
CBV notulen 9 maart 2016  
 

Locatie: Liander Duiven 
Aanwezig: Jan Huizinga(Friesland Campina), Arthur Meijders(Liander, afd. Veiligheid 
en Milieu), Wim Pellen(Liander, Coördinator BHV), Peter Schoch(Liander, facilitair), 
René Rietbergen(DNV GL KEMA Laboratories) 
Reinard, Gerrit, Gerard, Steef, Mario, Gert(jr), Derk, en Roel. 
Afwezig met kennisgeving: Bas Gorter(Friesland Campina), Jan. 
Opsteller: Roel. 
 
Welkom  
Gastheer Arthur Meijders heet iedereen van harte welkom. 
 
Inleiding en rondgang 
Door Peter Schoch wordt een inleiding gegeven over de bouw en inrichting van het 
gebouw van Liander met aansluitend een rondleiding . 
  
Introductie 
Alle aanwezigen hebben zich uitgebreid geïntroduceerd. Tevens zijn, zo mogelijk, de 
activiteiten van de bedrijven toegelicht. 
 
Toelichting CBV 
De voorzitter heeft een toelichting gegeven over het cbv met als doel de gasten te 
informeren wat het cbv is en welke meerwaarde deelname kan zijn. 
 
Toelichting incidenten Liander 
Arthur Meijnders heeft diverse incidenten toegelicht waarbij een interessante 
interactieve uitwisseling van kennis en ervaring heeft plaatsgevonden.  
 
CBV bijeenkomsten 2016 

Datum Tijden Locatie Onderwerp(en) 

26 mei 12.00-
17.00 

Brandweer 
Gelderland Midden 
Locatie Ede  

-Hygiëne bij hulpverlening door 
Evert-Jan van Veldhuizen(VGGM) 
-Omgevingsvergunning brandveilig 
gebruik en gebruiksmeldingen door 
Roel Schouten. 

14 september 12.00-
17.00 

DNV/GL Arnhem Blusinstallatie 

9 december Gehele 
dag 

SK FireSafety 
Group 
Breda 

Korte uitleg over SK organisatie, 
bezichtiging fabriek (van 
metaalplaat tot brandblusser) 
gasblus systemen enert, chemisch 
en co2 (met demo), hoge druk 
watermist Systemen (met demo) 

 

http://www.contactgroep-cbv.nl/


Vorige notulen 
Onderstaand enige rectificaties 
1. Jan Huizinga geeft aan: Friesland Food moet zijn Friesland Campina 
2. René Rietbergen geeft aan: logo van DNV/GL is niet juist, Roel zal zorg dragen 

dat website wordt aangepast 
3. René Rietbergen geeft aan: DNV/GL moet zijn DNV GL Laboratories 
4. Steef Hermsen geeft aan: niet zijn nieuwe medewerker lid van cbv wordt maar 

een collega. 
5. Gert van de Weert geeft aan: Drägermaskers moet zijn Interspiromaskers 
 
Ingekomen stukken 
E-mail over voorlichting aan studentenvereniging in Wageningen. Is niet bedoeld 
voor CBV maar voor VGGM. 
 
Uitwisseling ervaringen/gebeurtenissen/rondvraag 
Mario: 
Het hoogtereddingsteam van de brandweer heeft geoefend bij AVR. Voor meer info: 
www.gezamenlijke-brandweer.nl/specialismen/sitepages/introductiepagina.aspx 
Steef: 
Na diverse ongewenste CO2 blussingen is komen vast te staan dat achtergebleven 
water in aan- en afvoerleidingen de oorzaak was. 
Gerrit 
SABA wil in een ruimte meer personen gelijktijdig toelaten dan de 
vergunning/melding toestaat en vraagt zich af wat hierbij de mogelijkheden zijn. 
Toelichting: 
Toets van het aantal personen wat gelijktijdig toegelaten mag worden is geregeld in 
het Bouwbesluit. Gegevens voor een toetst zijn: gebruiksoppervlakte, 
uitgangsbreedte (nood)uitgangen, draairichting deuren, inrichting van de 
ruimte(stoelen/tafels), breedte van gangen/trappen die na de (nood)uitgangen 
gevolgd moeten worden. Wil men meer personen toelaten dan kan gebruik gemaakt 
worden van artikel 1.3 Gelijkwaardigheidbepaling  van het Bouwbesluit. Je moet dan 
denken aan voorzieningen die er voor zorgen dat bij brand ten alle tijden alle 
personen veilig en snel de ruimte kunnen verlaten. Geadviseerd wordt hiervoor het 
Bevoegd gezag(brandweer) te benaderen.  
 
Aanmelden nieuwe leden 
De gasten beraden zich of zij of een andere medewerker van hun bedrijf lid zullen 
gaan worden van het cbv. Indien Friesland Campina, Liander en DNV/GL 
Laboratorisch lid willen worden geven zij dat op via info@contactgroep-cbv.nl 
Na ontvangst van uw aanmelding zal er informatie worden gestuurd en gevraagd. 
 
Sluiting 
Derk bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering. 
 
Groet,  
Roel Schouten 
Secretaris CBV 
 

mailto:info@contactgroep-cbv.nl

