
SAMEN MAKEN WE HAVEN- 

EN INDUSTRIETERREIN 

MOERDIJK VEILIGER

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (MWB) verzorgt voor  
het haven- en industrieterrein Moerdijk de gehele brandweerzorg. 
Dit doet zij sinds 2013 vanuit de nieuwe brandweerkazerne 
Moerdijk-Haven. Door de aanwezigheid van deze brandweerpost 
kunnen álle bedrijven rekenen op hoogwaardige brandweerzorg.  
Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen bedrijfsbrandweerzorg 
en de publieke brandweerzorg. Voor de brandweerzorg is in een 
samenwerkingsovereenkomst een aantal afspraken vastgelegd.

Contact
Informatie over de uitvoering van de brandweerzorg:  
Nico Koolen, Strategisch Manager Moerdijk van Veiligheidsregio MWB,  
nico.koolen@brandweermwb.nl / T 088 225 04 00. 
Informatie over de Stichting Brandweerzorg Moerdijk: Tim Steffens, 
Programmamanager Veiligheid & Havenmeester van het Havenbedrijf 
Moerdijk, t.steffens@portofmoerdijk.nl / T 0168 38 88 86.



Publieke brandweerzorg

De basisbrandweerzorg van de overheidsbrandweer bestaat uit:
a het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 
b het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij  
 ongevallen anders dan bij brand (bijvoorbeeld bij waterongevallen en  
 technische hulpverlening); 
c het waarschuwen van de bevolking; 
d het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; 
e het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied  
 van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken  
 en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen
f het uitvoeren van taken bij rampen en crisis. 
Bij al het handelen van de overheidsbrandweer gebeurt dit vanuit de 
volgende vier kernwaarden: vakbekwaam, slagvaardig, zichtbaar en 
samenwerkingsgericht.

Bewezen succes brandweerpost Moerdijk-Haven 
Het brandweerpersoneel, de voertuigen en het materiaal zijn helemaal 
toegerust op specifieke industriële risico’s en, heel belangrijk, op gevaarlijke 
stoffen. De kennis van de brandweercollega’s van Moerdijk-Haven, van de 
bedrijfsterreinen en gebouwen, de bedrijfsprocessen en de werknemers 
is groot. Er zijn korte lijntjes met de bedrijfscontactpersonen. Het oefenen 
gebeurt samen met de bedrijven op de bedrijfsterreinen zelf. Daarbij hebben 
de ‘aangewezen’ bedrijven een zekere voorrangsbehandeling, omdat 
daarvoor de bedrijfsbrandweerzorg wordt verricht. De beroepspost Moerdijk-
Haven maakt deel uit van Brandweer Midden- en West-Brabant waarmee 
continuïteit van werkprocessen, het up-to-date houden van materiaal en 
de vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel geborgd is. De snelle en 
adequate opkomst van Moerdijk-Haven is inmiddels bewezen.

Samenwerkingsverband brandweerzorg

Door wie
De bedrijfsbrandweerzorg is een publiek private constructie tussen 
Veiligheidsregio MWB en de Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk (SBM) 
in samenwerking met de gemeente Moerdijk, het Havenbedrijf Moerdijk en het 
bedrijfsleven op het haven- en industrieterrein. Een bijzondere publiek private 
samenwerkingsconstructie waar we trots op mogen zijn.

Voor wie
De bedrijfsbrandweerzorg is er voor bedrijven die een ‘aanwijzing 
bedrijfsbrandweer’ hebben. Zij zijn aangesloten bij de Stichting 
Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk (bestaande uit het havenbedrijf en de aangesloten 
bedrijven). Veiligheidsregio MWB legt de aanwijsbeschikking op, bijvoorbeeld aan 
BRZO-bedrijven die, gelet op de risico’s en gevaren, een bedrijfsbrandweer nodig 
hebben. 

Wie doet wat
De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de huisvesting, het benodigde 
brandweerpersoneel, hun vakbekwaamheid en het materiaal. 
• Personeel: de veiligheidsregio zorgt voor een permanente bezetting van de  
 brandweerkazerne op het haven- en industrieterrein. Deze bestaat uit zes  
 personen: 1 bevelvoerder, 1 chauffeur en 4 manschappen. Deze worden conform  
 de aanwijsbeschikking opgeleid, getraind en geoefend. 
• Materieel: in de remise van de post Moerdijk-Haven staan een industrieel  
 schuimblusvoertuig en industriële tankautospuit gestationeerd. De industriële  
 tankautospuit is ook geschikt als ‘gewone’ tankautospuit. Daarnaast staat er een  
 hoogwerker. De veiligheidsregio beschikt eveneens over een schuimvoorraad,  
 meet- en detectieapparatuur en beschermende middelen voor het eigen personeel. 

De Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk (SBM) levert een financiële 
bijdrage voor de brandweerzorg. De stichting sluit hiervoor zelf overeenkomsten 
met de bedrijven. Als de ‘aanwijzing bedrijfsbrandweer’ aanvullende personele of 
materiele eisen stelt dan waarin de overeenkomst voorziet, is het bedrijf hiervoor 
zelf verantwoordelijk. Zij zorgen dan dus zelf voor aanvullend brandweerpersoneel 
of aanvullend materieel. Alle verplichtingen met betrekking tot bluswatervoorziening 
blijven de verantwoordelijkheid van het betrokken bedrijf, het havenbedrijf en de 
gemeente. 


