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(Dit is een bijlage bij het Regionaal Beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Flevoland en
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek)
De veiligheidsregio’s hebben op grond van artikel 10, lid b van de Wet veiligheidsregio’s tot
taak om onder meer gemeenten te adviseren over de risico’s van branden, rampen en crises
indien dat in de wet- en regelgeving bepaald is (wettelijke adviestaken), of in de gevallen die
in het beleidsplan zijn bepaald (niet-wettelijke adviestaken). Op grond van artikel 14, tweede
lid, onder e van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) dient in het Regionaal Beleidsplan een
beschrijving van deze niet-wettelijke adviesfuncties te worden opgenomen.
De noodzaak om dit te doen wordt groter, omdat met de invoering van de Omgevingswet
(naar verwachting per 1 januari 2022) een aantal wettelijke adviestaken van de
veiligheidsregio komt te vervallen. Ook worden enkele nieuwe taken toegevoegd; zo
wordt artikel 14, tweede lid, onder e Wvr uitgebreid met de adviesfunctie met betrekking
tot de omgevingsplannen. Deze bevoegdheid treedt echter pas in werking bij het van
kracht worden van de Omgevingswet. Omdat al voor de invoering van de Omgevingswet
diverse instrumenten worden voorbereid (zoals omgevingsvisie, omgevingsverordening,
omgevingsplan en waterschapsverordening), verzoeken we de diverse bevoegde gezagen
(provincie, gemeenten en waterschappen) om de veiligheidsregio’s daar actief bij te
betrekken. Uiteraard wordt in afstemming met de betrokken organisaties de concrete
invulling vorm gegeven
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van gemeenten, provincie, waterschap en
rijksoverheid of door het bevoegd gezag gemandateerde organisaties over het voorkomen,
beperken en bestrijden van branden, rampen en crises omvat in ieder geval (rekening
houdend met de Omgevingswet) de volgende niet-wettelijke taken:
• het participeren en adviseren (provincie, gemeenten en waterschappen) bij de
ontwikkeling van omgevingsvisies, omgevingsverordening, omgevingsplannen en
waterschapsverordeningen;
• het adviseren over nieuwe en gewijzigde ruimtelijke plannen en toekomstige
omgevingsplannen
• het adviseren van het bevoegd gezag op het gebied van bluswater en bereikbaarheid van
hulpdiensten;
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• het adviseren over aanvragen evenementenvergunníngen;
• het adviseren over aanvragen omgevingsvergunningen voor wat betreft de onderdelen
bouw en milieu (integraal onderdeel hiervan zijn brandveiligheid en eventuele
bronmaatregelen);
• adviseren van gemeenten en provincie (het bevoegd gezag Wabo) op (brand)
veiligheidsaspecten van de omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik, en
gebruiksmelding;
• het adviseren over veiligheidsaspecten van nieuwe ontwikkelingen, waar vaak nog geen
toereikende regelgeving voor bestaat (bv. Energie Opslag Systemen en installaties voor
alternatieve energiebronnen)
• het adviseren over veiligheidsaspecten in gevallen, waarbij het Rijk bevoegd gezag is en de
gemeente om advies wordt gevraagd;
• het adviseren over pilot projecten en bouwwerken die vallen onder de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen en het uitvoeren van toezicht bij deze objecten;
• het adviseren van het bevoegd gezag, wanneer in het kader van vergunningverlening of
een melding een verzoek om een gelijkwaardige oplossing voor veiligheidsaspecten wordt
gedaan;
• het uitvoeren van toezicht op de (brand)veiligheidsaspecten van de omgevingsvergunning
activiteit bouwen en activiteit brandveilig gebruik;
• uitvoeren van toezicht op de (brand)veiligheidsaspecten zoals opgenomen in de
omgevingsvergunning milieu en het gestelde in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015
dan wel na de invoering van de Omgevingswet en de bij of krachtens die wet geldende
regels;
• adviseren op- en toetsen van brandbeveiligingsinstallaties op de daarvoor geldende
normen;
• adviseren van gemeenten, waterschap en de provincie over wet -en regelgeving op het
gebied van omgevingsveiligheid;
• het adviseren over opslag/ontbranding van vuurwerk;
• de toepassing van de aspecten risicogerichtheid, integraliteit, bewustzijnsbevordering
en gedragsveranderíng (Brandveilig leven) vanuit een gebiedsgerichte benadering bij de
uitvoering van de genoemde niet-wettelijke taken.

