
(Brand)-veiligheid is een keuze?
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In samenwerking met Harwig-Installatietechniek uit Emmen



Even voorstellen

▪ Wie zijn wij:
▪ Gosse Boon van AIVN B.V.
▪ Chiel Duursema van AIVN B.V. 

▪ Wie is AIVN
▪ Wat doet AIVN 



Programma

▪ Is brandveiligheid een keuze?

▪ Bouwkundige- installatietechnische- en organisatorische maatregelen (BIO)

▪ De wetgeving gaat veranderen, wat betekent dit voor u?

▪ Bahco Quiz – vraag vooraf



Is brandveiligheid een keuze?

▪ Waar moet aan worden voldaan?

▪ Wie zijn belanghebbende partijen?

-wie stelt de eisen

▪ Hoe wordt er op toegezien?

▪ Hoe liggen de verantwoordelijkheden?

▪ Zijn er (keuze)-mogelijkheden…..        Ja!



Welke mogelijkheden zijn er?

▪ Door afgewogen keuzes te maken kunnen uitgangspunten bepaald worden;

▪ Op basis van duidelijke uitgangspunten, met kennis van wet- en regelgeving en de 

verschillende voorschriften op zoek naar oplossingen;

▪ In overleg met belanghebbende partijen werken aan constructieve oplossingen. 



Bio-maatregelen

▪ Een combinatie van BIO maatregelen bepaald de mate van brandveiligheid van gebouwen

- B = bouwkundige

- I   = installatietechnische

- O = organisatorische



Enkele praktijk voorbeelden

▪ Mogelijkheden met gelijkwaardige oplossingen voor:

- Overschrijding maximale brandcompartiment grootte

- Overschrijding maximale loopafstanden

- Installatietechnische oplossingen 



Brandveiligheid is een (gedeelde) verantwoordelijkheid op 
basis van een risicobenadering

▪ Van primair invulling geven aan wet- en regelgeving naar een risico benadering

▪ Vanuit een risicobenadering naar verantwoordelijkheid nemen met als uitgangspunten:

- Persoons- en omgeving veiligheid (wet- en regelgeving)

- Bedrijfscontinuïteit

is dus maatwerk!



De wetgeving verandert, wat betekent dit voor u?

▪ Prognose: juli 2020 inwerkingtreding van de Omgevingswet

▪ Minister Schultz:

“De totstandkoming van de Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie sinds 

de vernieuwing van de Grondwet in 1848”



De wetgeving verandert, wat betekent dit voor u?

▪ Doelstelling Omgevinsgwet:

- Vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak

- Samenhangende benadering in beleid, besluitvorming en regelgeving

- Vergroting bestuurlijke afwegingsruimte

- Versnellen en verbeteren besluitvorming





Participatie in de Omgevingswet

▪ Participatie volgens Omgevingsweg:
Het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden (burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en andere overheden) bij het proces van de besluitvorming over 
een project of activiteit. 

▪ Omgevingswet, afdeling 16.5 – de omgevingsvergunning

▪ Artikel 16.55: Aanvraagvereisten
▪ 6e lid: Er worden regels gesteld over het bij de aanvraag verstrekken van gegevens over 

participatie van en overleg met derden



Participatie in de Omgevingswet

▪ Participatie is het betrekken en informeren van partijen#1 voor meer draagvlak om de 
besluitvorming te versnellen. 

#1: De wijze waarop het bestuursorgaan invulling geeft aan het participatieproces wordt 
overgelaten aan het orgaan zelf. Wie betrokken moet worden bij de vroegtijdige participatie is 
afhankelijk van de aard, de omvang van het besluit en de invloed van het besluit op de fysieke 
leefomgeving. 

Dus maatwerk!!



Wat kunt u nu al doen

▪ Ben betrokken bij de ontwikkeling van uw omgevingsplan

▪ Bereid u voor op de verplichte participatie

▪ Maak de veranderende voorschriften eigen



Broodje Bahco- QUIZ



Hoeveel procent van de bedrijven gaat binnen 
een jaar na het ontstaan van een brand failliet ?

Minder dan 50% Meer dan 50%



Als ik voldoe aan het Bouwbesluit heb ik een 
brandveilig gebouw?

Nee Ja



De brandweer kan u verplichten om maatregelen 
te treffen

Niet waar Waar



Een brandblusser is verplicht

Niet waar Waar



Hoe vaak moet volgens het Bouwbesluit een 
brandblusser gekeurd worden?

1x per jaar 1 x per twee jaar



Broodje Bahco- QUIZ

▪ Waar of niet waar

Een automatische sprinklerinstallaties blust een brand

Einde presentatie 

Bedankt voor uw aandacht. Heeft u vragen?

Deze presentatie is gegeven door:

Dhr. G.H. Boon g.boon@aivn.nl
Dhr. C.R. Duursema c.duursema@aivn.nl

AIVN B.V.
De Baander 2
9531 MC Borger
Tel: +31 (0)599 – 23 55 28
Web: www.aivn.nl


