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Uw brief van Onderwerp 

Geacht leden van de Colleges en de Gemeenteraad, 

Op donderdag 7 juli 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant de Nota Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening voor de brandweerzorg in 
MWB vastgesteld. 

Eerder, op 14 april 2016, heeft het AB het concept vastgesteld en vervolgens aan de 26 
gemeenten voor een zienswijze aangeboden. 
Een aantal gemeenten heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen. 
Kortheidshalve verwijzen wij u naar het hierbij gevoegde overzicht van ingekomen zienswijzen en 
de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio. 
Het Algemeen Bestuur heeft de reactie van het Dagelijks Bestuur op 7 juli 2016 onderschreven. 

De Nota, bij u reeds in bezit, hoeft als zodanig niet (meer) aangevuld dan wel aangepast te 
worden. 

Wij verzoeken u de Nota Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening voor 
brandweerzorg in MWB als college van b en w voor uw gemeente vast te stellen. 
Daarmee spreekt u uit dat u de nota aanvaart als uitgangspunt c.q. vertrekpunt voor uw 
gemeentelijke beleid ter zake bluswatervoorzieningen in uw gemeente. 

U kunt de nota derhalve beschouwen als een handleiding c.q. handreiking voor uw gemeentelijke 
standpuntbepaling en handelen. 
Dit geldt in het bijzonder voor nieuwe situaties die zich vanaf nu in de toekomst in uw gemeente 
met betrekking tot de bluswatervoorziening voordoen, als ook voor situaties van 
renovatie/aanpassing van bestaande situaties c.q. bluswatervoorzieningen in uw gemeente. 

De Veiligheidsregio MWB zal in de situatie dat zij een advies aan uw college uitbrengt over 
bluswatervoorzieningen de inhoud van haar advies baseren op de Nota beleidsregels 
bereikbaarheid en bluswatervoorziening. 

Op deze wijze is het ook mogelijk op termijn te komen tot een voor de gehele regio geldende, 
uniforme beleidslijn en uitvoeringspraktijk. 
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Wij wensen u succes bij het uitvoeren van de nota in uw gemeente. 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 
namens het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 

N. van Mourik 
Algemeen Directeur 
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