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Ambtelijke beoordeling artikel 31 Wvr bedrijven in Zeeland 
 
Samenvatting 
Mede naar aanleiding van een integraal onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en 
Veiligheid is door de specialisten Industriële Veiligheid van de VRZ een overzicht gemaakt 
van alle inrichtingen die op basis van artikel 31 WVR in aanmerkingen zouden kunnen komen 
voor een aanwijzing bedrijfsbrandweer. Dit overzicht is kortgeleden weer geactualiseerd en 
naar aanleiding van bovenstaande aangevuld met een ambtelijke beoordeling of het 
noodzakelijk is om bij deze bedrijven een bedrijfsbrandweer aan te wijzen of niet. Daartoe zijn 
de Wabo vergunningen en ARIE inspectierapportages geraadpleegd en is waar nodig 
overlegd met de betrokken Wabo functionarissen. 
 
Dat heeft geleid tot een lijst met inrichtingen waarvan zeker is dat zij op basis van hun huidige 
activiteiten niet kunnen worden aangewezen tot het hebben van een bedrijfsbrandweer (Lijst 
2). 
Ook is er een lijst opgesteld van zogenaamde aandachtsbedrijven die op basis van geplande 
uitbreidingen of fusering mogelijk in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor een 
aanwijzing bedrijfsbrandweer (Lijst 3). Om het overzicht compleet te maken is een lijst 
gemaakt van de bedrijven met een aangewezen bedrijfsbrandweer (Lijst 1). 
 
Resultaten van het onderzoek 
Door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) zijn in 2011 een twee onderzoeken 
uitgevoerd gerelateerd aan artikel 31 van de Wet Veiligheidsregio’s en het Besluit Risico’s 
Zware Ongevallen 1999 (Brzo). 
 
Eén van deze onderzoeken was er op gericht om te onderzoeken op welke wijze de 
veiligheidsregio’s in Nederland uitvoering geven aan de mogelijkheden die artikel 31 van de 
Wet veiligheidsregio’s biedt. Dit artikel geeft het bestuur van de Veiligheidsregio de 
bevoegdheid om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen bij bepaalde categoriën van 
inrichtingen. Deze categoriën zijn in hoofdzaak: Brzo inrichtingen; ARIE inrichtingen (Arbeids 
Risico Identificatie en Evaluatie, gebaseerd op het gelijknamige Arie besluit); 
vervoersgebonden inrichtingen en spoorwegemplacementen. 
 
Het andere onderzoek was gericht op de uitvoering van de regelgeving voor  de zogenaamde 
PGS 15 opslagvoorzieningen (Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen nr. 15) bij zowel Wabo 
bevoegd gezag als bij de veiligheidsregio’s. 
 
Van beide onderzoeken is (februari 2012) de definitieve rapportage aan de 2

e
 kamer 

aangeboden. 
 
Hieronder wordt ingegaan op het eerste onderzoek omdat de strekking daarvan op dit 
moment al duidelijk is. 
 
Zoals is aangegeven heeft het onderzoek alle mogelijk betrokken categoriën van inrichtingen 
omvat. In hoofdzaak is de conclusie van de IOOV dat het bestuur van de Veiligheidsregio 
concreet een uitspraak moet doen over het wel of niet noodzakelijk zijn van een aanwijzing 
bedrijfsbrandweer bij de genoemde categoriën van inrichtingen. Voorheen is dit in Zeeland 
maar ook elders in Nederland anders opgevat: inrichtingen die na ambtelijk onderzoek of op 
basis van een bedrijfsbrandweerrapportageverplichting (de zware categorie Brzo inrichting, 
de zogenaamde Veiligheidsrapport plichtige bedrijven) in aanmerking kwamen werden 
beoordeeld op het hebben van een bedrijfsbrandweer. In Zeeland zijn deze bedrijven ook 
aangewezen. 
 
Er is door de specialisten Industriële Veiligheid van de VRZ een overzicht gemaakt van alle 
inrichtingen die op basis van artikel 31 Wvr in aanmerkingen zouden kunnen komen voor een 
aanwijzing bedrijfsbrandweer. Dit overzicht is kortgeleden weer geactualiseerd en naar 
aanleiding van bovenstaande aangevuld met een ambtelijke beoordeling of het noodzakelijk 
is om bij deze bedrijven een bedrijfsbrandweer aan te wijzen of niet.. Daartoe zijn de Wabo 
vergunningen en ARIE inspectierapportages geraadpleegd en is waar nodig overlegd met de 
betrokken Wabo functionarissen. 
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Dat heeft geleid tot een lijst met inrichtingen waarvan zeker is dat zij op basis van hun huidige 
activiteiten niet kunnen worden aangewezen tot het hebben van een bedrijfsbrandweer (Lijst 
2). 
Ook is er een lijst opgesteld van zogenaamde aandachtsbedrijven die op basis van geplande 
uitbreidingen of fusering mogelijk in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor een 
aanwijzing bedrijfsbrandweer (Lijst 3). Om het overzicht compleet te maken is een lijst 
gemaakt van de bedrijven met een aangewezen bedrijfsbrandweer (Lijst 1). 
 
 
De relevante tekst uit het Besluit veiligheidsregio’s voor dit onderwerp is als volgt: 
 
Voor een aanwijzing als inrichting die over een bedrijfsbrandweer moeten beschikken, komen in aanmerking: 

 
a. inrichtingen als bedoeld in artikel 4 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999; 
b. inrichtingen met installaties waarop hoofdstuk 2, afdeling 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing 
is voor zover het betreft: 
1°. inrichtingen die geheel of nagenoeg geheel zijn bestemd voor de opslag in verband met vervoer van in die 
afdeling genoemde stoffen, al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten; 
2°. spoorwegemplacementen voor zover zij geen onderdeel zijn van een inrichting waarop artikel 4 van het Besluit 
risico’s zware ongevallen 1999 van toepassing is, en 
c. inrichtingen, bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet, met uitzondering van de inrichtingen 
waarop artikel 44 van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen van toepassing is. 
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Lijst 1; inrichtingen die op basis van artikel 31 Wvr zijn aangewezen en dus 
beschikken over een bedrijfsbrandweer. 
 

Bedrijven 
 

Gemeente Type inrichting 

Arkema Vlissingen B.V. Vlissingen VR 

DOW Benelux N.V./Styron company Terneuzen Terneuzen VR 

Eastman Chemical Middelburg Middelburg VR 

Haven 9890 (TIBV, Invista, IPV, Vesta) Vlissingen VR 

ICL IP Terneuzen B.V. Terneuzen VR 

Kerncentrale  Borsele Borsele Kernenergiewet 

Oiltanking Terneuzen B.V. Terneuzen VR 

Rosier Sas van Gent Terneuzen VR 

Vopak Terminal Vlissingen B.V. Borsele VR 

YARA Sluiskil B.V. Terneuzen VR 

Zeeland Refinery Borsele VR 
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Lijst 2; inrichtingen die op basis van artikel 31 Wvr niet kunnen worden 
aangewezen tot het hebben van een bedrijfsbrandweer. 
 

Bedrijven 
 

Gemeente Type inrichting 

Air Products (wordt per 1 januari 2013 gesloten) Terneuzen PBZO 

Air Liquide  Terneuzen PBZO 

Alleghany Warehouse Europe B.V. Vlissingen Vlissingen ARIE, 
vervoersgebonden 

Bison DC (opslaglocatie) Goes PBZO 

Compagnie de Manutention RO-RO B.V. (Cobelfret) Vlissingen ARIE, 
vervoersgebonden 

CZAV vestiging Axelse Sassing Terneuzen ARIE niet 
vervoersgebonden 

Goes on Green Terneuzen PBZO 

Kloosterboer container terminals Vlissingen ARIE, 
vervoersgebonden 

Lijnco Green Energy Terneuzen ARIE, niet 
vervoersgebonden 

Pfauth logistieke dienstverleners B.V. Vlissingen ARIE 

Terneuzen Powder Technology Terneuzen ARIE, niet 
vervoersgebonden 

Verbrugge Scaldia Terminals B.V. Borsele ARIE, 
vervoersgebonden 

Verbrugge Terneuzen Terminals B.V.  afd. Papier Terneuzen ARIE, 
vervoersgebonden 

Vesta Terminal Flushing Buitenhaven (VTF 1 en 2) Vlissingen VR, rapportage 
aanwezig en 
eerder beoordeeld 

Pro Rail Sloe 3 Borsele Emplacement 

Pro Rail Terneuzen Terneuzen Emplacement 
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Lijst 3; inrichtingen die op basis van artikel 31 Wvr worden gevolgd omdat ze 
uitbreiden of anderszins beoordeeld worden. 
 

Bedrijven 
 

Gemeente Type inrichting/actie 

Bertschi AG in Hoek Terneuzen Vervoersgebonden inrichting, 
uitbreiding van de inrichting in 
gang gezet realisatie verwacht 
in 2013. Oppakken in 2012 

CZAV Locatie Wemeldinge Kapelle ARIE, niet vervoersgebonden/ 
Aandachtsbedrijf in de 
toekomst. Oppakken in 2012 

Cargill (en Koninklijke Nedalco) Terneuzen VR (Brzo)/ Vanwege de fusie. 
van Cargill en Nedalco wordt 
een VR opgesteld (2013) met 
brandweerrapportage. Daaruit 
zal blijken of een aanwijstraject 
noodzakelijk is. 

Indaver gevaarlijk afval Terneuzen PBZO/ Gecombineerde 
bedrijfsbrandweerzorg met 
DOW. Opgenomen in de 
aanwijsbeschikking van DOW. 

Lamb Weston Meijer Reimerswaal ARIE, niet vervoersgebonden/ 
Niet noodzakelijk nu, i.v.m. 
toekomstige wijziging 
aanwijssystematiek volgen.  

Mc Cain frozen Foods Goes ARIE niet vervoersgebonden/ 
Niet noodzakelijk nu, i.v.m. 
toekomstige wijziging 
aanwijssystematiek volgen.  

Oliehandel Dekker (Grijpskerke) Veere ARIE/ Naar verwachting niet 
aan te wijzen. Nader 
onderzoek 2012. 

Pro rail emplacement Axel Terneuzen Emplacement/ Discussie 
landelijk afwachten. Wabo 
vergunning nog nader bezien. 
Actie 2013 

Pro rail emplacement Sas van Gent Terneuzen Emplacement/ Discussie 
landelijk afwachten. 
Bluswatervoorzieningen in 
orde. Wabo vergunning 
benoemd blusvoorzieningen. 
Actie 2013 

Pro rail emplacement Sloe 1 en 2 Borsele Emplacement/ Discussie 
landelijk afwachten. 
Bluswatervoorzieningen in 
orde. Wabo vergunning 
benoemd blusvoorzieningen. 
Actie 2013 

Verbrugge Zeeland Terminals B.V. Vlissingen ARIE vervoersgebonden/ 
Uitbreiding van de inrichting is 
gaande. Actie 2013 

 


