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1 Doel agendering:

Beeldvorming
Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
In 2015 is door het AB de huidige bedrijfsbrandweeraanwijzing voor Tata Steel vastgesteld. 
Dit is een aanwijzing voor onbepaalde tijd. In 2018 is door het DB een gewijzigd modelbeleid 
aanwijzen bedrijfsbrandweer vastgesteld. Gelijk met de periodieke herziening van het 
rampbestrijdingsplan van Tata Steel IJmuiden heeft de brandweer Kennemerland besloten om
ook de bedrijfsbrandweeraanwijzing te herzien en te actualiseren op basis van het in 2018 
vastgestelde modelbeleid.
Versie 2.1 betreft een versie waarin de tekst van artikel 8.4 is verduidelijkt, naar aanleiding 
van een recent nader gesprek tussen Tata Steel en Brandweer Kennemerland over de 
zienswijze.

3 Achtergrondinformatie:

In november 2021 heeft Tata Steel IJmuiden een nieuw veiligheidsrapport met als onderdeel 
daarvan een bedrijfsbrandweerrapportage ingediend bij het bevoegd gezag. Uit dit rapport 
bleek dat Tata Steel nog steeds over een bedrijfsbrandweer moet beschikken. De 
geloofwaardige scenario’s waarvoor Tata Steel over een bedrijfsbrandweer moet beschikken 
zijn niet gewijzigd ten opzichte van de scenario’s waarop de huidige aanwijzing 
bedrijfsbrandweer is gebaseerd. Bij de vaststelling in 2015 van de huidige aanwijzing 
bedrijfsbrandweer Tata Steel beschikte brandweer Kennemerland nog niet over vastgesteld 
beleid aanwijzen bedrijfsbrandweren. Om te zorgen dat de aanwijzing bedrijfsbrandweer Tata
Steel in lijn is met het vastgestelde modelbeleid aanwijzing bedrijfsbrandweren heeft 
brandweer Kennemerland besloten om de huidige aanwijzing te herzien. 
In het traject om tot een nieuwe aanwijzing te komen hebben de wettelijke adviseurs en Tata 
Steel zelf de gelegenheid gehad om te reageren of een zienswijze in te dienen op een 
concept aanwijzing. De wettelijke adviseurs hadden geen opmerkingen op het concept. Tata 
Steel zelf heeft en zienswijze ingediend. Deze zienswijze is buiten de daarvoor gestelde 
reactie tijd binnen gekomen bij de brandweer Kennemerland, maar brandweer Kennemerland
heeft deze toch kunnen verwerken in de definitieve versie van de nieuwe 
bedrijfsbrandweeraanwijzing.  

Naar aanleiding van een recent nader gesprek tussen Tata Steel en Brandweer 
Kennemerland is geconcludeerd dat met een verduidelijking van de bewoording van artikel 
8.4 voor een deel is tegemoet te komen aan de vragen in de zienswijze van Tata Steel (zie 
reactie zienswijze).
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4 Consequenties en risico’s:
Er zijn geen consequenties of risico’s aan het vaststellen van de nieuwe 
bedrijfsbrandweeraanwijzing voor Tata Steel IJmuiden B.V. verbonden. Met het vaststellen 
van de geactualiseerde aanwijzing is de aanwijzing weer in lijn met het vastgestelde beleid 
en kunnen toezicht en handhaving op de bedrijfsbrandweer van Tata Steel beter uitgevoerd 
worden.  

5 Voorstel te nemen besluit:
Het AB voor te stellen de volgende documenten vast te stellen:

- Aanwijzing bedrijfsbrandweer Tata Steel IJmuiden B.V. (versie 2.1)

6 Vervolgtraject:

-
7 Bijlage(n):

1. Definitieve bedrijfsbrandweeraanwijzing versie 2.1 Tata Steel IJmuiden B.V.
2. Zienswijze Tata Steel d.d. 1-06-2022
3. Reactie brandweer Kennemerland op zienswijze Tata Steel IJmuiden d.d. 4-7-2022

In de vergadering genomen besluit:
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