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Publiek-private samenwerking brandweerzorg industrieterrein Moerdijk 
 
De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk , de 
Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) mede namens de BRZO bedrijven in Moerdijk), 
ondertekenen op vrijdag 10 februari 2012 de intentieovereenkomst brandweerzorg industrieterrein 
Moerdijk. De overeenkomst behelst een aantal gezamenlijke maatregelen en activiteiten die de 
veiligheid op het industrieterrein Moerdijk zullen verbeteren. 
 
Deze samenwerking is  in goed overleg met  publieke en private partijen tot stand gekomen. Partijen 
stellen het  op prijs publiek en media te informeren over het bereikte resultaat.  De media zijn dan 
ook van harte uitgenodigd bij de presentatie van de plannen en de ondertekening van de 
overeenkomst aanwezig te zijn.  
 
Locatie:   Havenschap Moerdijk, Plaza 3,  4782 SL, Moerdijk 
Datum en tijdstip: 10 februari 2012 om 10.00 uur 
 
Brand Chemie Pack 
De aanjager van de publiek-private samenwerking op het gebied van brandweerzorg is de zeer grote 
brand op 5 januari 2011 bij het bedrijf Chemie Pack op het industrieterrein Moerdijk. In de periode 
na de brand hebben onderzoeksinstanties alsook de gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio 
MWB zich beraden over mogelijkheden voor het verbeteren van de brandweerzorg op het 
industrieterrein.   
 
Intentieovereenkomst 
Publieke en private partijen hebben overeenstemming bereikt om de brandweerzorg op het 
industrieterrein te intensiveren. 
 
De afspraken hebben betrekking  op : 

1. Het vestigen van een permanente brandweerkazerne op het industrieterrein Moerdijk 
2. De aanschaf van specialistische voertuigen en materiaal en (een schuimblusvoertuig en een 

hoogwerker) een 24-uurs beroepsbezetting  
3. Het gezamenlijk besturen van de publiek-private brandweer 
4. Het in de toekomst eventueel  onderbrengen van andere vormen van zorg –bijvoorbeeld 

geneeskundige zorg- in deze publiek-privaatrechtelijke samenwerking. 
 
 
Financiële bijdragen  
Betrokken partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het in stand houden, bemensen en 
bekostigen van de publiek-private brandweerorganisatie. De gemeente Moerdijk wordt juridisch en 
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economisch eigenaar van de kazerne en betaalt de kosten voor beheer en onderhoud. Het 
personeel van de brandweer op het industrieterrein Moerdijk komt in dienst de veiligheidsregio.  
 
De overige kosten worden via een verdeelsleutel doorbelast aan de deelnemende  bedrijven en 
organisaties. De hoogte van de (financiële) bijdrage is afhankelijk van onder meer de specifieke 
risico’s van bedrijven, de eigen brandweervoorzieningen van het bedrijf en de bepalingen in de  
milieuvergunning van het bedrijf. 
 
 

EINDE PERSBERICHT 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie van de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Telefoon 076 - 528 28 67 (tijdens kantooruren) of 06 – 
128 664 48 (buiten kantooruren) of e-mail marieke.van.wijk@veiligheidsregiomwb.nl.  
 
In de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bundelen 26 gemeenten, de GHOR, de brandweer en de 
politie de krachten om de veiligheid in de regio te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises.  
 

 


