  
Deeladvies » Afhankelijk van het bezwaar en type (deel)product wordt advies gevraagd aan een andere afdeling.

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Beleidsplan VRR
  s Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten (complex bedrijf)
 
Behandeltermijnen (voorstel) » Maatwerk

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie, DCMR

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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8.1 Communicatie en voorlichting

Productcode » CV01VHR01

Omschrijving » Het op aanvraag verstrekken van informatie over producten en diensten van de veiligheidsregio  
  waarbij de beantwoording in korte tijd kan plaatsvinden.

  Activiteiten:
  s Aanname van de klantvraag.
  s Uitvoering van de intake.
  s Bewaking van de afhandeling. 

Doelstelling »  Goed informeren van de samenleving voor wat betreft de taakuitoefening door de veiligheidsregio, de 
terugdringing van onveilige situaties en het zo veel mogelijk beperken en beheersen van de gevolgen 
van inbreuken op de fysieke (on)veiligheid.

Resultaat » Verstrekking van informatie en adviezen over de functionaliteit van (deel)producten en de  
  dienstverlening.      

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling Industriële Veiligheid
  Afdeling Veilige Leefomgeving
  Afdeling GHOR
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

  NB: De afdeling waar de klantvraag binnenkomt, is procesverantwoordelijk.

Deeladvies » Afhankelijk van het type (deel)product vraagt de zaakbehandelende afdeling advies aan een  
  adviserende afdeling.    

Geldende wet- en regelgeving » Niet van toepassing

Behandeltermijnen (voorstel) » Niet van toepassing

Betrokkenen » Gemeenten, ketenpartners, maatschappij

I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)

8. Communicatie en voorlichting
I. Niet-wettelijke producten en diensten (op basis van beleidsplan VRR)
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9.  Omgevingsvergunning  
milieubelastende activiteiten (mba)

II. Wettelijke producten en diensten

9.1 Advies omgevingsvergunning mba (zaaktype 1) 

Productcode » AD01VHR01/ AD01VHR06-27

Omschrijving » Een wettelijk advies verstrekken over een initiatief en/of aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 
  een milieubelastende activiteit (mba), zoals bedoeld in Bijlage III onder 1 behorende bij artikel 4.33. 
  Omgevingsbesluit (zijnde mba’s met externe veiligheidsrisico’s, waaronder Seveso-inrichtingen).

  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg aanvraag mba’s.
  s Advisering op de conceptaanvraag, de volledigheid van de aanvraag en de definitieve aanvraag 
   omgevingsvergunning voor mba’s:
   S beoordeling of de activiteiten aansluiten op de visie, beleid en regelgeving;  
   S beoordeling of genomen maatregelen ten aanzien van(brand)veiligheid in lijn zijn met normen,  
    richtlijnen, handreikingen, etc.;
   S advisering op brandveiligheidsaspecten;  de bereikbaarheid en bluswatervoorziening,  
    gelijkwaardige voorzieningen, inzet van de hupverleningsdiensten etc.;
   S advisering op de externe veiligheid (zelfredzaamheid, bestrijding en geneeskundige  
    hulpverlenging);
   S advisering op de opslag van ontplofbare stoffen en vuurwerk;
   S advisering op uitgangpuntendocumenten/brandveiligheidsplannen, operationele plannen, etc.; 
   S advisering over maatwerkvoorschriften;
   S beoordeling of de aanvraag leidt tot een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid (nieuwe  
    situatie) en een bedrijfsbrandweerrapport moet worden geleverd;
   S beoordeling of de aanvraag leidt tot een wijziging van het bedrijfsbrandweerrapport dat bij de  
    bedrijfsbrandweeraanwijzing hoort (aangewezen bedrijf) en een bedrijfsbrandweerrapport moet  
    worden geleverd. 
  s Advisering op ingediende zienswijzen naar aanleiding van ontwerpbeschikking mba (zie 2.1.6.1).
  s Advisering op een bezwaar omgevingsvergunning mba (zie 7.3).
  s Advisering op een (hoger) beroep omgevingsvergunning mba (zie 7.1).
  s Advisering op een voorlopige voorziening omgevingsvergunning mba (zie 7.2).

  NB: niet alle activiteiten komen bij iedere beschikking voor.

Doelstelling » Toetsing van een wettelijk advies over een mba aan de geldende regelgeving en/of vastgesteld beleid.  
  Hierbij wordt beoordeeld of het bedrijf voor de activiteit voldoende maatregelen heeft genomen en  
  voorzieningen heeft getroffen:
  s om ongewone voorvallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken en 
  s te bepalen welke voorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden.
 
Resultaat » Bevoegd gezag kan op basis van het advies van de VRR de initiatiefnemer informeren over de  
  aanwezige risico's en de te nemen maatregelen om dit risico te beperken en de geadviseerde  
  voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden. De zaakbehandelende organisatie beschikt over  
  de actuele en toereikende omgevingsvergunning. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid.  
  
Deeladvies » Afdeling Risicobeheersing
  Afdeling GHOR
  Afdeling Veilige Leefomgeving
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer)

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet 
  s Wet veiligheidsregio’s
  s Omgevingsbesluit (Ob)
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  s Seveso III-richtlijn

II. Wettelijke producten en diensten
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9.1 Advies omgevingsvergunning mba (zaaktype 1) 

II. Wettelijke producten en diensten

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten (complex bedrijf)
 
Behandeltermijnen (voorstel) » Maatwerk

Betrokkenen » Gemeenten, Provincie, DCMR
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10. Ontbrandingstoestemming
II. Wettelijke producten en diensten II. Wettelijke producten en diensten

Advies ontbrandingstoestemming en ontbrandingsmelding 

Productcode » VRR_ OBT01/ VRR_OBM_01

Omschrijving » Een wettelijk advies verstrekken over een ontbrandingstoestemming en ontbrandingsmelding  
  tot het ontbranden van vuurwerk.

  Activiteiten:
  s Participatie bij het vooroverleg. 
  s Advisering over het verzoek om toestemming, de volledigheid van het verzoek en de aanvraag:
   S beoordeling of de activiteiten aansluiten op de visie, beleid en regelgeving;
   S beoordeling of genomen maatregelen ten aanzien van (brand)veiligheid in lijn zijn met normen,  
    richtlijnen, handreikingen, etc.;
   S advisering op brandveiligheidsaspecten;
   S advisering op de bereikbaarheid en bluswatervoorziening; 
   S advisering op de veiligheid;
   S advisering op de tijdelijke opslag van het vuurwerk;
   S bezoek van de locatie.
  s Advisering op een bezwaar tegen de ontbrandingstoestemming (zie 7.3).
  s Advisering op een (hoger) beroep tegen de ontbrandingstoestemming (zie 7.1).
  s Advisering op een voorlopige voorziening tegen de ontbrandingstoestemming (zie 7.2).

  NB: niet alle activiteiten komen bij iedere beschikking voor.

Doelstelling » Beoordelen of het verzoek om een ontbrandingstoestemming gevolgen heeft of kan hebben voor de  
  fysieke leefomgeving. Hierbij wordt getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en/of (vastgesteld)  
  beleid. Daarbij wordt geverifieerd of de gevolgen voor de omgeving in voldoende mate zijn geborgd.  
 
Resultaat » Bevoegd gezag kan op basis van het advies van de VRR de initiatiefnemer informeren over de  
  aanwezige risico's en de te nemen maatregelen om dit risico te beperken en eventuele voorwaarden  
  aan de ontbrandingstoestemming te verbinden. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Risicobeheersing

Deeladvies » Afdeling GHOR
  Afdeling Operationele Informatie (brandweer) 

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Omgevingsbesluit (Ob)
  s Vuurwerkbesluit
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  s Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  s Seveso III-richtlijn

Bevoegd gezag » B&W, Gedeputeerde Staten (complex bedrijf)
 
Behandeltermijnen (voorstel) » Doorlooptijd behandeling    p 28 kalenderdagen
  Spoedaanvragen     p maatwerk

Mandaat » Wettelijke adviesrecht op grond van artikel 3B.3a lid 6 Vuurwerkbesluit.  
  Door Algemeen Bestuur VRR gemandateerd > Directeur VRR> ondermandaat afdelingshoofd 

Betrokkenen » Gemeenten, DCMR
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II. Wettelijke producten en diensten

11.1 Aanwijstraject bedrijfsbrandweer (eigen bevoegdheid)

Productcode » VRR_BBA_TZ01

Omschrijving » Beoordeling of: 
  s een locatie waarop één of meer milieubelastende activiteiten worden verricht) of 
  s een inrichting (bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet) in geval van brand of een 
   ongeval een bijzonder gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid. 

  Als dat het geval is: aanwijzing van de locatie of inrichting als bedrijfsbrandweerplichtig, zoals bedoeld  
  in artikel 31 Wvr. 

  Bij een aangewezen bedrijf: 
  s beoordeling van verzoeken om wijziging van de bedrijfsbrandweeraanwijzing;
  s beoordeling of actualisatie van de bedrijfsbrandweeraanwijzing noodzakelijk is naar aanleiding van  
   een aanvraag, gewijzigde omgeving, gewijzigde inzichten en uitgevoerd toezicht, etc.

  Activiteiten:
  s Beoordeling of een ingediende aanvraag om mba bij een aangewezen bedrijf leidt tot een  
   verzoek om een bedrijfsbrandweerrapport (vooroverleg is in dit geval al gevoerd bij advies  
   4.33 Omgevingsbesluit) (zie 9.1). 
  s Vooroverleg voeren (in elke andere situatie dan bedoeld onder de eerste activiteit).
  s Als dit niet is ingediend: verzoek om een bedrijfsbrandweerrapport.
  s Beoordeling bedrijfsbrandweerrapport:
   S overleg bedrijf;
   S inhoudelijke beoordeling aan de hand van beleid, werkwijze en relevante richtlijnen, normen, etc.;
   S verzoek om aanvullende gegevens;
   S conceptbesluit opstellen;
   S wettelijk advies inwinnen;
   S hoorgesprek voeren, zienswijze ontvangen en beoordelen;
   S besluit opstellen en vaststellen.
  s Nieuwe bedrijfsbrandweeraanwijzing opstellen of bestaande bedrijfsbrandweeraanwijzing aanpassen  
   (wijziging aanwijzing, aanpassing van voorschriften, etc.).

Doelstelling »  Het afdekken van een bovenmatige risico door de bedrijven zelf en daarmee een veilige fysieke  
leefomgeving creëren. 

Resultaat » Een opgelegde verplichting tot oprichting en instandhouding van een bedrijfsbrandweer voor: 
  s een locatie waar een of meerdere milieubelastende activiteiten worden verricht of 
  s de inrichting, zoals bedoeld in artikel 15, onderdeel b van de Kernenergiewet als in geval van brand 
   of een ongeval een bijzonder gevaar kan ontstaan voor de openbare veiligheid, zoals bedoeld in  
   artikel 31 Wvr.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Niet van toepassing    

Geldende wet- en regelgeving » Wet veiligheidsregio’s 
  Besluit veiligheidsregio’s
  Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRR

Bevoegd gezag » Bestuur Veiligheidsregio    

Behandeltermijnen (voorstel) » 26 weken na ontvangst bedrijfsbrandweerrapport

Mandaat » Wettelijke taak op grond van artikel 31 Wvr door Algemeen Bestuur VRR gemandateerd > Directeur  
  VRR (aanwijzing)/ afdelingshoofd (concept-aanwijzing)

Betrokkenen » Gemeenten, Nederlandse Arbeidsinspectie, DCMR, bevoegd gezag Omgevingswet

11. Bedrijfsbrandweer
II. Wettelijke producten en diensten
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II. Wettelijke producten en diensten II. Wettelijke producten en diensten

11.2 Toezicht bedrijfsbrandweer (zaaktype 4) (eigen bevoegdheid)
 

Productcode » VRR_ BBA_TZ02 (NB: is gebaseerd op RE26VHR01)

Omschrijving » Toezicht houden op een bedrijfsbrandweeraanwijzing/ bij een aan te wijzen bedrijf op grond van  
  artikel 61 Wvr (wettelijke taak).

  Activiteiten:
  s Controle of wordt voldaan aan de eisen zoals opgenomen in de bedrijfsbrandweeraanwijzing.
  s Controle bij vermoeden van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid bij een voor de  
   bedrijfsbrandweer aanwijsbaar bedrijf.
  s Controle op de in het bedrijfsbrandweerrapport opgenomen scenario’s (Toezicht 2.0).
  s Bijwonen van oefenactiviteiten (onder andere bedrijfsbrandweeroefeningen en kennissessies).
  s Eventueel signaaltoezicht DCMR in verband met overtreding van de vergunning.
  s Versturen handhavingsbrief bij overtreding (zie 12.2).
  s Hercontrole naar aanleiding van eerder geconstateerde overtreding.

Doelstelling » Vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid beoordelen of een situatie in overeenstemming is met  
  geldende wet- en regelgeving of de afgegeven bedrijfsbrandweeraanwijzing.  
 
Resultaat » Het (planmatig) toezicht houden op de naleving van de wettelijke voorschriftenbij de verrichting van
  (een) activiteit(en) en de naleving van geldende wet- en regelgeving.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Niet van toepassing 

Geldende wet- en regelgeving » s Wet veiligheidsregio’s 
  s Bestluit veiligheidsregio’s
  s Bedrijfsbrandweeraanwijzing

Bevoegd gezag » Bestuur veiligheidsregio
 
Behandeltermijnen (voorstel) » Niet van toepassing

Mandaat » Wettelijke taak op grond van artikel 61 Wvr. 
  Door Algemeen Bestuur VRR gemandateerd > Directeur VRR (aanwijzen toezichthouders bevoegd  
  om toezicht te houden).
 
Betrokkenen » Gemeenten, DCMR, Nederlandse Arbeidsinspectie, bevoegd gezag Omgevingswet

11.3 Bedrijfsbrandweeronderzoek (zaaktype 4) (eigen bevoegdheid)

Productcode » VRR_ BBA_TZ03 (NB: is gebaseerd op TZ01VHR02 (proactief) TZ02VHR02 (reactief)

Omschrijving » Na de bestrijding van een incident wordt onderzocht of de inzet van de bedrijfsbrandweer heeft  
  plaatsgevonden volgens de bedrijfsbrandweeraanwijzing en de daaraan verbonden voorschriften  
  en algemene bepalingen. Een bedrijfsbrandweeronderzoek is een uitgebreide inspectie (toezicht) op  
  de naleving van een bedrijfsbrandweeraanwijzing.

  Activiteiten:
  s Beoordeling of een bedrijfsbrandweeronderzoek moet worden gestart aan de hand van  
   hiervoor opgestelde criteria.
  s Onderzoeksopzet opstellen (format beschikbaar).
  s Uitvoering onderzoek: 
   S gegevensverzameling;
   S documentenstudie;
   S interviews;
   S controle of is voldaan aan de eisen zoals opgenomen in de bedrijfsbrandweeraanwijzing.
  s Onderzoeksrapport opstellen: reconstructie en analyse van het incident.
  s Indien wordt geconstateerd dat sprake is van overtredingen: handhavingsbesluit nemen (zie product  
   handhavingsbesluit nemen (zie 13.2) of signaaltoezichtbrief sturen.

Doelstelling »  Naar aanleiding van een incident beoordelen of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- 
en regelgeving of afgegeven bedrijfsbrandweeraanwijzing. Hierbij onderzoekt de VRR het functioneren 
van de bedrijfsbrandweer en de noodorganisatie van de inrichting waar het incident zich voordeed. 
Naast de voorschriften uit de bedrijfsbrandweeraanwijzing maken ook de voorschriften in de Wvr en 
het Bvr deel uit van het onderzoek. Handhaving op overtredingen vindt plaats volgens het handha-
vingsbeleid. Een bijkomend doel van het bedrijfsbrandweeronderzoek is om te leren van de inzet van 
de bedrijfsbrandweer. Dit betekent dat niet alleen lessen worden getrokken uit wat fout is gegaan, 
maar ook naar goede voorbeelden wordt gezocht.

 
Resultaat » Onderzoek naar en onderzoeksrapport over de inzet van de bedrijfsbrandweer naar aanleiding  
  van een incident. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Niet van toepassing    

Geldende wet- en regelgeving » Wet veiligheidsregio’s 
  Besluit veiligheidsregio’s
  Bedrijfsbrandweeraanwijzing

Bevoegd gezag » Bestuur Veiligheidsregio    

Behandeltermijnen (voorstel) » Niet van toepassing

Mandaat » Wettelijke taak op grond van artikel 61 Wvr.
  Door Algemeen Bestuur VRR gemandateerd > Directeur VRR (aanwijzen toezichthouders bevoegd  
  om toezicht te houden).

Betrokkenen » Gemeenten, DCMR, Nederlandse Arbeidsinspectie, bevoegd gezag Omgevingswet
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II. Wettelijke producten en diensten II. Wettelijke producten en diensten

11.4 Beoordeling oefenprogramma bedrijfsbrandweer (zaaktype 4) (eigen bevoegdheid)

 
Productcode » VRR_ BBA_TZ04 (NB: is gebaseerd opTZ01VHR02 (proactief) TZ02VHR02 (reactief)

Omschrijving » Op grond van een bedrijfsbrandweeraanwijzing moet een aangewezen bedrijf ieder jaar een  
  oefenprogramma en oefenrooster indienen bij de VRR. 

  Activiteiten:
  s Beoordeling ingediend oefenprogramma- en rooster.
  s Verzoek om aanpassing oefenprogramma/rooster indien noodzakelijk.
  s Beoordeling aanpassing.
  s Schriftelijke goedkeuring (of afkeuring) oefenprogramma- en rooster.

Doelstelling » Beoordelen ingediend oefenprogramma.  
 
Resultaat » Een goedgekeurd oefenprogramma en rooster die voldoen aan de gestelde eisen in de  
  bedrijfsbrandweeraanwijzing.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Niet van toepassing 

Geldende wet- en regelgeving » s Wet veiligheidsregio’s 
  s Bestluit veiligheidsregio’s
  s Bedrijfsbrandweeraanwijzing

Bevoegd gezag » Bestuur veiligheidsregio
 
Behandeltermijnen (voorstel) » Niet van toepassing

Mandaat » Wettelijke taak op grond van artikel 61 Wvr. 
  Door Algemeen Bestuur VRR gemandateerd > Directeur VRR (aanwijzen toezichthouders bevoegd  
  om toezicht te houden)
 
Betrokkenen » Gemeenten, DCMR, Nederlandse Arbeidsinspectie, bevoegd gezag Omgevingswet

11.5 Tijdelijke wijzigingen bedrijfsbrandweer (zaaktype 7) (eigen bevoegdheid)

Productcode » VRR_ BBA_TZ03 (NB is gebaseerd op RE26VHR01

Omschrijving » Bedrijven hebben (veiligheids)voorzieningen volgens hun bedrijfsbrandweeraanwijzing en/of  
  milieuvergunning. Als deze voorzieningen tijdelijk buiten bedrijf gaan of minder presteren, moet  
  het bedrijf gelijkwaardige tijdelijke maatregelen treffen en dit met een tijdelijke wijziging melden.

  Activiteiten:
  s Beoordeling of directe actie noodzakelijk is naar aanleiding van een ontvangen tijdelijke wijziging.
  s Beoordeling of met de gelijkwaardigheid kan worden ingestemd of dat actie noodzakelijk is.
  s Indien actie noodzakelijk is, contact opnemen met het bedrijf waarbij nadere informatie wordt  
   gevraagd of duidelijk wordt gemaakt op welke punten het bedrijf andere maatregelen moet treffen.

Doelstelling »  Gelijkwaardige maatregelen treffen bij tijdelijk buiten gebruikname of verminderde prestaties van de 
(veiligheids)voorzieningen die in de bedrijfsaanwijzing zijn voorgeschreven. De tijdelijke maatregelen 
moeten in overeenstemming met de bedrijfsbrandweeraanwijzing of milieuvergunning worden gemeld 
aan het bevoegd gezag en de bedrijfbrandweer. De bedrijfsbrandweer weet dan dat de normale 
voorzieningen niet beschikbaar zijn; het bevoegd gezag heeft de gelegenheid om de maatregelen op 
gelijkwaardigheid te toetsen en eventueel nadere eisen te stellen. 

 
Resultaat » Altijd voldoende voorzieningen om incidenten te beheersen en te bestrijden of gelijkwaardige  
  maatregelen waarmee hetzelfde doel wordt bereikt. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Niet van toepassing    

Geldende wet- en regelgeving » Wet veiligheidsregio’s
  Besluit veiligheidsregio’s
  Bedrijfsbrandweeraanwijzing 

Bevoegd gezag » Bestuur Veiligheidsregio    

Behandeltermijnen (voorstel) » Maatwerk

Mandaat » Wettelijke taak op grond van artikel 61 Wvr in het kader van toezicht, zie toezicht bedrijfs- 
  brandweeraanwijzing. Door Algemeen Bestuur VRR gemandateerd > Directeur VRR (aanwijzen  
  toezichthouders bevoegd om toezicht te houden)

Betrokkenen » Bedrijven, DCMR, GB
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12. Seveso-inrichtingen
II. Wettelijke producten en diensten II. Wettelijke producten en diensten

12.1 Seveso-inspectie (referentiezaaktype 20) (eigen bevoegdheid)  

 
Productcode » VRR_SEV_TZ01 (NB: is gebaseerd op TZ01VHR01-05)

Omschrijving » Aangekondigd en onaangekondigd toezicht houden op Seveso-inrichtingen, waarvan een  
  inspectiebezoek deel uit maakt. 
  Dit inspectiebezoek wordt uitgevoerd door toezichthouders van de veiligheidsregio, het bevoegd gezag 
  Omgevingswet en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW).

  Activiteiten:
  s Toezicht op de artikelen uit paragraaf 4.2 Bal met betrekking tot Seveso-inrichtingen, die zijn  
   gebaseerd op artikel 48 Wvr.
  s Signaaltoezicht bevoegd gezag Omgevingswet/ ISZW in verband met overtredingen  
   Seveso-inrichtingen die niet zijn gebaseerd op artikel 48 Wvr.
  s Registratie van de bevindingen op een bezoek, controle of onderzoek in de gemeenschappelijke  
   inspectieruimte (GIR).
  s Advisering over de openbaarmaking van bevindingen die betrekking hebben op artikel 48 Wvr  
   of (brand)veiligheid.
  s Handhaving op geconstateerde overtredingen (zie product handhavingsbesluit nemen (zie 13.2).
  s Advisering van het bevoegd gezag over handhaving overtredingen waarvoor VRR niet bevoegd is  
   (signaaltoezicht).

Doelstelling » Vanuit bestuursbevoegdheid beoordelen of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en  
  regelgeving, verstrekte vergunningen en de verplichtingen vanuit paragraaf 4.2 Bal.  
 
Resultaat » Aan de hand van het opgestelde (planmatig) toezichtsprogramma gezamenlijk met de andere  
  inspectiepartners toezicht houden op de naleving van de wettelijke voorschriften bij de exploitatie  
  van een Seveso-inrichting.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Niet van toepassing 

Geldende wet- en regelgeving » s Paragraaf 4.2 Bal
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit veiligheidsregio’s
  s Beleidsplan VRR

Bevoegd gezag » Bestuur Veiligheidsregio
 
Behandeltermijnen (voorstel) » Termijnen zijn afgesproken binnen Brzo+

Mandaat » Wettelijke taak op grond van artikel 61 Wvr, voor zover het gaat om toezicht en handhaving op  
  het bij of op grond van artikel 48 Wvr, door Algemeen Bestuur VRR gemandateerd > Directeur VRR.

  Voor toezicht en handhaving op artikelen van paragraaf 4.2 Bal waarvoor VRR niet bevoegd is,  
  treedt de VRR op als deskundige voor het bevoegd gezag.
 
Betrokkenen » Provincie, DCMR, Nederlandse Arbeidsinspectie
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II. Wettelijke producten en diensten

12.2 Seveso veiligheidsrapportages (referentiezaaktype 20) (eigen bevoegdheid)

Productcode » VRR_ SEV_TZ02

Omschrijving » Onderzoeken van de onderdelen van het veiligheidsrapport die gaan over de bedrijfsbrandweer en de  
  voorbereiding van de rampenbestrijding (hogedrempelinrichting).

  Activiteiten:
  s Onderzoeken op grond van artikel 13.18 Omgevingsbesluit of de onderdelen van het veiligheids-
   rapport die gaan over de bedrijfsbrandweer en de voorbereiding van de rampenbestrijding, voldoen  
   aan art. 4.14, 4.15 en 4.17 Bal.
  s Informeren en adviseren van het bevoegd gezag over de conclusie van dit onderzoek.

Doelstelling »  Op grond van artikel 13.18 Omgevingsbesluit onderzoeken of de onderdelen van het veiligheidsrapport 
die gaan over de bedrijfsbrandweer en de voorbereiding op de rampenbestrijding, voldoen aan art. 
4.14, 4.15 en 4.17 Bal. 

 
Resultaat » Onderzoeksconclusie ten aanzien van de onderdelen die over de bedrijfsbrandweer en de voorbereiding 
  op de rampenbestrijding gaan. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Niet van toepassing    

Geldende wet- en regelgeving » s Omgevingswet
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Beleidsplan VRR
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bevoegd gezag » Bestuur Veiligheidsregio    

Behandeltermijnen (voorstel) » Hierover zijn in het Brzo+ afspraken gemaakt ten aanzien van termijnen

Mandaat » Het betreft een wettelijke taak waarvoor de zaakbehandelende organisatie de veiligheidsregio om  
  onderzoek moet vragen (artikel 13.18 Ob). Door Algemeen Bestuur VRR gemandateerd > Directeur  
  VRR> ondermandaat afdelingshoofd

Betrokkenen » Provincie, DCMR, Nederlands Arbeidsinspectie

II. Wettelijke producten en diensten

12.3 Toezichtsprogramma Seveso-inrichtingen (zaaktype 4) (eigen bevoegdheid) 

 
Productcode » VRR_SEV_TZ03 (NB: gebaseerd op TZ01VHR05)

Omschrijving » Voor Seveso-inrichtingen moeten een toezichtsysteem, een toezichtplan en een toezichtsprogramma  
  worden opgesteld op grond van artikel 13.20 en 13.21 van het Omgevingsbesluit. De toezicht- 
  houdende instanties (bevoegd gezag Omgevingswet, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de  
  betreffende veiligheidsregio) stellen voor iedere Seveso-inrichting een eigen toezichtprogramma op.  
  Hierbij moeten toezichthoudende instanties gebruik maken van het toezichtplan.

  Activiteiten:
  s Opstellen van een toezichtsprogramma in samenwerking met de andere inspectiepartners.
  s  Uitvoeren van dit toezichtsprogramma in de vorm van Seveso-inspecties (zie Seveso-inspectie  

uitvoeren).

Doelstelling » Het bevoegd gezag Omgevingswet, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het bestuur van de veilig- 
  heidsregio werken gezamenlijk het toezichtplan uit in toezichtprogramma’s voor routinematig en  
  niet-routinematig toezicht op een Seveso-inrichting met als doel verificatie van de naleving van  
  wettelijke voorschriften door proactieve controle van (een) activiteit(en).  
 
Resultaat » Een toezichtplan voor de uitvoering van de aangekondigde en niet-aangekondigde inspecties.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Niet van toepassing 

Geldende wet- en regelgeving » s Wet veiligheidsregio’s
  s Omgevingswet
  s Omgevingsbesluit
  s Besluit activiteiten leefomgeving

Bevoegd gezag » Gedeputeerde Staten
 
Behandeltermijnen (voorstel) » Niet van toepassing

Mandaat » Wettelijke taak van de veiligheidsregio op grond van artikel 13.21 Omgevingsbesluit.  
  Door Algemeen Bestuur VRR gemandateerd > Directeur VRR.
 
Betrokkenen » DCMR (namens BG), Nederlandse Arbeidsinspectie, VRR
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II. Wettelijke producten en diensten

13.1 Last onder bestuursdwang ten uitvoer leggen (zaaktype 3) (eigen bevoegdheid)

Dit zaaktype komt vrijwel niet voor en is daarom niet nader uitgewerkt in deze PDC.

13. Handhaving
II. Wettelijke producten en diensten
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II. Wettelijke producten en diensten II. Wettelijke producten en diensten

13.2 Handhavingsbesluit mba nemen (zaaktype 5) (eigen bevoegdheid)
 
 

Productcode » VRR_HH01(NB: is gebaseerd op HH01VHR00)

Omschrijving » Opleggen van een handhavingsbesluit (wettelijke taak Wvr) naar aanleiding van overtredingen  
  die zijn geconstateerd tijdens toezicht op de Seveso-inrichting en/of toezicht op de bedrijfsbrand- 
  weeraanwijzing.

  Activiteiten:
  s Het naar aanleiding van een geconstateerde overtreding opstellen van een voornemen tot het  
   opleggen van een handhavingsbesluit.
  s Beoordeling van de ingediende zienswijzen naar aanleiding van voornemen.
  s Uitvoering van een hercontrole indien een hersteltermijn is gegeven. 
  s Handhavingsbesluit opstellen met daarin een gemotiveerde reactie op de ingediende zienswijzen.
  s Wijziging of intrekking van een handhavingsbesluit.

Doelstelling » Het opheffen en opgeheven houden van een geconstateerde overtreding. Dit wordt afgedwongen 
  door oplegging van een passend handhavingsbesluit. Ook de klaarblijkelijke dreiging van een  
  overtreding kan leiden tot een handhavingsbesluit (preventieve last).   
 
Resultaat » Een doorlopen handhavingstraject naar aanleiding van een geconstateerde of een klaarblijkelijk  
  dreigende overtreding. Indien daadwerkelijk tot deze oplegging is besloten, volgt daarna een (vervolg) 
  zaak waarin de maatregelen zoals opgenomen in het handhavingsbesluit worden gecontroleerd. Dit  
  kan leiden tot ten uitvoerlegging of invordering van het handhavingsbesluit.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Niet van toepassing 

Geldende wet- en regelgeving » s Paragraaf 4.2 Bal
  s Wet Veiligheidsregio’s
  s Besluit veiligheidsregio’s
  s Besluit activiteiten leefomgeving (Seveso)
  s Beleidsplan VRR
  s Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  s Bedrijfsbrandweeraanwijzing 

Bevoegd gezag » Bestuur Veiligheidsregio
 
Behandeltermijnen (voorstel) » Niet van toepassing

Mandaat » Het betreft een wettelijke taak waarvoor de veiligheidsregio op grond van artikel 63 Wvr het bevoegd  
  gezag is. Door Algemeen Bestuur VRR gemandateerd > Directeur VRR (handhavingsbesluit)>onderman 
  daat afdelingshoofd (voornemen).
 
Betrokkenen » Gemeenten, Provincie, DCMR, Nederlandse Arbeidsinspectie, functioneel parket

13.3 Dwangsom invorderen (zaaktype 8) (eigen bevoegdheid)

Productcode » VRR_HH02 (NB: is gebaseerd op HH02VHR00)

Omschrijving » Controleren of de overtreding is opgeheven en/of verbeuring wordt ingesteld na oplegging van de last 
  onder dwangsom.  

  Activiteiten:
  s  Controle op opheffing van de overtreding naar aanleiding van eerder opgelegde last onder  

dwangsom (na verstrijken van de begunstigingstermijn).
  s Rapport opstellen met bevindingen ten aanzien van wel of niet opheffen van de overtreding. 
  s Indien de overtreding niet wordt opgeheven: 
   S  brief opstellen met de mededeling dat de dwangsom is verbeurd, de hoogte van het verbeurde 

bedrag, de gegevens voor de betaling en de betalingstermijn (opvragen gegevens KCA van VRR in 
verband met de financiële administratie) 

   S verbeuringsbrief met rapport toesturen aan de overtreder.
  s  Als het verbeurde bedrag niet is ontvangen naar aanleiding van de verbeuringsbrief: invorderings-

beschikking opstellen.

Doelstelling » Controleren of de overtreder heeft voldaan aan de last zoals opgenomen in het handhavingsbesluit.  
  Indien uit controle blijkt dat de last niet is uitgevoerd, kan besloten worden tot invordering van de 
  verbeurde dwangsom(men).
 
Resultaat »  Na verstrijking van de begunstigingstermijn wordt een controle uitgevoerd. Hierna kan eventueel  

een vervolgzaak worden gestart (zoals dwangsom invorderen, handhavingsbesluit intrekken, controle 
uitvoeren). 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Financiën    

Geldende wet- en regelgeving » s Wet veiligheidsregio’s
  s Beleidsplan VRR
  s Besluit veiligheidsregio’s (Bvr)
  s Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Bevoegd gezag » Bestuur Veiligheidsregio    

Behandeltermijnen (voorstel) » Afhankelijk van de begunstigingstermijn

Mandaat » Het betreft een wettelijke taak waarvoor de veiligheidsregio op grond van artikel 63 Wvr het bevoegd 
  gezag is. Door Algemeen Bestuur VRR gemandateerd > Directeur VRR (invorderingsbesluit nemen)

Betrokkenen » Niet van toepassing
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14. Rechtsmiddelen
II. Wettelijke producten en diensten II. Wettelijke producten en diensten

14.1 Bezwaar behandelen (zaaktype 16) (eigen bevoegdheid) 
 
 

Productcode » VRR_RM10  
 
Omschrijving » Advisering op een ontvangen bezwaarschrift tegen een door het bevoegd gezag opgelegde  
  dwangsom (bestuursdwang) of afgegeven bedrijfsbrandweeraanwijzing of invorderingsbesluit  
  (eigen bevoegdheid).

  Activiteiten:
  s Documenten verzamelen en een overzicht opstellen voor de bezwarencommissie.
  s Verweerschrift en aanvullend verweerschrift opstellen.
  s Pleitnota opstellen.
  s Verweer voeren tijdens bezwaarzitting.
  s Advies bezwarencommissie beoordelen.
  s Beslissing op bezwaar opstellen.

Doelstelling » Het behandelen van een ingediend bezwaar en het nemen van een beslissing op bezwaar (BOB)  
  (eigen bevoegdheid).   
 
Resultaat » Verweer voeren bij de bezwarencommissie ten aanzien van een ingediend bezwaarschrift over  
  het besluit van de VRR (handhavingsbesluit, bedrijfsbrandweeraanwijzing of invorderingsbesluit).

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Afhankelijk van de inhoud van het bezwaar vraagt de afdeling Industriële Veiligheid advies aan  
  een andere afdeling.   

Geldende wet- en regelgeving » s Wet veiligheidsregio’s
  s Beleidsplan VRR
  s Besluit veiligheidsregio’s (Bvr)
  s Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Bevoegd gezag » Bestuur Veiligheidsregio
 
Behandeltermijnen (voorstel) » Termijn bepaald door bezwarencommissie

Mandaat » Voor besluiten die door de VRR zijn genomen, is dit een wettelijke taak. Beslissing op bezwaar ligt  
  bij het Dagelijks bestuur. Alle voorbereidingshandelingen vinden plaats op grond van het mandaat en  
  ondermandaat door de afdeling Industriële Veiligheid.
 
Betrokkenen » Bezwarencommissie gemeente Rotterdam



7978

II. Wettelijke producten en diensten

14.2 Beroep en hoger beroep behandelen (zaaktype 13) (eigen bevoegdheid)

Productcode » VRR_RM11 (NB: is gebaseerd op RE99VRR01)

Omschrijving » Behandelen van een (hoger) beroep op eerdere beschikking (beslissing op bezwaar ten aanzien van  
  handhavingsbesluit of bedrijfsbrandweeraanwijzing of invorderingsbesluit, eigen bevoegdheden).

  Activiteiten:
  s Inhoudelijke beoordeling (hoger) beroepsgronden.
  s Verzameling van documenten, opstellen documentenoverzicht, voor de rechtbank of Raad van State.
  s Verweerschrift en aanvullend verweerschrift opstellen.
  s Pleitnota opstellen.
  s Verweer voeren tijdens zitting.

Doelstelling » Verdediging van een op grond van de eigen bevoegdheid genomen besluit bij een rechtsprekende  
  instantie met als doel de instandhouding van het betreffende besluit. 
 
Resultaat »  Het voeren van verweer met alle daarbij behorende werkzaamheden bij een rechtsprekende instantie 

op een eerder genomen besluit van de VRR (beslissing op bezwaar ten aanzien van handhavingsbesluit 
of bedrijfsbrandweeraanwijzing, beide eigen bevoegdheden) zodat de rechtsprekende instantie het 
standpunt van de VRR meeneemt in haar uitspraak. 

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Afhankelijk van de inhoud van het bezwaar vraagt Industriële Veiligheid advies aan een andere 
  afdeling.     

Geldende wet- en regelgeving » s Wet veiligheidsregio’s
  s Beleidsplan VRR
  s Besluit veiligheidsregio’s (Bvr)
  s Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Bevoegd gezag » Bestuur Veiligheidsregio    

Behandeltermijnen (voorstel) » Termijn bepaald door de rechtsprekende instantie.

Mandaat » Voor besluiten die door de VRR zijn genomen is dit een wettelijke taak. Door Dagelijks bestuur >  
  Directeur VRR > ondermandaat afdelingshoofd.

Betrokkenen » Rechtbank, Raad van State

II. Wettelijke producten en diensten

14.3 Behandeling voorlopige voorziening (zaaktype 14) (eigen bevoegdheid) 
 
 

Productcode » VRR_RM12 (NB: is gebaseerd op RE99VHR)
 
Omschrijving » Behandeling van een voorlopige voorziening op een eerder genomen besluit.

  Activiteiten:
  s Inhoudelijke beoordeling van de gronden voor een voorlopige voorziening.
  s Verzameling van documenten, opstellen documentenoverzicht, voor rechtbank of Raad van State.
  s Pleitnota opstellen.
  s Verweer voeren tijdens zitting.

Doelstelling » Verdediging van een op grond van de eigen bevoegdheid genomen besluit bij een rechtsprekende  
  instantie in afwachting van de behandeling van het bezwaar, beroep of (hoger) beroep tegen  
  dat besluit.   
 
Resultaat »  Verweer voeren met alle daarbij behorende werkzaamheden bij de voorzieningenrechter van een recht-

sprekende instantie. De voorzieningenrechter van de rechtsprekende instantie doet uitspraak. Eventuele 
consequenties van de uitspraak voor (de uitvoering van) het bestreden besluit worden verwerkt en/of 
meegenomen in de bodemprocedure.

Procesverantwoordelijke » Afdeling Industriële Veiligheid

Deeladvies » Afhankelijk van de inhoud van de voorlopige voorziening vraagt Industriële Veiligheid advies aan  
  een andere afdeling.

Geldende wet- en regelgeving » s Wet veiligheidsregio’s
  s Beleidsplan VRR
  s Besluit veiligheidsregio’s (Bvr)
  s Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Bevoegd gezag » Bestuur Veiligheidsregio
 
Behandeltermijnen (voorstel) » Termijn bepaald door de rechtsprekende instantie

Mandaat » Voor besluiten die door de VRR zijn genomen is dit een wettelijke taak.  
  Door Dagelijks bestuur > Directeur VRR > ondermandaat afdelingshoofd.

Betrokkenen » Rechtbank, Raad van State
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Bijlage: lijst met afkortingen 

AB »  Algemeen Bestuur
Awb »  Algemene wet bestuursrecht
Bal »  Besluit activiteiten leefomgeving
Bbl »  Besluit bouwwerken leefomgeving
Bkl »  Besluit kwaliteit leefomgeving
BOB »  Beslissing op bezwaar
Bor »  Besluit omgevingsrecht
BRZO »  Besluit risico’s zware ongevallen
Bvr »  Besluit veiligheidsregio’s
DCMR »  Dienst centraal milieubeheer Rijnmond
GB »  Gezamenlijke Brandweer
GHOR »  Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio
IBP »  (integraal) brandveiligheidsplan
IV »  Industriële veiligheid
IVP »  Integraal Veiligheidsplan
mba »  Milieubelastende activiteiten
OI »  Operationele Informatie
PDC »  Producten- en dienstencatalogus
RB »  Risicobeheersing
RMA »  Rotterdamse mobiliteitsaanpak
UPD »  Uitgangspuntendocument
VLO »  Veilige Leefomgeving
VRR »  Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Wvgs »  Wet vervoer gevaarlijke stoffen
WVr »  Wet Veiligheidsregio’s
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