
 

Omgevingsveiligheid op de agenda bij Brandweer Nederland 

Brandweer Nederland is actief bezig met de voorbereiding op haar rol in de omgevingswet. In deze 

lijn zijn landelijke trainingsdagen Omgevingsveiligheid georganiseerd. De conclusie: meedenken, 

netwerken en samenwerken. 

Ferry El-Aaïdi en Arjan Boxman grepen deze kans aan om veiligheid in de omgevingswet in de 

schijnwerper te zetten. Verdeeld over drie dagen en drie locaties vertelden zij aan ruim zestig 

experts risicobeheersing de inns en outs van de modernisering omgevingsveiligheid. Van de 

wettelijke achtergrond tot het schillenmodel en ook een praktijkcasus kwamen aan bod op deze 

dag.  

Het publiek bleek hier een sterke mening over te hebben. Zij schroomden niet om elkaar te wijzen 

op de nieuwe mogelijkheden die de omgevingswet met zich meebrengt. Zo blijkt dat de blik van de 

brandweer op de toekomst is gericht. De denkwijze transformeert van regelgericht naar 

risicogericht.  

Door aan tafel te gaan op het moment dat de gemeente besluit een initiatief door te zetten kan de 

brandweer vooraf meedenken over veiligheid. Zo worden plannen vooraf verbeterd in plaats van 

achteraf aangepast of zelfs afgekeurd.  

Om aan tafel te komen is nauw contact nodig met de personen bij de gemeente die een 

omgevingsvisie of –plan opstellen. Door alvast contact te leggen en te onderhouden is de drempel 

laag om advies te geven en te vragen bij nieuwe situaties. Kortom een goed en betrokken netwerk. 

Dit vereist wel eigen initiatief, concludeerden de veiligheidsexperts.  

Tot slot is samenhang een belangrijke stap die gemaakt kan worden. Er zijn parallellen met andere 

organisaties zoals de gezondheidsdienst en de omgevingsdienst. Idealiter wordt één advies 

uitgebracht. Hier waren de brandweermannen zo enthousiast over dat ze meteen de daad bij het 

woord voegen. Volgend jaar worden de omgevingsdiensten uitgenodigd bij de trainingsdagen om 

zo een integrale training te verzorgen. En voor het netwerk is dit natuurlijk ook mooi 

meegenomen!  

Ook Ferry en Arjan deden nieuwe inzichten op. De brandweer doet eigenlijk al heel veel in de 

voorbereiding op de omgevingswet. Dit met een grote bescheidenheid. Er zijn veel goede 

initiatieven naar voren gekomen deze dag. Dit mag meer in de schijnwerpers worden gezet, ook 

naar buiten toe.  

 


