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Geachte voorzitter/leden,

Op 16 februari 2017 heeft de Omgevingsdienst Groningen (ODG) ons het Projectplan

Samenwerking, Uniformering en Kwaliteitsborging toegezonden. Dit projectplan is

inmiddels vastgesteld in het bestuurlijk BRZO-overleg van de drie provincies. Voor

een toelichting op het projectplan verwijzen wij kortheidshalve naar de brief van de

ODG.

Bij dezelfde brief heeft de ODG ook het Werkprogramma BRZO+ 2017 gevoegd.

Volledigheidshalve sturen wij u die eveneens ter kennisname toe. De voortgang bij de

uitvoering hiervan wordt gevolgd in de overleggen die de noordelijke provincies perio-

diek hebben met de ODG.

Op 28 september 2016 is in uw Staten het rapport van de Noordelijke Rekenkamer
(NRK) 'Provinciale grip op Drentse bedrijven met grote rsico's voor hun omgeving'

besproken.
ln dat rapport van de NRK is een aantal aanbevelingen gedaan die erop zijn gericht te

komen tot verbetering van de samenwerking, uniformiteit en kwaliteit in de drie noor-

delijke provincies.

Kort samengevat betrof het de volgende aanbevelingen.
o Accepteer de gedeconcentreerde structuur (coördinatie van het toezicht op

majeure risicobedrijven bij de ODG, uitvoering bijde drie omgevingsdiensten).

. Ga uit van een groeimodel. Bouw op de bereikte consensus over de structuur

door, waarbij de samenwerking stapsgewijs efficiënter wordt vormgegeven en ge-

harmoniseerd.
¡ Streef op langere termijn naar een gezamenlijke maat waarin het uitvoerings- en

kwaliteitsniveau voor de majeure risicobedrijven van de drie noordelijke omge-

vingsdiensten uniform wordt vastgelegd.
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Bouw de samenwerking verder uit door de BRZO-inspecteurs van de drie omge-
vingsdiensten in te zetten alsof zij uit één 'pool' komen.

Tijdens de Statenbehandeling heeft gedeputeerde Jumelet aangegeven dat er een
projectplan wordt opgesteld om de gewenste verbetering te bereiken.

De acties uit het projectplan zijn voor een groot deel al in 2016 in gang gezet en zullen

uiterlijk eind 2017 worden afgerond. Een stuurgroep ziet hierbij toe op de voortgang.

Hoogachtend,

van Drenthe,

secretaris voorzitter

Bijlagen:

1 . Aanbiedingsbrief ODG
2. Projectplan Samenwerking Uniformering en Kwaliteitsborging

3. Werkprogramma BRZO 2017

wa/coll.
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De drie noordelijke regionale uitvoeringsdiensten -Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD), de Fryske 

Utfieringsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de Omgevingsdienst Groningen (ODG) - voeren samen 

vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken (vth-taken) uit op de majeure risicovolle 

bedrijven (Brzo) in Noord-Nederland. Dat doen zij in samenwerking met de handhavingspartners en in 

opdracht van  de provincies.  De coördinatie van de uitvoering en samenwerking vindt plaats binnen de 

Omgevingsdienst Groningen. De Omgevingsdienst Groningen is één van de zes landelijk aangewezen 

Brzo-RUD's waarmee we verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoering van de vth-taken binnen 

de Brzo+-bedrijven. Per 1 januari 2016 is het bevoegd gezag over de betreffende Brzo en RIE 4 bedrijven 

gecentraliseerd naar de provincies, waardoor samenwerking, uniformering en kwaliteitsborging, minder 

complex (over minder schijven) is geworden. Sinds die tijd is sprake van nauwe samenwerking in de 

uitvoering van deze vth-taken tussen de FUMO, RUDD en ODG. Tevens zijn begin 2016 de eerste stappen 

gemaakt naar harmonisatie in de uitvoering tussen de diensten. 

 

Jaarlijks leggen wij de uitvoering van de vth-taken samen met de partners in Noord Nederland vast in een 

werkprogramma. Centraal in het Werkprogramma 2017 staat, naast de reguliere uitvoering van de taken,  

de opvolging van de aanbevelingen van  de Noordelijke Rekenkamer.  

 

De Noordelijke Rekenkamer heeft in opdracht van Provinciale Staten een onderzoek uitgevoerd naar de 

kwaliteit van de uitvoering van de vergunningverlenende-, toezichthoudende- en handhavende taken op 

deze risicovolle bedrijven. Uit dat onderzoek is gebleken dat de samenwerking en uniformering in de 

uitvoering verbetering behoeft. De Noordelijke Rekenkamer heeft daarop de volgende aanbevelingen 

gedaan: 
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1. Gedeconcentreerde uitvoering van taken is op dit moment werkbaar, wel streven we naar een 

samenwerkingsvorm zonder schotten, dit vraagt een zorgvuldig proces en groeimodel; 

2. Streef op langere termijn naar een gezamenlijke maat voor het uitvoerings- en kwaliteitsniveau bij 

majeure bedrijven; 

3. Geef de samenwerking meer ruimte en bouw dit verder uit; 

4. Geef naast kwantitatieve (output) ook kwalitatieve (outcome) informatie over de uitvoering en 

effectiviteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij majeure risicobedrijven. 

 

De opvolging van deze aanbevelingen is uitgewerkt in een projectplan. Centraal staat hier het verder 

ontschoten van de drie uitvoerende diensten voor de uitvoering van de BRZO taken. Doel is uiteindelijk dat 

eind 2017 gewerkt wordt als ware het één organisatie, met "één kwaliteitsniveau, één programmering, één 

wijze van uitvoering". Reeds in het voorjaar van 2016 zijn de eerste actie hiervoor ingezet, zo wordt sinds 

dit jaar gewerkt met één pool van toezichthouders die over de provinciegrenzen heen werken.  

Het plan heeft een uitvoeringsdeel (deel B) en een algemeen deel (deel A), waarin wordt ingegaan op de 

aanbevelingen en de behandeling ervan in de Provinciale Staten en hoe daar invulling aan is of wordt 

gegeven. In het uitvoeringsdeel (deel B) zijn in meer detail alle verbeteracties opgenomen welke nodig zijn 

voor het verder optimaliseren van de samenwerking, uniformering en kwaliteitsborging.  

Vanuit de big-eight gedachte is voor een efficiënte uitvoering ook een uniform beleidskader nodig. Dat 

proces is inmiddels door de drie noordelijke provincies opgestart, waarin wij als adviseur deelnemen. Om 

het gehele proces adequaat te begeleiden is een stuurgroep ingesteld, vertegenwoordigd door de drie 

uitvoeringsdiensten en de drie provincies. 

 

Als verantwoordelijk directeur voor de kwaliteit van de uitvoering van de vth-taken bij majeure risicovolle 

bedrijven ben ik verheugd u, mede namens de directeuren RUDD en FUMO, zowel het projectplan 

"Samenwerking, Uniformering en Kwaliteitsborging" als het werkprogramma 2017 aan te bieden. Met de 

uitvoering van ervan zorgen wij voor een adequate opvolging van het de aanbevelingen en voor een 

efficiënte en geharmoniseerde uitvoering van onze taken in Noord-Nederland. Daarmee dragen wij bij aan 

een veilige en schone leefomgeving. 

 

Deze brief en bijlagen is tevens verzonden aan de colleges van de provincie Groningen en Fryslân. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Mevrouw S. Borgers                                                                                                                                  

Directeur Omgevingsdienst Groningen a.i. 

 

 

Afschrift aan: 

- Directeur RUDD 

- Directeur FUMO 



PROJECTPLAN  

 

DEEL A (Bestuurlijk deel) 

 

"Samenwerking, Uniformering en Kwaliteitsborging"  

 

  

BRZO-taken Noord Nederland 
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Inleiding 
 

De uitvoering van Brzo+ taken is belegd bij de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). Voor 

Noord-Nederland betreft het de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD), Fryske 

Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de Omgevingsdienst Groningen (ODG).  

 

Met de inwerkingtreding van de omgevingsdiensten is landelijk afgesproken dat de 

coördinatie van de uitvoering van de Brzo+ taken regionaal wordt belegd bij 6 

uitvoeringsdiensten. Voor Noord-Nederland is de Omgevingsdienst Groningen de 

coördinerende uitvoeringsdienst, omdat in haar gebied de meeste Brzo+ inrichtingen zijn 

gelegen. De directeur van de omgevingsdienst is daarmee ook verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van de uitvoering in Noord-Nederland. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij 

de bevoegde gezagen. Per 1 januari 2016 is het bevoegd gezag over de betreffende Brzo en 

RIE 4 bedrijven gecentraliseerd naar de provincies, waardoor samenwerking, uniformering en 

kwaliteitsborging, minder complex (over minder schijven) is geworden. Sinds die tijd is 

sprake van nauwe samenwerking in de uitvoering van deze vth-taken tussen de FUMO, 

RUDD en ODG. Tevens zijn begin 2016 de eerste stappen gemaakt naar harmonisatie in de 

uitvoering tussen de diensten. 

 

Voorliggend projectplan richt zich op de opvolging van de uitkomsten van het onderzoek 

van de Noordelijke Rekenkamer naar de wijze waarop de provincies grip houden op de 

kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken bij de majeure risicobedrijven. De NRK heeft de 

volgende aanbevelingen gedaan. 

1. Gedeconcentreerde uitvoering van taken, groeimodel naar efficiëntie en 

harmonisatie; 

2. Streef op langere termijn naar een gezamenlijke maat voor het uitvoerings- en 

kwaliteitsniveau bij majeure bedrijven; 

3. Geef de samenwerking meer ruimte en bouw dit verder uit; 

4. Geef naast kwantitatieve (output) ook kwalitatieve (outcome) over de uitvoering en 

effectiviteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij majeure 

risicobedrijven 

 

De opvolging van de aanbevelingen zijn uitgewerkt in diverse verbeteracties gericht op 

verdere optimalisatie in de samenwerking, uniformering en kwaliteitsborging. Centraal staat 

hier het verder harmoniseren en ontschotten tussen de drie uitvoerende diensten (FUMO, 

RUDD en ODG) gericht op de uitvoering van de taken als ware het één organisatie. De 

uitvoering van de verbeteracties wordt projectmatig uitgevoerd gedurende de periode 2016 

tot eind 2017. Voorbeelden hiervan zijn het vormen van één pool toezichthouders, het 

verbeteren van het jaarverslag ten aanzien van de verantwoording over de kwaliteit van de 

uitvoering en naleving (outcome). 

Het projectplan is opgesplitst in een bestuurlijk- en een uitvoerend deel. In het bestuurlijk 

deel (deel A) is beschreven op welke wijze opvolging wordt gegeven aan de opvolging van 

het onderzoek en de amendementen van Provinciale Staten. Het uitvoerend deel (deel B) 

beschrijft in detail welke acties nodig zijn om deze doelen te realiseren. 



Aanbevelingen Noordelijke Rekenkamer 
 

Doordat de VTH-taken met betrekking tot Brzo+ zijn uitbesteed aan de omgevingsdiensten 

is de uitvoering verder van het provinciale apparaat af komen te staan. De Noordelijke 

Rekenkamer heeft daarom een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de provincies 

grip houden op de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken bij de majeure 

risicobedrijven. Voor dit onderzoek hanteert de Rekenkamer de volgende 

vraagstelling: 

 

Draagt het provinciale toezicht op de majeure risicobedrijven – waarvan de uitvoering 

is uitbesteed – in voldoende mate bij aan de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften 

door deze risicobedrijven en welke lessen zijn er te trekken voor de komende 

periode? 

 

De resultaten van dat onderzoek is vastgelegd in drie afzonderlijke rapporten, met als titel 

"Provinciale Grip op de [Drentse, Friese, Groningse] bedrijven met grote risico's voor hun 

omgeving". In dat zelfde rapport hebben de Gedeputeerde Staten hun reacties gegeven op 

de aanbevelingen. 

 

Aanbeveling NRK 

Reactie GS/PS 

Drenthe Fryslân  Groningen 

1. Gedeconcentreerd uitvoering 

van taken, groeimodel naar 

efficiëntie en harmonisatie 

Samen met ODG en 

RUDD werken aan 

verbetering van 

deze structuur 

 

Binnen het groeimodel 

verder werken aan het 

verbeteren van de 

samenwerking en 

informatie-uitwisseling 

Bouw verder aan een 

efficiëntie en 

harmonisatie binnen deze 

structuur 

2. Streef op langere termijn naar 

een gezamenlijke maat voor het 

uitvoerings- en kwaliteitsniveau 

bij majeure bedrijven; 

 

Verkennen hoe, net 

als bij Drentse Maat, 

uniformering noord 

breed kan worden 

gerealiseerd 

Normen rond majeure 

risicobedrijven 

afzonderlijk van de 

Fryske Norm inzichtelijk 

maken 

 

Onderstreept de 

aanbeveling en ambitie; 

niveau van de 

gezamenlijke maat niet 

lager mag liggen dan het 

hoogste niveau van de 

individuele diensten 

 

3. Geef de samenwerking meer 

ruimte en bouw dit verder uit:  

 

Samenwerking 

verder uitwerken in 

belang van de 

kwaliteit van de 

uitvoering 

De aanbeveling wordt 

meegenomen in het 

groeimodel 

Nemen de aanbeveling 

over 

4. Geef naast kwantitatieve 

(output) ook kwalitatieve 

(outcome)informatie over de 

uitvoering en effectiviteit van 

vergunningverlening, toezicht en 

handhaving bij majeure 

risicobedrijven. 

Werk de 

kwantitatieve 

gegevens in de 

jaarverslagen nader 

uit naar termen van 

output 

De aanbevelingen 

worden betrokken bij de 

volgende 

informatievoorziening 

aan PS 

 

 

Nemen de aanbeveling ter 

harte 

 

 



Opvolging aanbevelingen NRK 
 

1. Gedeconcentreerde uitvoering van taken, groeimodel naar efficiëntie en harmonisatie 

2. Streef op langere termijn naar een gezamenlijke maat voor het uitvoerings- en 

kwaliteitsniveau bij majeure bedrijven; 

3. Geef de samenwerking meer ruimte en bouw dit verder uit; 

4. Geef naast kwantitatieve (output) ook kwalitatieve (outcome) over de uitvoering en 

effectiviteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij majeure risicobedrijven 

 

Ad 1 en 3: Efficiëntie en harmonisatie van de uitvoering wordt gerealiseerd door de taken uit 

te voeren als ware het één organisatie, één kwaliteitsniveau, één programmering en één 

wijze van uitvoering. Daarbij ontschotten wij de diensten, bijvoorbeeld door per 1 januari te 

werken met één pool van toezichthouders welke noord-breed worden ingezet. Bij 

vergunningverlening kan als voorbeeld de collegiale toetsing, eenduidige beoordeling 

veiligheidsrapporten etc. Eind 2017 hebben wij ons doel bereikt en werken wij als ware het 

één organisatie. 

 

Ad 2: Een gezamenlijke maat voor de uitvoering en kwaliteitsniveau is nodig om de 

uitvoering te harmoniseren en efficiënter te maken. Het proces om te komen tot één 

uniforme kwaliteitsniveau gemaakt voor de uitvoering van toezicht, de zogeheten 

Noordelijke Brzo/RIE4-maat is inmiddels ingezet en wordt naar verwachting in de eerste 

helft van 2017 afgerond. Er wordt een balans gezocht tussen de drie bestaande Wabo-

normen voor de uitvoering van de vth-taken. In 2017 wordt verder gewerkt aan het 

uitbreiden van de norm naar vergunningverlenende en handhavende taken. Daarmee kunnen 

wij op termijn ook werken naar één producten- en diensten catalogus (pdc) voor de 

uitvoering van Brzo/RIE-4 taken, en daarmee één Brzo/RIE-4 begroting. Van zelfsprekend is 

hierin binnen nader te bepalen kaders ruimte voor 'coleur-locale'. 

 

Ad 4: Het sturen op outcome vraagt aan de basis een andere wijze van plannen, monitoren 

en rapporteren. Basis hiervoor is de Noordelijke Brzo/RIE 4-maat, zoals beschreven onder 

punt 2. 

 

Een andere wijze van monitoren en rapporteren, vraagt ook om een andere wijze van 

registreren, we moeten nader beschouwen welke consequenties dat heeft voor de 

implementatie van de huidige vth-systemen (het LOS en het LIS). 

 

In het jaarverslag over 2016 gaan wij, zoveel mogelijk, éénduidig rapporteren. Naast de 

cijfermatige rapportage gaan wij zoveel mogelijk in op "het verhaal achter de cijfers". 

Hiermee geven wij zoveel mogelijk invulling om naast output ook te rapporteren over de 

kwaliteit waaronder naleefgedrag en actualiteit van de vergunningen (outcome), echter zal 

dit voor het jaar 2016 nog beperkt zijn.  

 
  



Opvolging amendementen Provinciale Staten: 
 

De resultaten van het onderzoek "Provinciale grip op majeure risicovolle bedrijven" zijn 

besproken in Provinciale Staten van de afzonderlijke provincies. Naar aanleiding daarvan zijn 

er door de staten enkele amendementen aangenomen. 

Provinciale Staten van Groningen verzoek haar jaarlijks te informeren over: 

 welk percentage van de vergunningen actueel is; 

 hoe vaak bedrijven in het kader van het Brzo en de Wabo worden bezocht; 

 hoeveel overtredingen daarbij zijn geconstateerd; 

 hoe vaak herstel van de overtreding heeft plaatsgevonden; 

 hoe vaak daadwerkelijk is gehandhaafd; 

 hoeveel klachten van omwonenden zijn ontvangen; 

 hoeveel incidenten zijn geconstateerd; 

 en hoeveel bijna-ongevallen er hebben plaatsgevonden; 

 

In de komende periode wordt in gezamenlijkheid bekeken op welke wijze er invulling kan 

worden gegeven aan deze vragen, opdat dit kan worden meegenomen in het Brzo-

jaarverslag. 

Provinciale Staten van Fryslân verzoekt haar bij handhavingstraject als volgt te informeren: 

 tijdig indien zich een handhavingstraject voordoet op basis van een overtreding 

categorie 3 (zeer geringe dreiging zwaar ongeval); 

 onverwijld indien zich een handhavingstraject voordoet op basis van een overtreding 

categorie 1 of 2 (onmiddellijke zware dreiging zwaar ongeval/onvoldoende 

maatregelen getroffen etc.). 

 

In de komende periode zal de FUMO samen met de provincie Fryslân afspraken maken op 

welke wijze provinciale staten zal worden geïnformeerd. 

 



 
 

 
Werkprogramma 2017  

 
 
 

 
 

 
 
 

   
 

Regio Noord 
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Samenvatting 
 
Het voorliggend werkprogramma Brzo+ Noord Nederland is de basis voor de uitvoering van 
de VTH-taken in Noord-Nederland voor wat betreft Brzo en RIE-4 bedrijven gedurende het 
jaar 2017. De omgevingsdiensten RUD Drenthe, de FUMO en de Omgevingsdienst Gronin-
gen voeren deze taken uit in de drie noordelijke provincies (Drenthe, Fryslân en Groningen) 
in opdracht van de drie bevoegde gezagen (Gedeputeerde Staten van Drenthe, Fryslân en 
Groningen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met onze handhavingspartners ISZW, VR, 
RWS en de waterschappen. De uitvoering vindt plaats onder coördinatie van de Omgevings-
dienst Groningen. De directeur van de Omgevingsdienst Groningen is verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de uitvoering van deze taken. Gedeputeerde Staten blijven het bevoegd ge-
zag voor deze inrichtingen. Hiermee dragen zij bij aan een veilige en gezonde leefomgeving 
binnen de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. 
  
Doordat de VTH-taken met betrekking tot Brzo+ zijn uitbesteed aan de omgevingsdiensten is 
de uitvoering verder van het provinciale apparaat af komen te staan. De Noordelijke Reken-
kamer heeft daarom een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de provincies grip hou-
den op de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken bij de majeure risicobedrijven. De 
opvolging van de aanbevelingen zijn verankerd in het project "samenwerking, uniformering 
en kwaliteitsborging". Doel is verdere harmonisatie en een efficiëntere uitvoering van de 
VTH-taken als ware het "één organisatie". 
 
Om het bovenstaande verder vorm te geven willen wij in 2017 belangrijke stappen zetten om 
de samenwerking en kennisuitwisseling op het vlak van Brzo+ vergunningverlening en toe-
zicht en handhaving binnen de regio Noord te intensiveren en te verstevigen, waarbij een 
kwalitatief goede vergunningverlening en toezicht en handhaving centraal staat. Daarbij zul-
len wij ons richten op het (verder) ontwikkelen van uniforme, dan wel geharmoniseerde pro-
cedures en werkwijzen die moeten leiden tot een level playing field voor de betrokken bedrij-
ven. Daarnaast streeft de regio Noord naar integraal toezicht op veiligheid, milieu, water en 
arbeidsomstandigheden, hetgeen een enorme uitdaging is gezien het grote aantal overhe-
den dat hierbij betrokken is.  
 
Naast de reguliere toezichts- en vergunningentaken, zijn er voor 2017 een aantal landelijke 
speerpunten benoemd, deze speerpunten zijn: 

 Ageing en blootstelling.; 

 Relatie aardbevingen en VR-beoordelingen; 

 (On-)aangekondigde inspecties n.a.v. ranking;    

 Geconsolideerde vergunningenoverzichten Brzo en RIE-4 bedrijven; 

 Het meldgedrag van risicovolle bedrijven van ongewone voorvallen. 
 
De drie noordelijke provincies hebben voor het werkprogramma 2017 gezamenlijk als speer-
punt de opvolging van de aanbevelingen van het onderzoek van de Noordelijke Rekenka-
mer. Daarnaast heeft Drenthe als extra speerpunt aangegeven het toezicht op de uitvoering 
en de voortgang van de afspraken op en uit de verbeterplannen in kader van Masterplan 
Brandveiligheid Emmtec-terrein te Emmen. Voor Groningen is het extra speerpunt het ont-
wikkelen van normstelling voor aardbevingen in relatie tot Brzo hoogdrempelige bedrijven en 
VR-beoordeling. 
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1.0 Inleiding 

 
De drie noordelijke omgevingsdiensten, RUD Drenthe, FUMO en Omgevingsdienst Gronin-
gen, hebben hun ambitie tot vergaande samenwerking van de uitvoering van de VTH-taken 
binnen Brzo+ inrichtingen vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met als doel een 
adequate en efficiënte uitvoering van deze taken binnen Noord-Nederland te borgen. Hier-
mee dragen zij bij aan een veilige en gezonde leefomgeving binnen de provincies Drenthe, 
Fryslân en Groningen. 
 
In 2016 is hard gewerkt om verder vorm te geven aan de samenwerking tussen de omge-
vingsdiensten, gezamenlijke overleggen op operationeel, tactisch en strategisch niveau zijn 
ingepland en uitgevoerd. Daarnaast hebben de medewerkers hebben een toets gedaan in 
het kader van de kwaliteitscriteria en waar nodig is een opleidingstraject ingezet, het meren-
deel van de vergunningverleners en toezichthouders hebben dit met succes afgerond, enke-
le zijn nog bezig met de opleidingen. De uitkomsten van landelijke werkgroepen zijn, of wor-
den geïmplementeerd. Bijvoorbeeld een geconsolideerd vergunningenoverzicht per bedrijf.    
   
Het voorliggend werkprogramma Brzo+ Noord Nederland is de basis voor de uitvoering van 
de VTH-taken in Noord-Nederland voor wat betreft Brzo en RIE-4 bedrijven gedurende het 
jaar 2017 (zie bijlage 5 voor een bedrijven-overzicht, vallende onder de Brzo en RIE-4). De 
omgevingsdiensten RUD Drenthe, de FUMO en de Omgevingsdienst Groningen voeren de-
ze taken uit in de drie noordelijke provincies (Drenthe, Fryslân en Groningen) in opdracht van 
de drie bevoegde gezagen (Gedeputeerde Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen). De 
uitvoering vindt plaats onder coördinatie van de Omgevingsdienst Groningen. Een samenvat-
ting van de uitvoeringsresultaten is weergegeven in bijlage 1. De directeur van de Omge-
vingsdienst Groningen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van deze taken. 
Gedeputeerde Staten blijven het bevoegd gezag voor deze inrichtingen. 
 
Het betreft dan ook een gezamenlijk werkprogramma van de drie noordelijke RUD's. 
Omdat in kader van het Brzo-toezicht nauw wordt samengewerkt met de Veiligheidregio's 
Drenthe, Fryslân en Groningen, Inspectie SZW, RWS en de waterschappen is het werkpro-
gramma op onderdelen met hun afgestemd om gezamenlijke doelen en resultaten te beha-
len. 
 
2017 staat naast een adequate uitvoering van de primaire VTH-taken, vooral in het teken 
van het verder optimaliseren van de samenwerking, met name gericht tussen de drie omge-
vingsdiensten. Basis van deze optimalisatie is het project "Samenwerking, Uniformering en 
Kwaliteitsborging" welke in 2016 is gestart en doorloopt in 2017. Uiteindelijk doel ervan is om 
eind 2017 de samenwerking binnen Brzo+ (voor zover het gaat om de taken van de ODG's) 
uit te voeren als ware het één organisatie is. De schotten tussen de organisatie worden dan 
ook weggenomen, een mooi voorbeeld is het vormen van een pool van toezichthouders die 
op elkaars grondgebied inspecteren en daarmee een nog efficiëntere uitvoering kunnen 
waarborgen. 
 
Met het project "samenwerken, uniformering en kwaliteitsborging" krijgen de aanbevelingen 
uit het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer (voorjaar 2016) ook een opvolging, cen-
traal staat dan ook harmonisatie en efficiëntie van de uitvoering van de taken. Beleidsmatig 
staat de gezamenlijke visie op het groeimodel van de vergaande samenwerking centraal en 
ook de uniformering van de beleids- en uitvoeringsmaat. 
 
Naast de primaire uitvoering van de VTH-taken en de optimalisatie van de samenwerking, 
uniformering en kwaliteitsborging op noordelijk niveau, zijn er ook landelijke impuls projecten 
om de samenwerking en kwaliteit van de uitvoering binnen Brzo+ te optimaliseren. Wij doen 
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actief mee aan deze projecten in de rol van projectleiding of deelnemer. De implementatie 
van deze projecten is indien nodig opgenomen in dit werkprogramma. 
 
Door alle ontwikkelingen in de komende periode, moet er voldoende aandacht zijn dat de 
uitvoering van de primaire VTH-taken niet onder druk komt te staan. In het werkprogramma 
is daar dan ook zoveel mogelijk rekening mee gehouden, zodat de individuele medewerker 
afdoende tijd heeft voor zijn primaire taken en daarnaast ruimte heeft voor persoonlijke ont-
wikkeling en deelname in landelijke en/of noordelijke projecten. 
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2.0 Organisatie en overlegstructuur  
 
Regio Noord als gebied, omvat de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. In regio Noord 
zijn de volgende uitvoerende partijen vertegenwoordigd: ISZW, Veiligheidsregio Groningen 
(ook namens Veiligheidsregio Drenthe en Veiligheidsregio Fryslân), de ODG, de FUMO, de 
RUDD, ILenT, OM, Rijkswaterstaat en de Waterschappen.  
 

Via onze regionale overlegstructuur en deelname aan de landelijke werkgroepen leggen wij 
de verbinding met het Brzo+-overleg in de landelijke structuur. Deze afstemming is nadruk-
kelijk tweezijdig en gaat naast de uitvoeringspraktijk in de regio's ook over de gezamenlijke 
vormgeving van instrumentarium en gewenste ontwikkelingen. In de praktijk blijkt dat op die 
wijze de betrokkenheid, zowel landelijk als regionaal, wordt vergroot. Een overzicht van de 
landelijke en regionale organisatie en overlegstructuur is opgenomen in bijlage 3.  
 

2.1 Overlegstructuur  
 
Voor een adequate uitvoering en het maximaliseren van de betrokkenheid zijn, naast de 
Brzo+-structuur, in onze regio diverse overlegstructuren aanwezig. In dit hoofdstuk wordt 
uitgewerkt op welke wijze aan de regionale samenwerking invulling wordt gegeven. In § 2.2 
zijn de verantwoordelijke overheidsorganisaties aangegeven. Sommige partijen laten zich 
vertegenwoordigen in de landelijke overleggen. Bij het managementoverleg van de drie 
Noordelijke omgevingsdiensten sluiten ook de managers van bovengenoemde Brzo partners 
twee keer per jaar aan, zie verder bijlage 4. 
 

2.2 Wetgeving  
 

In deze paragraaf wordt aangegeven voor welke wet- en regelgeving welke overheidsinstan-
tie aan de lat staat. De betrokkenen hebben verantwoordelijkheden bij het toezicht op Arbo, 
milieu, water en veiligheidswetgeving bij de betrokken bedrijven. Dit zijn: 

 Inspectie SZW (voor Brzo 2015,  Reach en Arbeidsomstandighedenwet);  

 Veiligheidsregio’s (Brzo 2015, Wet veiligheidsregio’s); 

 Gemeenten (Omgevingsvergunning (milieu)), met ingang van 1 januari 2016 is het 
bevoegd gezag voor Brzo inrichtingen over gegaan van gemeenten naar de provin-
cies;  

 Provincies (Brzo 2015 en Omgevingsvergunning (milieu)); 

 Inspectie Leefomgeving en Transport (Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Omgevingsver-
gunning, Reach); 

 Rijkswaterstaat (Waterwet en Brzo 2015); 

 Waterschappen (Waterwet en Brzo 2015). 
 

 

Een uitgebreide beschrijving van de wet- en regelgeving per inspectiepartner is opgenomen 
in bijlage 2.   
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3.0 Organisatie van de uitvoering  
 
In 2017 willen wij belangrijke stappen zetten om de samenwerking en kennisuitwisseling op 
het vlak van Brzo+ vergunningverlening en toezicht en handhaving binnen de regio Noord te 
intensiveren en te verstevigen, waarbij een kwalitatief goede vergunningverlening en toezicht 
en handhaving centraal staat. Daarbij zullen wij ons richten op het (verder) ontwikkelen van 
uniforme, dan wel geharmoniseerde procedures en werkwijzen die moeten leiden tot een 
level playing field voor de betrokken bedrijven. Daarnaast streeft de regio Noord naar inte-
graal toezicht op veiligheid, milieu, water en arbeidsomstandigheden, hetgeen een enorme 
uitdaging is gezien het grote aantal overheden dat hierbij betrokken is.  
 
Om deze ambities te doen slagen zijn de volgende voorwaarden van groot belang: 

 Bedrijven nemen hun eigen verantwoordelijkheden; 

 Overheden werken op efficiënte en effectieve wijze samen binnen regio’s en komen 
onderlinge afspraken na; 

 Overheidsorganisaties voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria; 

 Overheden gebruiken de landelijke instrumenten en methodieken. 
 

3.1 Ambitieniveau  
 
In opdracht van IPO, VNG en I&M zijn de eerste ambities en de kwaliteit van de uitvoering in 
2014 beschreven. De Brzo RUD Noord heeft in 2015 en 2016 een vervolg aan de invulling 
van de beschreven ambities en de beschreven de kwaliteit van de uitvoering gegeven. In 
2017 gaan we hiermee door. De ambities zijn hieronder nader beschreven. 
 

 Een landelijke uniforme programmatische en risicogerichte aanpak voor de uitvoering 
van de Brzo taken; 

 Het toezicht op de Brzo-uitvoering is volledig afgestemd met de Veiligheidsregio’s, 
ILenT, ISZW en de waterkwaliteitsbeheerders; 

 Een goede informatiepositie over de uitvoering van de taken, de veiligheid- en milieu-
prestaties van de bedrijven voor verantwoording aan burgers, bestuur en politiek; 

 De Brzo-OD’s werken met een mandaat van de bevoegde gezagen voor alle VTH-
taken en zijn aanspreekbaar op een goede uitvoering van de taken; 

 Er is sprake van een lerende organisatie door de prestaties van de overheid te moni-
toren en de uitvoering waar nodig bij te stellen; 

 Er is een integrale aanpak voor de werkvelden milieu, veiligheid, Arbo en 
calamiteitenbestrijding. Daarmee is er een nauwe samenwerking met niet-Wabo be-
voegde gezagen. Voor Brzo-uitvoering geldt dit in het bijzonder voor de Inspectie 
SZW en de Veiligheidsregio’s. 

 Er is geen versnippering (meer) van de uitvoering van het Brzo en de Wabo, maar 
concentratie van en een intensieve samenwerking tussen de zes Brzo-OD’s, versnip-
pering wordt voorkomen door een eenduidige structuur in de uitvoering en 
aansturing; 

 Voor bedrijven is er sprake van één level playing-field; 

 Er is goed zicht op de (veiligheids)prestaties van de bedrijven en de overheid. 
 

3.2 Randvoorwaarden 
 
Om deze ambities te realiseren is een aantal randvoorwaarden van belang. 

 Uniforme beleidskaders vanuit de opdrachtgevers (provincies). Het gaat onder meer 
om een bestuurlijke vastgelegde landelijke sanctiestrategie, een landelijk VTH-beleid 
vastgelegd in de Wet VTH en het provinciale VTH beleid;  

 Mandaten voor de Brzo-OD’s voor de taken vanuit de provincies; 
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 Uitgewerkte afspraken tussen de betrokken vergunningverleners, toezichthouders en 
inspectiediensten over de wijze van samenwerking; 

 De beschreven activiteiten vinden plaats binnen het VTH-stelsel en binnen de struc-
tuur voor alle omgevingsdiensten. Zo is er een goede verbinding met de activiteiten 
die plaatsvinden in het VTH-stelsel, zoals ontwikkeling kennisinfrastructuur, ICT enz. 

 Uniformering van de  werkprocessen en kwaliteitscirkels in Noord; 

 Aantoonbare, op de taken toegesneden kwaliteit en deskundigheid van medewer-
kers, landelijk beheer van expertise en gezamenlijke opleidingen;  

 Er is een optimale uitwisseling van informatie om de VTH-producten te verbeteren; 

 De samenwerking tussen de overheden is optimaal; 

 De gestelde ambities worden gemonitord. 
 
De verbetering van de samenwerking, uniformering en kwaliteitsborging is als project neer-
gezet en is gestart in 2016 en heeft een doorloop tot eind 2017. Doel van dat project is om 
de VTH-taken wat betreft Brzo+ als ware één organisatie in Noord-Nederland uit te voeren. 
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op dit project. 

 
 
Brzo 2015 
Implementatie Brzo 2015  
Op  7 juli 2015 is de Seveso III-richtlijn via het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) geïm-
plementeerd in de Nederlandse wetgeving. Naast tal van kleine wijzigingen is de classificatie 
van gevaarlijke stoffen gewijzigd. In 2016 is een quick-scan gedaan op een aantal bedrijven-
dossiers van inrichtingen die mogelijk onder het Brzo zijn komen te vallen vanwege het 
nieuwe Brzo 2015 dan wel die nooit  eerder zijn onderzocht op grond van het Brzo. Uit deze 
quick-scan zijn een aantal bedrijven naar voren gekomen  die nader onderzoek verdienden 
en waarvan is gebleken dat zij daadwerkelijk onder het Brzo 2015 vallen. Voor deze inrich-
tingen is een dossieroverdracht in gang gezet waarna op grond van een actualiseringstoets 
in 2017 nader bekeken zal worden op welke onderdelen aanpassing van de vergunning no-
dig c.q. mogelijk is. Ook de ruimtelijke implicaties spelen hierbij nadrukkelijk een rol.  
Daarnaast hebben de hoogdrempelige bedrijven een nieuw VR moeten indienen. De afwik-
keling hiervan zal in 2017 zijn beloop hebben. Parallel hieraan zullen de kennisgevingen in 
het kader van het Brzo 2015 worden getoetst. 
 
In bijlage 5 is de lijst van bedrijven die onder het Brzo en RIE-4 vallen opgenomen. 
 
Monitoring en verantwoording 
De resultaten van de uitgevoerde activiteiten van de Brzo-RUD Noord worden weergegeven 
in een monitoringsrapport voor de Noordelijke opdrachtgevers. We streven naar een uniform-
rapport. In het begin van 2017 zal dit format gereed zijn en worden geïmplementeerd. Hier-
mee kunnen Gedeputeerde Staten de benodigde gegevens aan Provinciale Staten leveren. 
Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de aanbevelingen van het onderzoek van de 
Noordelijke Rekenkamer (zie hoofdstuk 4). 
 
Uniformering werkprocessen Noord Nederland 
Met de komst van de Brzo RUD Noord zijn de werkzaamheden van de omgevingsdiensten 
uit Groningen, Fryslân en Drenthe verder bijeengebracht. Iedere dienst heeft echter nog wel 
een eigen werkwijze, sjablonen etc. Door de GIR en de NIM  is er bij de Brzo-inspecties wel 
sprake van uniformiteit, maar verdere uniformiteit is gewenst. In 2016 is begonnen met een 
verdere uniformering, maar in 2017 zal hier verder vorm aan worden gegeven. Hoe we naar 
een betere samenwerking, een verdere uniformering van werkprocessen en een verhoogde 
kwaliteit willen komen staat beschreven in het project " Samenwerking, Uniformering en 
Kwaliteitsborging Brzo+ Noord Nederland". In hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan. 
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3.3 Uitvoering van het  toezicht 
 
Algemeen 
De uitvoering van de Brzo-inspecties geschiedt, net zoals in voorgaande jaren, door de be-
trokken overheden zoveel mogelijk gezamenlijk, zoals dit ook is vastgelegd in artikel 13 Brzo 
2015. Er nemen minimaal twee inspectiepartners aan een Brzo-inspectie deel. Bij verhinde-
ring van twee partijen wordt de inspectie uitgesteld. 
Er is een toezichtmodel opgesteld op basis van het naleefgedrag van de bedrijven waar we 
toezicht op houden, die mede input vormt voor onze toezichtstrategie met onze handha-
vingspartners. Uitgangspunt van Regio Noord is dat de Brzo-inspecties hun huidige identiteit 
behouden (o.a. systeem gericht en PDCA) en dat door coördinatie en afstemming synergie 
moet ontstaan met een afgestemd toezicht deel. Dit kan bereikt worden met een helder en 
adequaat toezichtarrangement bij bedrijven. Bovenstaande komt terug bij het onderdeel af-
gestemd toezicht. Hiermee wordt invulling gegeven aan het afgestemd toezicht en de één 
loket gedachte.  
Voor het adequaat uitvoeren van inspecties zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar. Voor de 
uitvoering van de Brzo-taken zijn dit het toezichtmodel (TM), het meerjareninspectiepro-
gramma (MIP), de werkwijzer Brzo en de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR).  
De GIR is hierbij het systeem waarin de inspectiegegevens worden gerapporteerd. 
Dit moet leiden tot een deskundige, transparante en herleidbare manier van toezicht en uni-
formiteit. Hierdoor zal aan het bedrijf een toezicht op maat worden geleverd. 
De frequenties voor het Wabo-toezicht binnen RIE-4 cat. bedrijven verschilt nu nog per bran-
che en per provincie, de zogenaamde "maat". In 2017 wordt gewerkt naar één maat voor 
deze categoriebedrijven Noord-breed. 
 
Bedrijven verdeling en kwaliteitscriteria. 
Net als in voorgaande jaren zal bij de grote complexe risicobedrijven zowel de Brzo-
inspecties als de Wabo(vergunningen)-inspecties zoveel mogelijk door dezelfde gecertifi-
ceerde NIM-inspecteur worden uitgevoerd. Dit om het aantal toezichthouders bij een bedrijf 
zo laag mogelijk te houden en om dubbelingen en/of  witte vlekken te voorkomen.  Mede 
door de uitkomst van het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer is door de betrokken 
gedeputeerden besloten dat de schotten tussen de omgevingsdiensten met betrekking tot de 
Brzo+ taken moeten verdwijnen. Voor Toezicht en Handhaving betekent dit dat alle Brzo 
bedrijven in Noord verdeeld worden over de Brzo inspecteurs van de drie noordelijke omge-
vingsdiensten. Voor 2017 zijn dit 47 Brzo bedrijven en gaat het om 8 Brzo inspecteurs en 2 
inspecteurs in opleiding. Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. moet een Brzo inspec-
teur naast opleidingseisen, kennis en werkervaring voldoen aan onderstaande eisen: 

 Minimaal 1/2 Fte Brzo-inspectiewerk aangevuld tot tenminste 2/3 Fte met aanverwan-

te werkzaamheden gericht op risicovolle bedrijven 

 Aanvullend: 4 volledige audits per inspecteur per jaar 
 
Met de verdeling van 47 bedrijven over 8 inspecteurs wordt voldaan aan de eis van 4 volle-
dige audits per jaar. Deze audits nemen ongeveer 400 uur in beslag. De aanvullende 275 
uur (1/2 Fte inspectiewerk) wordt in 2017 gevuld met VR beoordelingen, Thema Brzo inspec-
ties, onaangekondigde Brzo inspecties, repressieve Brzo inspecties en deelname aan regio-
nale en landelijke (Impuls) projecten. Doordat de Brzo inspecteur ook de Wabo inspecties bij  
zijn/haar bedrijven doet wordt voldaan aan de eis van 2/3 Fte (950 uur) aanverwante werk-
zaamheden.  
Bovenstaande betekent dat de Brzo inspecteurs voor 2/3 Fte (950 uur) worden gecoördi-
neerd door de Brzo coördinator van de ODG. In Noord is ook sprake van bedrijven die onder 
de RIE-4 categorie vallen en niet onder het regime van het Brzo vallen. Dit zijn 16 bedrijven. 
Deze bedrijven moeten worden gecontroleerd door Brzo inspecteurs of door een Wabo in-
specteur die aan de opleidingseisen Brzo+ voldoet. Ook hier geldt een inzet van 2/3 Fte. In 
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Noord is één Wabo inspecteur die aan de eisen voldoet. Deze inspecteur zal worden ingezet 
voor een aantal inspecties bij RIE-4 bedrijven en een aantal RIE-4 inspecties zullen worden 
overgenomen door één of meerdere Brzo inspecteur(s).  
 
Artikel 13 van het Brzo 2015. 
Artikel 13 van het Brzo 2015 geeft aan hoe de toezichtstaken van de toezichthouders in goe-
de afstemming plaats dienen te vinden. Het gaat hier om de invulling van een inspectiesys-
teem, inspectieplannen  en inspectieprogramma's. Om hier goed invulling aan te kunnen 
geven is afstemming nodig met de inspectiepartners en moeten er afspraken gemaakt wor-
den met het bevoegd gezag. De invulling van artikel 13 staat in de bijlage 8. 
 
Het uitvoeren van routinematige inspecties. 
Onder routinematige inspecties wordt verstaan geplande (on)aangekondigde inspecties. Ar-
tikel 13, 5e en 7e lid, schrijft voor dat er procedures voor routinematige inspecties in een in-
spectieplan zijn opgenomen.  Deze routinematige inspecties kunnen bestaan uit aangekon-
digde en onaangekondigde inspecties. In 2017 zal minimaal 20% van deze inspecties on-
aangekondigd worden uitgevoerd, met name bij de bedrijven die matig of slecht presteren.  
Artikel 13, 8e lid, van het Brzo stelt dat de frequenties voor routinematige inspecties per in-
richting moet worden opgenomen. De hoofdlijn is dat een hoogdrempelige inrichting (VR) elk 
jaar wordt geïnspecteerd en een laagdrempelige inrichting ten minste eenmaal per drie jaar. 
In Noord zal, in 2017, elke inrichting (zowel hoogdrempelig als laagdrempelig) in principe, 
namens het bevoegd gezag geïnspecteerd worden. Op bovenstaande verplichting kan een 
uitzondering gemaakt worden, artikel 13, lid 9. Dit lid bepaalt dat van een inspectiefrequentie 
van 1 x per jaar afgeweken kan worden. Dit als de inspectiefrequentie omwille van een risi-
cobeoordeling niet nodig wordt geacht. Uit behaalde resultaten is het mogelijk dat de inspec-
tiefrequentie wordt aangepast. In overleg met de inspecterende instanties kan bijvoorbeeld 
het inspectieregime meer of minder inspectiedagen opleveren. Dit is het geval bij de Gasunie 
transportstations in Groningen en Friesland. Deze (laagdrempelige) stations worden niet 
allemaal elk jaar geïnspecteerd, dit gebeurt steekproefsgewijs. Dit is aan de bevoegde geza-
gen voorgelegd en goedgekeurd. Wel wordt voldaan aan de wettelijke eis (voor laagdrempe-
lige inrichtingen) dat de periode tussen twee opeenvolgende inspecties ter plaatse ten hoog-
ste drie jaar is. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de geplande inspecties. 
 
Het uitvoeren van niet-routinematige inspecties. 
Mocht er aanleiding zijn door ernstige klachten, ernstige ongevallen en bijna-ongevallen, 
incidenten en gevallen van niet-naleving worden zo spoedig mogelijk niet-routinematige in-
specties uitgevoerd om onderzoek te doen. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 13, 
lid 12. 
 
Toezien op noodzakelijke acties en het uitvoeren van herinspecties. 
De inspecteurs zien toe dat de noodzakelijke acties binnen een redelijke termijn door de ex-
ploitant worden uitgevoerd. Deze acties moeten zijn gericht op het herstel van de geconsta-
teerde gebreken. De handhaving moet gestructureerd en planmatig worden uitgevoerd. 
Bij een belangrijke overtreding, in de landelijke handhavingstrategie gekwalificeerd als een 
zware overtreding, zal binnen zes maanden een aanvullende inspectie worden uitgevoerd 
om na te gaan of het tekort is opgeheven. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 13, lid 
13, 14 en 15. 
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Informatieverschaffing 
Artikel 13, lid 17  stelt dat in overleg met de bevoegde gezagen afspraken zijn gemaakt hoe 
informatie over de inspecties kan worden verkregen. Deze informatie omvat in ieder geval: 

 De datum van de laatste routinematige inspectie ter plaatse bij een inrichting of een 
verwijzing naar de plaats waar die informatie kan worden geraadpleegd; en 

 Inlichtingen over de wijze waarop er op verzoek meer gedetailleerde gegevens over 
de inspectie en het inspectieplan kunnen worden verkregen. Met de bevoegde geza-
gen worden binnenkort deze afspraken gemaakt.   

 
Afgestemd toezicht 
Naast het Brzo toezicht wordt een inrichting ook door andere toezichthouders bezocht. De 
Wabo-inspecteur is aanspreekpunt voor het bedrijf en tevens de coördinerend toezichthou-
der (CTH) voor andere toezichthoudende instanties. Per bedrijf wordt een integraal toezicht-
plan gemaakt. Hierin komt een overzicht van de te inspecteren onderwerpen, de daarbij be-
horende inspectiepartners en welke inspecties er worden uitgevoerd. De betrokken overhe-
den communiceren met de CTH over de planning van de inspecties en onderwerpen (even-
tueel samen inspecteren) en de resultaten daarvan. In 2014 is de samenwerking met ILT 
gezocht en zijn er samen inspecties gedaan. Door de vorming van de RUD's is ook veel 
kennis in huis gehaald, bij inspecties wordt ook gebruik gemaakt worden van deze expertise 
uit de eigen organisatie(s), bijvoorbeeld van bouwinspecteurs. 
 
Signaaltoezicht 
Oor -en oogfunctie voor elkaar. Ziet een inspecteur/toezichthouder zaken tijdens een inspec-
tie die interessant kunnen zijn voor één van de andere partners, dan wordt men geacht dit 
door te geven aan het coördinerend Wabo bevoegd gezag. Het coördinerend gezag zal dit 
doorgeven aan de andere betrokken partners. Dit is ook van belang met de komst van het 
Brzo 2015 Hierin zijn de drempelwaarden veranderd, Met name de bedrijven die dicht in de 
buurt van de drempelwaarden zitten verdienen speciale aandacht. Als bijvoorbeeld een in-
spectiepartner een dergelijk bedrijf tegenkomt zal dat worden kortgesloten met de betreffen-
de omgevingsdienst, om te verifiëren of dit bedrijf in de juiste categorie zit. Bij het uitvoeren 
van de inspecties wordt, indien relevant, rekening gehouden met bevindingen van inspecties 
die zijn uitgevoerd krachtens andere wettelijke voorschriften. Hiermee wordt invulling gege-
ven aan artikel 13, lid 11. 
 
Kritische prestatie-indicatoren 2016  
Met de komst van het Brzo 2015 zijn o.a. termijnen vastgelegd. Deze termijnen zullen wor-
den overgenomen en worden gemonitord. Artikel 13, lid 13 schrijft voor dat de toezichthou-
ders de exploitant binnen vier maanden na iedere inspectie de conclusies van de inspectie 
mededelen. Dit wijkt af van de huidige werkwijze waarin beschreven is dat de conclusies 
(door middel van een rapportage) maximaal binnen acht weken na de close-out bij de exploi-
tant moeten liggen. In Noord zullen we vasthouden om de rapportage (conclusies) maximaal 
binnen 8 weken na de close-out aan de exploitant mee te delen. Andere prestatie-indicatoren 
zijn; het op tijd versturen van de inspectie agenda, het uitvoeren van een aanvullende in-
spectie binnen een termijn van 6 maanden bij een belangrijke overtreding.  

 
  



9 
 

3.4 Uitvoering van vergunningverlening 
 

Algemeen 
Met de oprichting van professionele uitvoeringsorganisaties moet de kwaliteit van VTH-taken 
voor de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) duurzaam geborgd gaan worden. 
De kritische massa aan kennis en deskundigheid is met het operationeel worden van de 
ODG, de FUMO en RUDD gebundeld.  
De kwaliteitsverbetering, uniformering en samenwerking tussen deze drie organisaties op het 
vlak van vergunningverlening heeft in 2016 duidelijke contouren gekregen en zal zich ook in 
2017 verder ontwikkelen.  In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van verwachte procedu-
res bij de Brzo- en RIE-4 bedrijven. 
 
Kennisuitwisseling 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn kennisintensieve taken. De regelgeving in 
het Wabo-domein is complex. Een verbindende kennisinfrastructuur en permanente educatie 
is noodzakelijk om deze taken goed uit te kunnen voeren. De kennis is de afgelopen jaren 
stevig in ontwikkeling, aangezien wet- en regelgeving voortdurend aan veranderingen onder-
hevig zijn. De regie voor het programma 'Kennisinfrastructuur' is ondergebracht bij RWS 
leefomgeving/Kenniscentrum InfoMil. 
Het verwerven- en delen van kennis, het structureren van de informatie en het gezamenlijk 
leren (in Noordelijk verband en met ketenpartners) heeft ook in 2017 voortdurende aandacht.  
 
Opleidingen 
Om de uitvoering van VTH-taken eenduidiger te maken zijn landelijke kwaliteitscriteria ont-
wikkeld waaraan VTH medewerkers welke zich bezighouden met Brzo en/of RIE4 inrichtin-
gen moeten voldoen. Besloten is dat deze VTH medewerkers, met een technische HBO ba-
sisopleiding, anders dan een HBO Chemische Technologie of HBO Procestechniek, middels 
een aantal opleidingsmodules extra worden bijgeschoold. Meerdere Brzo/RIE-4 vergunning-
verleners zullen moeten worden bijgeschoold om aan de kwaliteitscriteria te (blijven)voldoen. 
Op dit moment is ca. de helft van de VTH-medewerkers klaar met hun bijscholing. Naar ver-
wachting voldoen alle VTH medewerkers op 1 januari aan het gewenste technische niveau. 
Het merendeel van de medewerkers heeft dit traject al met goed gevolg doorlopen of waren 
al gekwalificeerd. 
 
Bedrijven verdeling en kwaliteitscriteria. 
Uit het landelijke kwaliteitsregister volgt dat Brzo-vergunningverleners zich 1/3 van hun werk-
tijd bezig moeten houden met activiteiten op het vlak van vergunningverlening bij bedrijven 
vallende onder het Brzo en/of RIE-4 om aan de noodzakelijke vlieguren te komen.  
Per volledige fte komt dit neer op een tijdsbesteding van 450 uur.  
Om welke specifieke activiteiten het bij deze risicovolle bedrijven gaat is in de kwaliteitscrite-
ria genoemd, dit zijn: 

1.  Toetsen van de ontvankelijkheid van het milieudeel van een aanvraag. 
2.  Adviseren over en/of opstellen van besluiten in relatie tot het verlenen, weigeren, wijzigen of in-

trekken van het milieudeel van een omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of 
veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting. 

3.  Afhandelen van meldingen in het kader van het activiteitenbesluit, inclusief het beoordelen van 
gekwantificeerde doelvoorschriften, erkende maatregelen, verplichte maatregelen en/of het be-
oordelen van een gelijkwaardige voorziening op basis van representatieve meetgegevens, on-
derbouwde berekeningen of een risicoanalyse en het opstellen van maatwerkvoorschriften en 
instemmende beschikkingen. 

4.  Tijdig signaleren welke milieuspecialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun 
bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen. 

Hoewel niet in de bovengenoemde opsomming (zie kader) genoemd, kan gesteld worden dat 
ook het uitvoeren van actualiseringstoetsen dan wel het daadwerkelijk ter hand nemen van 
actualiseringen bij risicobedrijven tot (vergunningen)activiteiten behoort. Bovendien kan 
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deelname aan (landelijke, regionale of interne) Brzo gerelateerde projecten worden gerekend 
tot relevante activiteiten die ook meetellen. 
De verwachting voor regio Noord is dat de Brzo-vergunningverleners (ruim) zullen voldoen 
aan de norm voor de vereiste vlieguren. 
 
Vergunningverlening 
Voor de uitvoering van vergunningverlening hanteren wij de onderstaande criteria: 
- Vergunningverlening voldoet aan de KPMG kwaliteitscriteria en de Maatlatcriteria Brzo+; 
- Bedrijven worden gestimuleerd tot kwaliteitsverbetering van hun aanvragen, door voor-

overleg, officieel aangevraagd via het OLO; 
- (Wettelijke) adviseurs worden vroegtijdig betrokken in vergunningverlenings-processen, 

overeenkomstig de afspraken gemaakt in het impulsproject VV3 'Afstemming Brzo-
partners'; 

- Vergunningverlening voldoet aan de in de Ministeriële regeling Omgevingsrecht (Mor) 
neergelegde indieningsvereisten; 

- Vergunningverlening voldoet aan de in het Besluit Omgevingsrecht (Bor) neergelegde 
procedurele professionaliseringscriteria; 

- Het verlenen van vergunningen gebeurt op basis van de geldende Nationale en Europe-
se wet- en regelgeving; 

- Het verlenen van vergunningen gebeurt op basis van actuele kennis; 
- Het verlenen van vergunningen gebeurt op basis van Beste Beschikbare Technieken 

(BBT), overige toetsingscriteria  en door de bevoegde gezagen vastgestelde VTH-
beleidskaders en toetsingscriteria; 

- De vergunningen worden verleend binnen de wettelijke termijnen, dan wel binnen de 
norm die wordt gehanteerd door het bevoegd gezag; 

- Uniforme en integrale werkwijze voor vergunningverlening waarbij zowel het bedrijf, in-
specteur, vergunningverlener en eventueel adviseur zijn betrokken; 

- Leidende waarden bij het verlenen van vergunningen zijn: snelheid en zorgvuldigheid, 
duidelijkheid, eenduidigheid/uniformiteit (gelijk speelveld: branches en concerns en wer-
ken met standaarden), handhaafbaarheid rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. 

 
Startformulier/Intake: 
Om een uniforme behandeling van initiatiefnemers binnen de drie noordelijke provincies te 
bewerkstelligen is in 2016 gewerkt aan de totstandkoming van een 'startformulier'.  
Met behulp van dit formulier worden alle facetten die voor de vergunningverlening van be-
lang zijn, op een gelijkwaardige en eenduidige wijze langsgelopen en afgevinkt waardoor  er 
een volledig beeld ontstaat van alle te doorlopen procedures en procedurestappen om een 
initiatief te realiseren.  
In 2017 wordt  het formulier geïmplementeerd, waarna eind 2017 een evaluatie zal plaats-
vinden op de correcte uitvoering en de meerwaarde die het heeft in het vergunningverle-
ningsproces. 
 
Melding Activiteitenbesluit 
Meldingen Activiteitenbesluit worden, voordat deze worden overgedragen aan toezicht, altijd 
door vergunningverlening getoetst op: 
- volledigheid;  
- juistheid (klopt de melding of is er sprake van een vergunningprocedure); 
- ruimtelijke aspecten; 
- eventueel benodigde maatwerkvoorschriften en OBM's (omgevingsbeperkte  
- milieutoets); 
- handhaafbaarheid (de vergunningverlener legt het concept maatwerkbesluit voor aan    

toezicht ter toetsing. 
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Collegiale toets / 4-ogenprincipe 
Eén van de kwaliteitscirkels is de collegiale toets. Om het kwaliteitsniveau van de opgestelde 
vergunningen te bewaken, werden deze tot dusverre altijd aangeboden aan een tweede le-
zer (4-ogenprincipe) binnen de eigen organisatie. Uitgebreide milieuvergunningen ondergin-
gen daarnaast veelal een  juridische en handhaafbaarheidstoets. 
In 2016 is binnen regio Noord tot een format gekomen om specifiek Brzo en/of RIE4 vergun-
ningen onderling te laten toetsen bij een andere OD dan de eigen. In 2017 wordt  hiermee 
ervaring opgedaan waarna er eind 2017 een evaluatie zal plaatsvinden op de correcte uit-
voering en de meerwaarde die het heeft in het vergunningverleningsproces. 
 
Actualiseren vergunningen (Impulsproject VV1) 
Regelmatig moet worden bezien of de voorschriften van een vergunning nog toereikend zijn 
om het milieu te beschermen. Aanpassen van de vergunning is vervolgens toegestaan als 
dat nodig is ter (verdere) bescherming van het milieu.  
Vergunningendossiers van Brzo en/of RIE-4 bedrijven zullen vijfjaarlijks worden doorgelicht 
op actualiteit. Zo nodig zullen aan een actualisatietoets onderworpen vergunningen worden 
geactualiseerd. Dit zal plaatsvinden binnen de maatstaven die worden gehanteerd door het 
bevoegd gezag. 
Vanuit het landelijke impulsproject VV1 is een voorstel naar voren gekomen voor een werk-
wijze die enerzijds het proces voor de totstandkoming van een actualisatieprogramma regelt 
en anderzijds een opzet geeft voor de inhoudelijke elementen van een actualisatietoets. Een 
actualisatieprogramma voor een jaar bevat zowel de te toetsen vergunningen als de (afge-
sproken) opvolging van uitgevoerde toetsen. Binnen FUMO, RUDD en ODG is afgesproken 
dat het proces uit het landelijke voorstel om te komen tot een actualisatieprogramma op dit 
moment als richtinggevend/een hulpmiddel wordt gezien en dat we ernaar streven om voor 
2017 een actualisatieprogramma te hebben die zo goed mogelijk aansluit bij de landelijke 
lijn. Het streven is uitgesproken om in 2017, het actualisatieprogramma 2018 conform de 
landelijk voorgestelde werkwijze op te stellen. 
Ten aanzien van het landelijk voorgestelde actualisatietoetsformulier hebben we geconclu-
deerd dat dit een minimumvereiste is. Gebleken is dat het (uitgebreidere) formulier dat Gro-
ningen hanteert, sterker de voorkeur heeft bij eenieder, zodat is afgesproken om actualisatie-
toetsen met het Groninger formulier uit te voeren. De ervaringen die daarmee worden opge-
daan worden geëvalueerd. 
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4.0 Speerpunten in 2017  
 
Naast de uitvoering van de reguliere VTH-uitvoeringstaken, zijn er regionale en landelijke 
speerpunten welke extra aandacht en inzet vragen. Deze speerpunten hebben tot doel een 
impuls te geven ter verbetering van de uitvoering ervan. 
 
Voor 2017 zijn een aantal landelijke speerpunten benoemd, deze speerpunten zijn: 

 Age-ing;  

 Blootstelling; 

 (On-)aangekondigde inspecties n.a.v. ranking;    

 Geconsolideerde vergunningenoverzichten Brzo en RIE-4 bedrijven; 

 Het meldgedrag van risicovolle bedrijven van ongewone voorvallen. 

 Participeren in landelijke projecten. 
 
 
Daarnaast hebben provincies een voor hun eigen gebied specifiek speerpunt: 

 Drenthe: het toezicht op de uitvoering en de voortgang van de afspraken op en uit 
de verbeterplannen in kader van Masterplan Brandveiligheid Emmtec-terrein te 
Emmen. 

 Groningen: aardbevingen in relatie tot Brzo hoogdrempelige bedrijven en VR-
beoordelingen;  

 
De drie noordelijke provincies hebben voor het werkprogramma 2017 gezamenlijk als speer-
punt de samenwerking, uniformering en kwaliteitsborging genoemd. De opvolging van de 
aanbevelingen van het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer wordt daarin meegeno-
men. In het de voorgaande jaren zijn al grote stappen gezet, de uitvoering daarvan is nu 
vastgelegd in het projectplan "Samenwerking, Uniformering en Kwaliteitsborging. 
 
Doordat de VTH-taken met betrekking tot Brzo+ zijn uitbesteed aan de omgevingsdiensten is 
de uitvoering verder van het provinciale apparaat af komen te staan. De Noordelijke Reken-
kamer heeft daarom in 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de provincies 
grip houden op de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken bij de majeure risicobedrij-
ven. Voor dit onderzoek hanteert de Rekenkamer de volgende vraagstelling: 
 
Draagt het provinciale toezicht op de majeure risicobedrijven – waarvan de uitvoering 
is uitbesteed – in voldoende mate bij aan de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften 
door deze risicobedrijven en welke lessen zijn er te trekken voor de komende 
periode? 
 
De resultaten van dat onderzoek is vastgelegd in drie afzonderlijke rapporten, met als titel 
"Provinciale Grip op de [Drentse, Friese, Groningse] bedrijven met grote risico's voor hun 
omgeving". 
 
De Noordelijke Rekenkamer heeft de volgende aanbevelingen gedaan. 

1. Gedeconcentreerde uitvoering van taken, groeimodel naar efficiëntie en harmonisa-
tie; 

2. Streef op langere termijn naar een gezamenlijke maat voor het uitvoerings- en kwali-
teitsniveau bij majeure bedrijven; 

3. Geef de samenwerking meer ruimte en bouw dit verder uit; 
4. Geef naast kwantitatieve (output) ook kwalitatieve (outcome) over de uitvoering en ef-

fectiviteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij majeure risicobedrijven 
 
De opvolging van de aanbevelingen zijn uitgewerkt in diverse verbeteracties gericht op sa-
menwerking, uniformering en kwaliteitsborging. Centraal staat hier het verder harmoniseren 
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en ontschotten tussen de drie uitvoerende diensten (FUMO, RUDD en ODG) gericht op de 
uitvoering van de taken als ware het één organisatie. De uitvoering van de verbeteracties 
wordt projectmatig uitgevoerd gedurende de periode 2016 tot eind 2017. Voorbeelden hier-
van zijn het vormen van één pool toezichthouders, het verbeteren van het jaarverslag ten 
aanzien van de verantwoording over de kwaliteit van de uitvoering en naleving (outcome). 
 
Provinciale Staten van Groningen heeft een amendement aangenomen waarin zij de Gede-
puteerde Staten van Groningen verzoekt haar jaarlijks te informeren.  Deze informatie gaat 
over de actualiteit van vergunningen, de inspectiefrequentie, geconstateerde overtredingen, 
handhaving, klachten en incidenten. 
 
Provinciale Staten van Fryslân heeft, naar aanleiding van het onderzoek van de NRK ge-
vraagd, bij handhavingstrajecten hun als volgt te informeren: 

 tijdig indien zich een handhavingstraject voordoet op basis van een overtreding cate-
gorie 3 (zeer geringe dreiging zwaar ongeval); 

 onverwijld indien zich een handhavingstraject voordoet op basis van een overtreding 
categorie 1 of 2 (onmiddellijke zware dreiging zwaar ongeval/onvoldoende maatrege-
len getroffen etc.). 
 

We streven naar een uniform rapport waarin de informatie staat waar Gedeputeerde Staten 
van de Noordelijke provincies hun Provinciale Staten kunnen informeren. In het begin van 
2017 zal dit format gereed zijn en worden geïmplementeerd.  
De verbetering van de verantwoording over de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken 
is als actiepunt meegenomen in het projectplan "Samenwerking, Uniformering en Kwaliteits-
borging". 
 
Aardbevingen in relatie tot Brzo hoogdrempelige bedrijven en VR-beoordelingen 
Volgens artikel 10 van het Brzo en artikel 9 en 13 van het Rrzo dient het VR een beschrijving 
te bevatten van externe natuurlijke oorzaken met een schatting van de kans en de omvang 
van de effecten. Met name zijn overstromingen en aardbevingen genoemd. Voor overstro-
mingen is het kader bekend, maar voor aardbevingen zijn deze kaders nog in ontwikkeling. 
De PGS-6, die hierin invulling zou kunnen geven is nog niet gereed. Aardbevingen kunnen 
voorkomen in Limburg, Brabant en Groningen. Met name in Groningen is de kans op aard-
bevingen met grote effecten mogelijk door de gaswinning. Er lopen onderzoeken naar de 
effecten van aardbevingen en de bedrijven in het invloedsgebied gebruiken deze onder-
zoeken om de gevaren te beoordelen en de nodige maatregelen te treffen.  Alle onder-
zoeken zijn niet op korte termijn uitgevoerd en de nodige maatregelen kunnen daardoor nog 
niet compleet in het VR beschreven worden. Met de vordering van de onderzoeken zullen 
ook de maatregelen duidelijker worden en zal het VR hier op moeten worden aangepast. Dit 
zal meegenomen worden in de inspecties. 
 
Masterplan Brandveiligheid Emmtec-terrein Emmen 
De brandveiligheid van een gebouw wordt enerzijds bepaald door bouwkundige kenmerken 
en anderzijds door het gebruik ervan. Het wettelijk kader is verankerd in de Woningwet en 
het Bouwbesluit. De prestatie-eisen uit het Bouwbesluit stuiten voor de procesindustrie vrij-
wel altijd op praktische, financiële of technische bezwaren. In de meeste gevallen zullen de 
bedrijven maatregelen en voorzieningen moeten formuleren die door het bevoegd gezag op 
gelijkwaardigheid zijn c.q. moeten worden beoordeeld. Voor het Emmtec-terrein zijn hierover 
afspraken vastgelegd in een masterplan. In 2017 wordt toegezien op de uitvoering en de 
voortgang van de afspraken op en uit de verbeterplannen in kader van Masterplan Brandvei-
ligheid. 
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Ageing  
Ageing is een speerpunt wat is ingebracht door de ISZW.  Age-ing kan men als volgt om-
schrijven: het bestaat naast pure veroudering van installatie(onderdelen) op leeftijd, uit alle 
aspecten die te maken hebben met slijtage of afbraak door stoffen, gebruik en onjuist of on-
voldoende onderhoud. Bepaalde materialen zijn gevoeliger voor bijvoorbeeld uv-straling en 
verouderen daardoor. Of ze verouderen bijvoorbeeld door de producten die er doorheen 
gaan. Maar ook organisaties verouderen, de werknemers – kennis die verdwijnt als mensen 
met pensioen gaan of ander werk gaan doen. Bij Brzo inspecties wordt o.a. gekeken of men 
wel voldoende van de laatste ontwikkelingen op de hoogte is, ook van de processen die on-
dertussen doorontwikkeld zijn. Welke maatregelen de organisatie heeft getroffen om nega-
tieve effecten van age-ing te identificeren, hoe deze negatieve effecten worden voorkomen 
en hoe dit in het veiligheidssysteem is opgenomen. 
 
Blootstelling 
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een Arbo (ISZW) project. Hierbij wordt bekeken hoe bij 
de organisaties de maatregelen ter voorkoming van de blootstelling van de werknemers aan 
gevaarlijke stoffen is geregeld. Dit zijn maatregelen aan de bron, overdracht of bij de werk-
nemer zelf. Dit aspect zal worden meegenomen in de Brzo inspectie door ISZW-inspecteurs.     
 
(On-)aangekondigde inspecties n.a.v. de ranking    
Eenmaal per jaar worden de bedrijven beoordeeld op het niveau van hun acteren op het ge-
bied van hardware, software en mindware. Uit deze beoordeling worden de prestaties verge-
leken met die van vorig jaar. Bij een onvoldoende prestatie of een significante daling in deze 
prestatie moet hier aandacht aan worden geschonken. Dit kan o.a. door onaangekondigde 
inspecties. In 2017 willen wij minimaal 20% van de inspecties onaangekondigd uitvoeren. 
 
Geconsolideerd vergunningenoverzicht (Impulsproject VV6) 
Dit landelijke project is gericht op de totstandkoming van geconsolideerde vergunning-
overzichten bij Brzo+ bedrijven. Een dergelijk overzicht moet bestaan uit:  
a. overzicht van de vigerende vergunningen met vermelding van enkele kenmerken,  
b. een overzicht van de (nog) geldende voorschriften uit deze vergunningen en  
c. een overzicht van de geldende algemene regels van het Activiteitenbesluit.  
De ODG is begin 2016 - tegelijk met het uitvoeren van risicoanalyses - al begonnen met het 
consolideren van vergunning-overzichten voor de HD Brzo-bedrijven en heeft daarmee ook 
al ervaringen met de onderdelen b. en c. opgedaan. De resultaten daarvan worden in Gro-
ningen vastgelegd in het toezichtsplan dat een dynamisch document is en zo nodig op elk 
moment kan worden aangepast. 
Voor het opvragen (en inzien) van de geconsolideerde vergunningen is op dit moment toe-
gang tot de 'verlengde kabels' vereist. In 2017 zal dit traject een vervolg krijgen waarbij er 
sterk aan wordt gedacht om de vigerende vergunningen van de Brzo+ bedrijven in regio 
Noord op het Brzo-web te plaatsen. Hiermee zijn deze documenten direct opvraagbaar voor 
alle medewerkers binnen regio Noord die zijn belast met VTH-taken en ook voor consigna-
tiedoeleinden zijn deze documenten op die manier snel te raadplegen. 
 
Het meldgedrag van risicovolle bedrijven van ongewone voorvallen. 
Bedrijven moeten een ongewoon voorval (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoe-
ring) melden aan het Wabo - bevoegd gezag. Bedrijven zijn verplicht melding te doen bij het 
bevoegd gezag, maar het bevoegd gezag is verplicht de voorvallen door te melden aan IL&T 
en overige betrokken instanties. Landelijk heeft de IL&T de bevoegde gezagen (en de omge-
vingsdiensten als uitvoerende instanties) aangesproken op deze verplichting en vraagt nale-
ving hiervan. Het gaat dan om het doormelden van het incident, maar ook over de vervolgin-
formatie in verband met de afwikkeling van het incident. Dit wordt in Noordelijk verband op-
gepakt. Daarnaast wordt er bij de inspecties gekeken of er ongewone voorvallen hebben 
plaatsgevonden en of deze ongewone voorvallen op de juiste manier zijn gemeld. 
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Participeren in landelijke projecten 
De zes Brzo-RUD’s hebben de Leidraad  Samenwerking Brzo-OD’s opgesteld. Hierin is de 
volgende ambitie omschreven: “uitvoeren van de vergunningverlening, toezichts- en handha-
vingstaken (in mandaat) voor de bevoegde gezagen en functioneren alsof er één organisatie 
is. Kwalitatief van hoog niveau, goede informatiepositie, een uniforme uitvoering van de ta-
ken voor één level playing field voor bedrijven, bevoegde gezagen en medewerkers. Een 
integrale benadering met de andere betrokken (rijks)overheden van milieu- en veiligheids-
problematiek wat leidt tot een betere beheersing van milieu- en veiligheidsrisico’s, alsmede 
een betere regelnaleving. Deze ambities zijn vertaald naar acties, één van die acties is het 
PGS 29-project, andere acties zijn de samenwerking met het OM en de landelijke account-
schappen. Ook deze projecten zullen in 2017 een vervolg krijgen. 
 
PGS 29 
in het Brzo-directeurenoverleg van 13 juni 2013 is ingestemd met een voorstel ‘Uniforme 
aanpak vergunningverlening bij PGS 29-bedrijven’ over hoe de zes Brzo-omgevingsdiensten 
de verdere implementatie van het Brzo zullen aanpakken. 
Dit voorstel bevat o.a. afspraken hoe om te gaan met de GAP-analyses, uitbreiding van een 
expertisegroep, herziening van de PGS 29 en inspecties op (verdere) thema's voor PGS 29-
opslagen. De binnen dit project gekozen inrichtingen met een PGS-29 opslag zijn bezocht in 
2014 en 2015 en waar nodig is een handhavingstraject ingezet. 
In juli 2016 is de nieuwe PGS 29:2016 gepubliceerd. Dat betekent dat vergunningen die nu 
worden verleend deze voorschriften in plaats van de voorschriften uit de “Erkende maatrege-
len tabel “ in vergunning moeten worden opgenomen. Voor de Regio Noord moeten in 2017 
die vergunningen worden geactualiseerd waar de onafhankelijke overvulbeveiliging nog niet 
in de vergunning is voorgeschreven. Deze maatregel moet conform het vastgestelde uitvoe-
ringsbeleid van IenM op 1-1-2018 respectievelijk 1-1-2019 (afhankelijk van de opgeslagen 
stof) zijn geïmplementeerd. De uit te voeren actualisaties door de bevoegde gezagen dienen 
vóór de voorgeschreven implementatiedata worden uitgevoerd.  
Het beleidskader “Plasbranden in tankputten met K1/K2 producten in vast dak tanks” wordt 
in de komende periode landelijk uitgerold. De betreffende bedrijven in Noord zijn gezamenlijk 
met de betreffende Veiligheidsregio’s in beeld gebracht. De bedrijven worden door de be-
voegde gezagen middels een brief  over het beleidskader geïnformeerd. Over het organise-
ren van een noordelijke bijeenkomst met de gezamenlijke bedrijven wordt op dit moment 
nagedacht. Het vastgestelde maatregelpakket dient daar waar in de vergunning geen reke-
ning is gehouden met dit scenario worden vastgelegd. 
Over de lopende procedures PGS 29-inrichtingen wordt regelmatig gerapporteerd. 

  
Landelijke accountschappen / concernbenadering 
Vanuit het landelijk Impulsproject is een project accounthouderschap gestart. In dit project 
gaat het erom een eerste stap in het ontwikkelen van een level playing field voor bedrijven te 
creëren. Deze opgave is door de politiek meegegeven. Tegelijkertijd is het gewenst dat het 
een verdergaande efficiency en effectiviteit voor de Omgevingsdiensten gaat opleveren. De 
introductie en uitwerking van landelijk accounthouderschap kan een middel zijn om dit te 
bereiken. Het doel van de opdracht is daarom: het ontwikkelen van het stramien voor de 
werkwijze van het Landelijk Accounthouderschap (LAHS). Resultaat LAHS Con-
cerns/bedrijven (hierna: concerns) die in Nederland meerdere vestigingen hebben of in het 
werkgebied van meerdere OD’en werkzaam zijn, krijgen te maken met meerdere vestigingen 
van de Brzo-Omgevingsdiensten (OD'en), met verschillende Veiligheidsregio’s en de Inspec-
tie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Uiteindelijk doel is door effectievere samen-
werking van de Brzo-OD'en, de VR en de ISZW ervoor te zorgen dat het voor het con-
cern/bedrijf geen verschil uitmaakt waar zij werkt, dat de behandeling in heel het land het-
zelfde is, zowel qua expertise, als de be- en afhandeling van de VTH-aangelegenheden. Het 
gaat zowel om Vergunningverlening als om Toezicht en Handhaving. Lokaal maatwerk blijft 
uiteraard noodzakelijk en mogelijk. 
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Het resultaat van LAHS moet zijn dat er (richting de concerns) sprake is van: 
• Uniformiteit 
• Eén gezicht/aanspreekpunt namens de overheid 
• Een hogere kwaliteit van VTH en daarmee een hoger veiligheidsniveau 
• Meer effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering van VTH-taken 
 
Verwachte voordelen van LAHS 
LAHS kan een aantal belangrijke voordelen opleveren. Daarbij wordt o.a. gedacht aan: 
• Meer uniformiteit in de behandeling en beoordeling van concerns 
• Eén aanspreekpunt voor concerns namens de overheid 
• Verhoging van de kwaliteit van VTH en daardoor verhoging van het veiligheidsniveau bij 

concerns 
• Meer efficiency en effectiviteit 
• Betere samenwerking en afstemming tussen de Brzo-OD’en onderling, ISZW en VR 
• Verhogen van kennis door kennisuitwisseling onderling 
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Bijlage 1. Matrix uitvoeringsprogramma Brzo+ nnl 2017 
 
onderwerp doelstelling Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)  

  Beschrijving RUDD FUMO ODG Totaal 

TOEZICHT  

preventieve Wabo-
inspecties 

inrichtingen worden met 
een frequentie van 2 x 
per jaar gecontroleerd 

aantal geplande 
preventieve Wabo-
inspecties 

22 Wabo inspec-
ties. 

24 Wabo inspec-
ties

1
 

 

80 Wabo inspec-
ties

2
 

 

22+24+80=126 

preventieve Brzo-
inspecties 

inrichtingen voldoen aan 
de eisen uit de Brzo 

aantal geplande 
preventieve Brzo-
inspecties 

6 Brzo inspecties 12 Brzo inspecties
3
 

 
30 Brzo  inspec-
ties

4
 

 

6+12+30=48 

VR-beoordelingen ½ 2017 zijn alle inge-
diende VR-
beoordelingen uitge-
voerd 

aantal beoordelin-
gen afgerond 

Niet van toepas-
sing 

3 VR-en ingediend, 
uitloop beoordeling 
in 2017 

13 VR-en inge-
diend, uitloop be-
oordeling in 2017. 
In 2017 5 VR-en 
nieuw ter beoorde-
ling. 

16 uitloop in 
2017. 
5 nieuwe VR-
en 

VERGUNNINGVERLENING 
Actualisatietoetsen 
Brzo+ inrichtingen 

omgevingsvergunningen 
zijn actueel en hand-
haafbaar 

aantal geplande 
actualisatietoetsen 

2 stuks gepland 1 algehele doorlich-
ting, mogelijk 7 
PGS-gerelateerde 
doorlichtingen als 
nieuwe PGS 15 
en/of PGS 31 is 
vastgesteld 

3 stuks gepland in 
2017 

 

Actualisatie Brzo+ 
milieuvergunningen 

omgevingsvergunningen 
zijn actueel en hand-
haafbaar 

aantal geplande 
actualisaties (AHW, 
maatwerk, etc.) 

2 stuks gepland Mogelijk 3 algehele 
AHW’s (2 na door-
lichting in 2016 en 
1 na doorlichting in 
2017); 1 deelAHW 
nav PGS 15 
(def.besluit in 
2017) en mogelijk 7 

15 stuks (ook uit-
loop 2016. Vari-
erend van algehele 
revisie tot aanpas-
sing op enkele 
kleine onderdelen) 

 

                                                
1
 de gastransport-inrichtingen, hebben een afwijkende frequentie, daarmee kan het daadwerkelijk geplande aantal afwijken 

2
 de gastransport-inrichtingen, hebben een afwijkende frequentie, daarmee kan het daadwerkelijk geplande aantal afwijken, NRD is failliet aantal inspecties moet nog worden bepaald 

3
 de gastransport-inrichtingen, hebben een afwijkende frequentie, daarmee kan het daadwerkelijk geplande aantal afwijken, Schuurmans is failliet aantal inspecties moet nog worden bepaald 

4
 de gastransport-inrichtingen, hebben een afwijkende frequentie, daarmee kan het daadwerkelijk geplande aantal afwijken 



 
 

deel-AHW’s nav 
nieuwe PGS 15/31; 
Mogelijk 3x maat-
werk lucht (afhan-
kelijk van doorlich-
ting 4eTranche in 
2016); 2 deel 
AHW’s doorloop 
PGS 29 (def.besluit 
in 2017) 

Overdracht dossiers 
van gemeente naar 
GS na Brzo 2015 
check 

initiëren correcte over-
dracht 

? - 7 inrichtingen, (ini-
tiëren correcte 
overdracht is in 
2016 gestart, svz 
2016 papieren 
dossiers zijn nog 
niet overgedragen) 

3 bedrijven als 
'Brzo-verdacht' na 
Brzo-2015 check 
naar voren geko-
men 
(stavaza 21-9-
2016) 

 

Vergunningen Brzo+ 
inrichtingen op aan-
vraag (uitgebreid)  
 

behandelen aange-
vraagde veranderingen 

aantal uitgebreide 
procedures  
 

3 stuks geschat 2 uitgebreid (def. 
Besluit in 2017, 
waarbij 1 met 
zienswijze en mo-
gelijk bezwaar en 
beroep); 2 uitge-
breid (vooroverleg 
2016 met doorloop 
in 2017, procedure 
in 2017); verwacht 
1 uitgebreid nieuw 
te starten in 2017 

5 à 6 stuks geschat  

Vergunningen Brzo+ 
inrichtingen op aan-
vraag (regulier) 
  

behandelen aange-
vraagde veranderingen 

aantal reguliere 
procedures & 
percentage Brzo+ 
relevant 

2 stuks geschat Schatting 4 waar-
van 50% BRZO 
relevant 

8 stuks (geschat 
percentage Brzo-
relevantie 10% ??) 

 

Meldingen activiteiten-
besluit Brzo+ inrichtin-
gen  
 

behandelen meldingen 
ABM 

aantal meldingen& 
percentage Brzo+ 
relevant 

3 stuks geschat Schatting 2 waar-
van 0% Brzo rele-
vant 

Schatting 2 à 3 
waarvan 0% Brzo 
relevant 

 

  



 
 

Voldoen aan kwali-
teitscriteria 

alle vergunningverleners 
hebben hun (evt.) Brzo 
bijscholing gehad 

aantal gekwalifi-
ceerde vergunning-
verleners 

2 
(waarvan 1 in op-
leiding) 

2 6   

Geconsolideerde ver-
gunningoverzichten 
Brzo+ inrichtingen 
(impuls VV6) 

van Brzo+ inrichtingen is 
een geconsolideerd 
vergunning overzicht  

aantal geconsoli-
deerde overzichten 

 
11 

 
11 stuks 

(Schuurmans ver-
valt) 

40 stuks 
(G2G, Green 
Foods Farm en 
Gasunie stikstoffa-
briek vervallen) 

 

Samenwerking Regio 
Noord 

Gebruik maken van el-
kaars kennis en experti-
se 

? Conform afspraken 
ODG/RUDD/FUMO 

Conform afspraken 
ODG/RUDD/FUMO 

Conform afspraken 
ODG/RUDD/FUMO 

 

Implementatie unifor-
me werkwijzen/ werk-
processen/etc. 

Zoveel mogelijk unifor-
meren werkwijzen (level-
playingfield) 

? Conform afspraken 
ODG/RUDD/FUMO 

Conform afspraken 
ODG/RUDD/FUMO 

Conform afspraken 
ODG/RUDD/FUMO 

 

 
 
 
 



 
 

Bijlage 2: Deelnemende toezichthouders en wet- en regelgeving vallend onder Brzo+  
 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) 
De ISZW houdt zich bezig met het toezicht op de wetgeving van het ministerie van SZW op 
het terrein van met name de arbeidsveiligheid en gezondheid. De belangrijkste wetten die 
meegenomen worden tijdens de inspecties Brzo+ zijn: 

- de Arbeidsomstandighedenwet (incl. Brzo regelgeving); 
- Reach / EU-GHS; 
- de Arbeidstijdenwet; 
- de Warenwet. 

De ISZW houdt toezicht door het systematisch en gericht uitvoeren van inspecties. Daar-
naast onderzoekt de ISZW meldingen van ernstige arbeidsongevallen, zware ongevallen met 
gevaarlijke stoffen en klachten van werknemers op het gebied van de arbeidsomstandighe-
den. 
 
Brzo-uitvoeringsdienst, de ODG 
Om de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhavingtaken (VTH-taken) in de 
fysieke leefomgeving te verbeteren hebben rijk, provincies en gemeenten in 2009 een 
package deal gesloten. Onder regie van de provincies komt er een landelijk stelsel van 28 
regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) voor de uitvoering van een groot deel van de milieu-
taken. 
Daarbij is er speciale aandacht voor bedrijven die onder het Besluit risico's zware ongevallen  
vallen en complexe chemiebedrijven, de zogenaamde RIE-4-bedrijven. Voor deze bedrijven 
gelden extra kwaliteitscriteria voor de uitvoering van taken en landelijk is afgesproken dat 
zes gespecialiseerde Brzo-RUD’s binnen het stelsel van 28 RUD’s deze taken gaan uitvoe-
ren. In Noord Nederland is dat de Omgevingsdienst Groningen, omdat het merendeel van 
deze inrichtingen in de provincie Groningen liggen. In Noord-Nederland is overeengekomen 
dat de Brzo-RUD de uitvoering van deze taken stuurt en coördineert, maar dat de uitvoering 
van taken decentraal kunnen plaatsvinden bij de decentrale RUD’s en bevoegde gezagen. 
Uitgangspunt daarbij is wel dat de taken eenduidig worden uitgevoerd onder de eindverant-
woordelijkheid van de directeur van de Brzo-RUD. 
 
Provincies 
Het toezicht van provincies bij de Brzo- en chemiebedrijven richt zich met name op: 

- Wabo 
- Brzo.  
- Wet Bodembescherming 
- Direct werkende regelgeving zoals het Activiteitenbesluit 

 
Ingevolge de Wabo is de provincie bevoegd gezag voor de grotere bedrijven (hoofdstuk 5 
Wabo). Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor de vergunningverlening, het toezicht en 
de handhaving van de voorschriften die in de omgevingsvergunning staan. Het Bestuurlijk 
Toezichtprogramma richt zich op het milieudeel van de Wabo en andere onderdelen (zoals 
bouwregelgeving) vallen daar dus niet onder. Uitbreiding met andere onderdelen kan wel 
lokaal/regionaal worden ingevuld, maar maakt dus geen onderdeel uit van het BTP. Voor de 
Brzo is de provincie coördinerend bevoegd gezag voor de grotere bedrijven. Dit betekent dat 
zij ervoor moet zorgen dat de samenwerking tussen de Brzo-partners efficiënt verloopt en 
dat de inspecties niet nodeloos belastend zijn voor het bedrijfsleven. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rijkswaterstaat (RWS) 
Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor de bij het Rijk in beheer zijnde wateren. Rijkswa-
terstaat is binnen dit beheersgebied verantwoordelijk voor vergunningverlening en handha-
ving in het kader van de Waterwet 
 
Rijkswaterstaat wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het VR voor die 
onderdelen die de bescherming van het oppervlaktewater aangaan. Tevens heeft zij op 
grond van de Wabo adviesrecht bij het beoordelen van de omgevingsvergunning ten aanzien 
van indirecte lozingen. 
 
Veiligheidsregio’s  
De veiligheidsregio is onder meer belast met rampbestrijding, beheersing van regionale risi-
co’s aan de hand van een opgesteld risicoprofiel en de daarbij horende beleids- en operatio-
nele plannen. De toezicht- en handhavingstaken van de veiligheidsregio richten zich op de 
uitvoering van het Brzo, de aanwijzing van een bedrijfsbrandweer en het toezicht en de 
handhaving daarop. Op grond van de Wet veiligheidsregio’s (artikel 10b en c, artikel 25e) 
draagt de veiligheidsregio zorg voor de advisering van en toezicht voor het bevoegde gezag 
als het gaat over brandveiligheid in de breedste zin van het woord. 
 
Voor de uitvoering van het Brzo hebben de 25 veiligheidsregio’s onderling afspraken ge-
maakt om aan maatlateisen te voldoen. Totaal is een zestal maatlatorganisaties, congruent 
aan de verdeling van de Omgevingsdiensten, operationeel.  De VR Groningen heeft afspra-
ken gemaakt met de VR Fryslân en Drenthe over het uitvoeren van Brzo werkzaamheden. 
 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)  
ILT is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving en uitvoering van het stelsel van wet- 
en regelgeving voor bouwen, wonen, ruimte en milieu. Deze taak wordt ingevuld door het 
uitvoeren van thematisch en systematisch onderzoek. 
 
Het betreft enerzijds het directe toezicht op de naleving van regelgeving waarvoor het Rijk 
bevoegd gezag is en voor wat betreft de majeure risicobedrijven de Wet milieugevaarlijke 
stoffen (Reach, Biociden), de Amvb-Buisleidingen en eventueel doelgroep-convenanten (bijv. 
Security-convenant). 
Anderzijds het interbestuurlijk toezicht op de wijze waarop de andere overheden hun taken 
voor de uitvoering van ILT-regelgeving vorm geven (bijv. wat betreft de majeure risicobedrij-
ven, de uitvoering van de Wabo en het Brzo). Inspecties in dit kader vallen niet onder het 
Bestuurlijk Toezichtprogramma, maar daarover zal wel afstemming plaatsvinden binnen het 
Brzo+. Ongewone voorvallen dienen te worden gemeld aan de ILT. 
 
Verder is ILT verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving en uitvoering van het stelsel 
van wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De basis hiervoor ligt in de 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen.  
 
Waterschappen 
Waterschappen zijn het bevoegd gezag voor de niet bij het Rijk in beheer zijnde wateren op 
basis van de Waterwet. Zij verstrekken vergunningen op basis van de Waterwet en zien toe 
op de naleving. 
De waterkwaliteitsbeheerders (RWS en waterschappen) mogen advies uitbrengen over het 
veiligheidsrapport voor die onderdelen die de bescherming van het oppervlaktewater aan-
gaan. Tevens hebben zij op grond van de Wabo adviesrecht bij het beoordelen van de om-
gevingsvergunning ten aanzien van indirecte lozingen. 
 
 
 
 



 
 

Bijlage 3: Organisatie en overlegstructuur Brzo 
 
In deze bijlage schetsen we de landelijke en regionale organisatiestructuur zoals de Brzo 
RUD's die zien voor de uitvoering van het Brzo 2015.  
 
Landelijk 
 
Voor de landelijke regie en facilitering is de Brzo+ organisatie verantwoordelijk, een organi-
satiestructuur met directe participatie van de toezichthoudende diensten en de verantwoor-
delijke beleidsdepartementen. Met de komst van de zes bovenregionale RUD’s is de organi-
satie de VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) landelijk veranderd.  
 
Landelijk stelt men jaarlijks een programma op waarin gemeenschappelijke activiteiten wor-
den vastgelegd. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van hulpmiddelen/instrumenten.  
Het Brzo+-proces heeft als uitgangspunt dat het voor en door alle betrokken partijen is. Er 
wordt gestreefd naar maximale verbinding met de uitvoering in de diverse regionale samen-
werkingsverbanden.  
 
In de volgende figuren zijn de landelijke en regionale structuren weergegeven.  
De organisatie van het Brzo+ overleg onder/in het landelijk stelsel ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

Bestuurlijk omgevingsberaad 

Brzo+ overleg 

Afstemming met de  
strategische milieukamer 

Directeurenoverleg  
6 Brzo-OD's  

Afstemming met het 
bedrijfsleven 

Landelijk management over-
leg Brzo+ 

Normstelling 

Kennis & Exper-
tise 

Toezicht en HH Communicatie 

Planning & Moni-
toring 

RWS Leefomgeving: 
 

Secretariële  
 

ondersteuning  
 

Brzo+ overleg, 
 

Landelijk 
 

Managementoverleg 
 

en de werkgroepen. 
 

Inhoudelijke 
 

ondersteuning bij 
 

Monitoring, ICT,  
 

Website  

Uitvoerende werkgroepen onder het Brzo+ bureau 



 
 

De zes Brzo-omgevingsdiensten  
 
In het hieronder weergegeven organogram is te zien hoe de zes Brzo-omgevingsdiensten 
zich samen hebben georganiseerd:    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op operationeel niveau zijn ook overleggen gepland: 

 Een gezamenlijk overleg van vergunningverleners en toezichthouders (medewerkers-
bijeenkomsten Noord), waarbij de vergunningverleners en de toezichthouders ook apart 
overleggen. 

 Een overleg van de toezichthouders Noord met daarbij ook toezichthouders van de  
waterschappen en RWS en 2 x per jaar met alle toezichthouders van alle Brzo partners.  

 
 
  

Brzo+ overleg 

Directeurenoverleg zes Brzo-OD's 

Managementoverleg zes Brzo-OD's 

Uitvoerende werkgroepen Landelijk jaarprogramma 
(aangestuurd door de 6 Brzo RUD directeuren) 

Ondersteuning 
door landelijk 
coördinatie-
punt van de 

zes Brzo-OD's 



 
 

Noord Nederland 
 
In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de overleg structuur in Noord Nederland er uit 
ziet:  
 
  

Directeurenoverleg zes 
Brzo-OD's 

Directeurenoverleg 

Noord  
OD's en Provincies (bevoegd gezag) 

Bevoegde gezagen-
overleg 

(Managers en coördi-
natoren ODG) 

 

Landelijk 

Noord OD's 
(ODG, FUMO en 

RUDD) 

oneel overleg 
(coördinaen) 

Managementoverleg 
zes Brzo-OD's 

Managementoverleg Manager 
ODG 

voor Noord 

Directeur 
ODG 

Overleg directeuren met gedeputeerden 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCILYzomX9MgCFQNjDwodicwJAg&url=http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Veghel/322502/322502_1.html&psig=AFQjCNFGZf7H-NCeZDfFqxS32tPfWpbjJg&ust=1446637577663683


 
 

 Bijlage 4. Nadere uitwerking overleggen Brzo+ Noord 
 

 
Bevoegde gezagen 
 

Omgevingsdiensten 
 

 Deelnemers Frequentie/ 
duur 

Aanleveren 
agenda 

 Deelnemers Frequentie Aanleveren agenda  

 
 
 

Operationeel en 

strategisch/ tac-

tisch overleg 

bevoegde geza-

gen 
 

 
 

 
 
 
Coördinatoren en 
managers VVL en 
TZH van ODG en 
opdrachtgevers 
 
 

1 x per  
6 weken 
 
 
1 uur 
 
 

1 week voor 
het overleg 

Managementoverleg 
FUMO 
RUD Drenthe 
ODG 
2 x per jaar manage-
ment overleg met de 
Brzo+ partners.  

Managers TH en 
VVL 
 
Coördinatoren 
Brzo 

8x per jaar 
 
Vindt 2 weken 
voor het direc-
teuren overleg 
Noord plaats 

1 week voor het 
overleg 

 
 
 

Agenda en secretariaat wordt door ODG geleverd 

Agendaoverleg  
projectmanager en 
directeur ODG 

 

Projectmanager 
en directeur 
ODG 

8x per jaar Direct na het ma-
nagementoverleg 

Directeurenoverleg 
Noord 

 

Directeuren  
FUMO 
RUDD 
ODG 

8x per jaar 1 week voor het 
overleg 



 
 

Bijlage 5: Overzicht Brzo/RIE 4-locaties Noord Nederland  
 
Inrichtingen in Drenthe, bevoegd gezag provincie Drenthe 
HD = hoogdrempelige inrichting; LD = laagdrempelige inrichting. 
 

 
NR Bedrijfsnaam RIE-4 Brzo HD/LD Plaats 

01 Aliancys (voorheen DSM Coating Resins Ne-
derland B.V.) 

RIE-4 
   

Schoonebeek 
 

02 BGA Coevorden* 
  

Brzo 
 

LD 
 

Coevorden 
 

03 Cumapol Emmen B.V 
 

RIE-4 
     

Emmen 
 

04 DSM Advanced Polyesters  
 

RIE-4 
     

Emmen 
 

05 DSM Engineering Plastics B.V.  
 

RIE-4 
     

Emmen 
 

06 Hunter Douglas Europe B.V. (HCI) 
    

Brzo 
 

LD 
 

Hoogeveen 
 

07 Joontjes BV 
   

Brzo 
 

LD 
 

Meppel 
 

08 Morssinkhof Plastics Emmen B.V. 
 

RIE-4 
     

Emmen 
 

09 Sunoil Biodiesel Holding B.V. * 
 

RIE-4 
 

Brzo LD 
 

Emmen 
 

10 Swedish Match Lighters B.V. 
  

Brzo LD 
 

Assen 
 

11 Teijin Aramid B.V.  
   

Brzo LD 
 

Emmen 
 

* Wordt na vergunningverlening Brzo LD in de tweede helft van 2017.



 
 

 
Inrichtingen in Fryslân, bevoegd gezag provincie Fryslân 
HD = hoogdrempelige inrichting; LD = laagdrempelige inrichting. 

 
NR Bedrijfsnaam RIE-4 Brzo HD/LD Plaats 

12 Avek 
 

RIE-4 
 

Brzo LD 
 

Surhuister-
veen 

13 BASF Nederland 
 

RIE-4 
 

Brzo HD 
 

Nijehaske 
 

14 Bosma Transport en Opslag  
   

Brzo LD 
 

Nijehaske 
 

15 Finco Bunkering Terminal Harlingen  
   

Brzo LD 
 

Harlingen 
 

16 Gascentrum Noord Nederland  
   

Brzo LD 
 

Grou 
 

17 MoTip Dupli  
   

Brzo HD 
 

Wolvega 
 

18 Nederlandse Gasunie (Aldeboarn) 
   

Brzo LD 
 

Aldeboarn 
 

19 Noord Nederlandse Tankopslag 
   

Brzo LD 
 

Sneek 
 

20 Schuurmans Vuurwerk (na intrekking geen Brzo 

meer)   
Brzo HD 

 
Leeuwarden 
 

21 Van Gansewinkel Nederland 
   

Brzo HD 
 

Drachten 
 

22 Wenau (na uitbreiding Brzo) 

  
Brzo HD 

 
Heerenveen 
 

23 Zandleven Coatings 
  

Brzo LD 
 

Leeuwarden 
 

  



 
 

Inrichtingen in Groningen, bevoegd gezag provincie Groningen 
HD = hoogdrempelige inrichting; LD = laagdrempelige inrichting. 

 
NR Bedrijfsnaam RIE-4 Brzo HD/LD Plaats 

24 Akzo Nobel MCA 
 

RIE-4 
 

Brzo HD 
 

Farmsum 
 

25 Akzo Nobel MEB 
 

RIE-4 
 

Brzo HD 
 

Farmsum 
 

26 Akzo Nobel Salt 
 

RIE-4 
 

 
 

Farmsum 
 

27 AVEBE  Foxhol  
   

Brzo LD 
 

Foxhol  
 

28 AVEBE Ter Apelkanaal 
  

Brzo LD 
 

Ter Apel- 
kanaal 

29 BioMCN 
 

RIE-4 
 

  
 

Farmsum 
 

30 ChemCom Industries 
 

RIE-4 
 

Brzo HD 
 

Farmsum 
 

31 Contitank * 
 

RIE-4 
 

 
 

Farmsum 
 

32 Covestro (Bayer Material Science B.V.) 
 

RIE-4 
 

Brzo HD 
 

Foxhol 
 

33 Delamine  
 

RIE-4 
 

Brzo HD 
 

Farmsum 
 

34 DFE Pharma  
   

Brzo LD 
 

Foxhol 
 

35 Dow Benelux  
 

RIE-4 
     

Farmsum 
 

36 Eco Fuels Netherlands B.V. 
 

RIE-4 
 

 
 

Eemsmond 
 

37 ESD 
 

RIE-4 
     

Farmsum 
 

38 Evonik Peroxide Netherlands 
 

RIE-4 
 

Brzo HD 
 

Farmsum 
 

39 FinCo Terminal Delfzijl B.V. 
   

Brzo LD 
 

Delfzijl 
 

40 FinCo Terminal Groningen BV 
   

Brzo LD 
 

Groningen 
 

41 Green Oil Company / North Refinery ** 
   

Brzo HD 
 

Farmsum 
 

40 Holthausen B.V. 
   

Brzo LD 
 

Hoogezand 
 

41 JPB Logistics Farmsum 
   

Brzo HD 
 

Farmsum 
 

42 JPB Logistics Winschoten 
   

Brzo HD 
 

Winschoten 
 

43 JPB Logistics Tankenpark CPD 
   

Brzo HD 
 

Farmsum 
 

44 J.Wildeman Storage & Logistics 
  

Brzo HD 
 

Farmsum 
 

45 Kisuma Chemicals  
 

RIE-4 
 

Brzo HD 
 

Veendam 
 

46 Klesch Aluminium Delfzijl 
    

Brzo HD 
 

Farmsum 
 



 
 

47 Koopman Warehousing  
   

Brzo LD 
 

Hoogezand 
 

48 Lubrizol 
 

RIE-4 
     

Farmsum 
 

49 NAM RBI 
   

Brzo HD 
 

Delfzijl 
 

50 Nederlandse Gasunie Groningen *** 
(hoofdkantoor)    

Brzo 
 

Groningen 
 

51 Nederlandse Gasunie Oude Statenzijl 
   

Brzo LD 
 

Drieborg 
 

52 Nederlandse Gasunie Grijpskerk 
   

Brzo LD 
 

Grijpskerk 
 

53 Nederlandse Gasunie Scheemda 
   

Brzo LD 
 

Drieborg 
 

54 Nederlandse Gasunie Spijk 
   

Brzo LD 
 

Grijpskerk 
 

55 NedMag 
 

RIE-4 
     

Veendam 
 

56 PPG Delfzijl 
 

RIE-4 
   

Farmsum 
 

57 PQ Silicas B.V. 
 

RIE-4 
 

 
 

Winschoten 
 

58 Reining  Warehousing 
   

Brzo HD 
 

Kolham 
 

59 Stinoil 
   

Brzo HD 
 

Veendam 
 

60 Teijin Aramid 
 

RIE-4 
 

Brzo HD 
 

Farmsum 
 

61 Vopak Terminal Eemshaven 
  

Brzo HD 
 

Eemsmond 
 

62 Zeolyst 
 

RIE-4 
   

Farmsum 
 

 
 
* Na revisie 2017 vervalt RIE-4 classificatie voor de inrichting. 
 
**  Failliet. Sloop van het bedrijf is aangevangen. 
 

***  Nederlandse Gasunie locatie Groningen is het hoofdkantoor van de Gasunie. Hier ligt het VBS van de Gas-

unie wat landelijk gebruikt wordt. Het betreft geen Brzo inrichting, maar hier wordt wel een Brzo inspectie op 
het VBS gedaan. 

 
 
 



 
 

Bijlage 6: Planning inspectie Brzo/RIE-4 bedrijven  (i.v.m. de onaangekondigde inspecties is geen planning opgenomen, wel de dagen uit 
het toezichtsmodel, het aantal inspectiedagen en het aantal teams). 
 
Groningen Hoogdrempelig/ 

Laagdrempelig 
Dagen 

TM 
Aantal 

Inspectiedagen 
Aantal 
teams 

Bijzonderheden 

Akzo Nobel MCA  HD 3,1 2 2  

Akzo Nobel MEB  HD 3,5 2 2   

AVEBE Foxhol LD 2,8 2 1  

AVEBE Ter Apelkanaal LD 3,1 2 1  

ChemCom Industries  HD 2,6 3 1   

Covestro (Bayer Material Science B.V.)  HD 3,2 3 1  

Delamine  HD 2,9 2 2  

DFE Pharma  LD 1,0   Is samen met AVEBE Foxhol, 1 vergunning, gaat onder het 
Brzo uit.. 

Evonik Peroxide Netherlands  HD 3,5 2 2  

FinCo Terminal Delfzijl B.V. LD 1,5 1 1  

FinCo Terminal Groningen BV  LD 2,2 2 2  

Green Oil Company / North Refinery  HD 5,9 pm  Is failliet, verscherpte controles 

Holthausen B.V. LD 1,6 2 1  

JPB Logistics Farmsum  HD 4,5 2 1  

JPB Logistics Tankenpark CPD HD 5,3 2 2  

JPB Logistics Winschoten HD 2,5 2 2  

J.Wildeman Storage & Logistics HD -- 1 1 Nieuw bedrijf 

Kisuma Chemicals HD 1,3 1 2  

Klesch Aluminium Delfzijl  HD 2.1 2 2  

Koopman Warehousing  HD 1,8 2 1  

NAM RBI HD 2,8 2 1  

Ned. Gasunie Groningen hoofdkantoor Is geen Brzo 
inrichting 

2,6 2 => Meerdere teams uit Nederland, vanuit ODG 1 team. Bij het HK 
ligt het VBS voor heel Nederland. 

Gasunie Transport Services B.V. Grijpskerk* LD 1,2 1 1  

  



 
 

Groningen Hoogdrempelig/ 
Laagdrempelig 

Dagen 
TM 

Aantal 
Inspectiedagen 

Aantal 
teams 

Bijzonderheden 

Gasunie Transport Services B.V. Oude  
Statenzijl* 

LD 1,3 1  Niet in 2017 

GasunieTransport Services B.V. Scheemda* LD 1,3 1  Niet in 2017 

Gasunie Transport Services Spijk* LD 1,3 1  Niet in 2017 

Reining Warehousing  HD 0,5 1 1  

Stinoil HD 2,4 2 2  

Teijin Aramid HD 3,1 2 2   

Vopak Terminal Eemshaven HD 1,2 1 2  

 
 
  



 
 

Fryslân Hoogdrempelig/ 
Laagdrempelig 

Dagen 
TM 

Aantal 
Inspectiedagen 

Aantal 
teams 

Bijzonderheden 

AVEK LD 1,4 1 1  

BASF Nederland HD 2,6 3 1  

Bosma Transport en Opslag  LD 1,4 1 1  

Finco Bunkering Terminal Harlingen  LD 1,3 1 1  

Gascentrum Noord Nederland LD 0,6 1 1  

MoTip Dupli HD 2,4 2 1  

Gasunie Transport Services B.V. Aldeboarn* LD 0,7 1  Niet in 2017 

Noord Ned. Tankopslag  LD 0,6 1 1  

Schuurmans Vuurwerk 
 

HD 2   Pas inspectie als er weer activiteiten zijn, wel een Wabo 
insp. (na intrekking geen Brzo meer) 

Van Gansewinkel Nederland HD 2,5 2 1   

Wenau LD 3 1 1 Na uitbreiding  Brzo plichtig 

Zandleven Coatings LD 2,5 2 2  

 
 

Drenthe Hoogdrempelig/ 
Laagdrempelig 

Dagen 
TM 

Aantal 
Inspectiedagen 

Aantal 
teams 

Bijzonderheden 

BGA Coevorden HD    Nieuw bedrijf, nog niet opgericht 

Hunter Douglas Europe B.V. (HCI)  LD 1,8 1 2   

Joontjes BV LD 1,1 1 1   

Sunoil Biodiesel 
LD -- 1 1 Nieuw bedrijf 

Swedish Match Lighters B.V. LD 1,1 1 1   

Teijin Aramid B.V. LD 1,3 2 1   

* Bij de gasuniestations worden niet alle stations geïnspecteerd. Per jaar worden een aantal geselecteerd voor inspecties, dit zijn onbemande stations die gelijk zijn. 

 

  



 
 

Bijlage 7: Planning Vergunningverlening bij BRZO/RIE-4 bedrijven in Groningen  
Nr. Bedrijf Plaats VV-

er/Pl. 
BRZO-
2015 

RIE-4 Lopende zaken/  
procedures 

Nog op te pakken  
zaken/procedures 

Opmerkingen 

 GRONINGEN (OGD)        

1 Akzo Nobel MEB Farmsum AH HDI/VR RIE-4 n.v.t n.v.t. Vergunning actueel; 
actualiseringstoets in 2020 

2 Akzo Nobel MCA Farmsum AH HDI/VR RIE-4 Vooroverleg gestart PGS 
15 / PGS 29 
 

n.v.t. aanpassingen worden in 
2016 afgerond via Ahw of via 
aanvraag verandering  

3 Akzo Nobel Salt Farmsum AH - RIE-4 n.v.t. n.v.t. Vergunning actueel; . 
actualiseringstoets in 2018 

4 AVEBE Ter Apelkanaal Ter Apelkanaal HK LDI/PB
ZO 

- n.v.t. Ahw. 4e tranche ABM 
(onderdeel lucht) en nieu-
we PGS 15 en PGS 31. 

Verzoek intrekking o.a. tanks 
ethyleenoxide en acrylonitril 
verwacht. 

5 AVEBE Foxhol Foxhol AH LDI/PB
ZO 

- n.v.t. n.v.t. Vergunning actueel;  
actualiseringstoets 2021 

6 BioMCN Farmsum HH - RIE-4 n.v.t. in 2017 mogelijk Ahw NOx-
norm  

 

7 ChemCom Industries (CCI; vm. 
Dynea) 

Farmsum AK HDI/VR RIE-4 Doorstart Methylal-project 
per Q4 2016. Start Gly-
camal-project in Q3 2016. 

n.v.t. Besluitvormingen Methylal 
en Glycamal in 2017. 

8 Contitank Farmsum AH - RIE-4 Vooroverleg revisie zon-
der chemisch productie-
proces loopt 

n.v.t. Na revisie  vervalt RIE-4 en 
wordt B&W bevoegd gezag. 

9 Covestro (Bayer MaterialScien-
ce)  

Foxhol AH HDI/VR RIE-4 n.v.t. Actualiseringstoets 2017  

10 Delamine Farmsum AH HDI/VR RIE-4 n.v.t. Ahw 
PGS29 aanpassing 

 

11 DFE Pharma* Foxhol AH LDI/PB
ZO 

- n.v.t. n.v.t. Vergunning actueel;  
actualiseringstoets 2021 

12 Dow Benelux Farmsum IP - RIE-4 Afronding actualisatie 
revisie Q4 2016 

n.v.t. Vertraging door onduidelijk-
heden afdeling 2.3 ABM. 

13 Eco Fuels Netherlands B.V. Eemsmond/ 
Eemshaven 

WS - RIE-4 n.v.t n.v.t. Vergunning actueel; actuali-
seringstoets 2019 

14 ESD Farmsum HH - RIE-4 Def. besluit Ahw (geur) 
Q3 2016 ter inzage 

n.v.t.  

15 Evonik Peroxide Netherlands Farmsum AZ HDI/VR RIE-4 n.v.t. Ahw 
PGS29 aanpassing 

Revisie laat i.v.m.  overname 
minstens een jaar op zich 
wachten. 

16 FinCo Terminal Delfzijl B.V.  Delfzijl AZ LDI/PB
ZO 

- Ontwerpbesluit revisie-
procedure  gepland  Q4 
2016, Besluit Q2 2017 

n.v.t. Wachten op beoordeling 
PGS29 
. 



 
 

Nr. Bedrijf Plaats VV-
er/Pl. 

BRZO-
2015 

RIE-4 Lopende zaken/  
procedures 

Nog op te pakken  
zaken/procedures 

Opmerkingen 

17 FinCo Terminal Groningen B.V.  Groningen IP LDI/PB
ZO 

- Ontwerpbesluit revisie-
procedure  gepland  Q4 
2016, Besluit Q2 2017 

n.v.t. Bevat nieuwe PGS 29, 
BRZO 2015 en 4

e
 tranche 

ABM 

18 Green Oil Company/North Re-
finery 

Farmsum HK HDI/VR - Geen (behalve sloopmel-
ding)  na faillissement 

pm  (intrekking vigerende 
vergunning?) 

Revisievergunning + AHW 
nog immer niet in werking. 

19 Holthausen B.V. Hoogezand p.m. LDI/PB
ZO 

- n.v.t. n.v.t.. Vergunning actueel; actuali-
seringstoets 2018 

20 JPB Logistics Farmsum Farmsum IP HDI/VR - Besluit revisie in 2017 n.v.t.  
 

21 JPB Logistics Winschoten Winschoten IP HDI/VR - Besluit revisie in 2017 + 
vooroverleg verandering 
brandblusinstallatie 

n.v.t. UPD goedgekeurd. 

22 JPB Logistics Tankenpark CPD Farmsum AK HDI/VR - Vooroverleg diverse wijzi-
gingen 

n.v.t. Vergunning actueel; actuali-
seringstoets 2019. 

23 J. Wildeman Storage & Logistics Farmsum AH HDI/VR  Besluit oprichting in 2016 n.v.t.  
 

24 Kisuma Chemicals Veendam AZ HDI/VR RIE-4 Actualiseringtoets in 2016 n.v.t.  
 

25 Klesch Aluminium Delfzijl (Aldel) Farmsum HK HDI/VR - Actualisering vergunning-
situatie + aanvraag wijzi-
ging opslag Chloor 

n.v.t.  

26 Koopman Warehousing Hoogezand AK LDI/PB
ZO 

- n.v.t. n.v.t. Vergunning actueel; actuali-
seringstoets 2019. 

27 Lubrizol Farmsum IP - RIE-4 n.v.t. Actualisatie start Q3 2016  
 

28 NAM RBI Farmsum AH HDI/VR - Ontwerpbesluit  revisie Q4 
besluit Q1 2017 

n.v.t.  

29 Ned. Gasunie Oude Statenzijl Drieborg AH LDI/PB
ZO 

- n.v.t. Afh. van nr. 32. Actualiseringstoets 2020 

30 Ned. Gasunie Grijpskerk Grijpskerk AH LDI/PB
ZO 

- n.v.t. Afh. van nr. 32. Actualiseringstoets 2020 

31 Ned. Gasunie Scheemda Scheemda AH LDI/PB
ZO 

- n.v.t. Afh. van nr. 32 + gedeelte-
lijke intrekking. 

Actualiseringstoets 2020 

32 Ned. Gasunie Spijk Spijk AH LDI/PB
ZO 

- Besluit revisieprocedure 
gepland Q4 2016 

n.v.t.  

33 NedMag Veendam IP - RIE-4 n.v.t. Nagaan of emissie HCl kan 
voldoen aan norm ABM. 

zonodig maatwerk opleggen 

34 PPG Delfzijl 
 

Farmsum AZ - RIE-4 n.v.t. n.v.t. Actualiseringstoets 2021 

35 PQ Silicas B.V. Winschoten AZ - RIE-4 Vooroverleg revisie loopt n.v.t. GS bevoegd per 1 jan. 2016  



 
 

Nr. Bedrijf Plaats VV-
er/Pl. 

BRZO-
2015 

RIE-4 Lopende zaken/  
procedures 

Nog op te pakken  
zaken/procedures 

Opmerkingen 

 

36 Reining Warehousing Kolham HK HDI/VR - n.v.t. n.v.t. Vergunning actueel; actuali-
seringstoets 2019. 

37 Stinoil Veendam AZ HDI/VR - Concept aanvraag revisie 
september 2016  

n.v.t.  

38 Teijin Aramid Farmsum AH HDI/VR RIE-4 13 april 2016 aanvraag 
ongewone voorvallen, 
lucht. 

Ahw 
PGS29 aanpassing 

 

39 Vopak Terminal Eemshaven Eemsmond/ 
Eemshaven 

AH HDI/VR - n.v.t. n.v.t. fase-1 aanpassing PGS-29 
leidt niet tot noodzaak aan-
passing vergunning. 

40 Zeolyst Farmsum AZ - RIE-4 Vooroverleg vergunning-
procedure  

n.v.t. doel bedrijf: vergunning op 
hoofdzaken 

 

  



 
 

Planning Vergunningverlening  bij Brzo/RIE-4 bedrijven in Fryslân  
Nr
. 

Bedrijf Plaats VV-
er/Pl. 

BRZO-
2015 

RIE-4 Lopende zaken/  
procedures 

Nog op te pakken  
zaken/procedures 

Opmerkingen 

 Fryslân (FUMO)        

1 Avek  Surhuisterveen  LD RIE-4 Besluit revisieprocedure 
gepland Q4 2016 

AHW igv wijziging 
PGS15 / PGS31/ PGS34 

Actualiseringstoets 2021 
 

2 BASF Nederland Nijehaske  HD RIE-4 Vooroverleg maatwerk 
lucht 

Actualiseringstoets + evt 
Ahw PGS 29 aanpassing                                                  

 

3 Bosma Transport en Opslag Nijehaske  LD - Def. besluit opslag niet-
ADR-stoffen 2016 

AHW n.a.v. gewijzigde 
PGS 15  

Actualiseringstoets 2018 
 

4 Finco Bunkering Terminal Harlin-
gen 

Harlingen  LD - Ontwerp besluit AHW ivm 
nieuwe PGS 29 Q3 

n.v.t. n.v.t. 

5 Gascentrum Noord Nederland Grou  LD - n.v.t. n.v.t. Actualiseringstoets 2021 
 

6 MoTip Dupli Wolvega  HD - Ontwerpbesluit uitbrei-
ding Q3. Def. Besluit Q4    

AHW igv wijziging PGS 
15 / PGS 31 

Actualiseringstoets 2018 
 

7 Nederlandse Gasunie Aldeboarn  LD - n.v.t. Actualiseringstoets en 
zonodig AHW in 2017 

 

8 Noord Nederlandse Tankopslag Sneek  LD - Ontwerpbesluit wijziging 
vergunning Q3 2016 + 
PGS29 aanpassing 

 Actualiseringstoets 2022 
 

9 Schuurmans Vuurwerk Leeuwarden  HD - Verzoek intrekking om-
gevingsvergunningen, 
ontwerp-besluit 2016 

 Na afronding geen sprake 
meer van BRZO 

10 Van Gansewinkel Nederland Drachten  HD - Vooroverleg revisie loopt  AHW igv wijziging PGS 
15 / PGS 31en PGS 34 

verlaging naar laagdrempelige 
inrichting  

11 Wenau  (na uitbreiding Brzo) Heerenveen  HD - Besluit revisieprocedure  
gepland  Q1 2017 

n.v.t. Besluit = incl. nieuwe PGS 15 
en PGS 29 

12 Zandleven Coatings Leeuwarden  LD - Vooroverleg revisie loopt  
 

n.v.t.  

 
 
  



 
 

Planning Vergunningverlening  bij BRZO/RIE-4 bedrijven in Drenthe  

Nr
. 

Bedrijf Plaats VV-
er/Pl. 

BRZO-
2015 

RIE-4 Lopende zaken/  
procedures 

Nog op te pakken  
zaken/procedures 

Opmerkingen 

 DRENTHE (RUD)        

01 

BGA Coevorden 
 

Coevorden 
 DR LD  

Aanvraag veranderings-
vergunning juli 2016 ( 
wijzigingen, verplaatsing 
opwerkingsinstallatie) 

n.v.t.  

02 Cumapol Emmen B.V 
 

Emmen 
 DR  

RIE-4 
 

AHW aanpassen lucht en 
geluidvoorschriften 

n.v.t.  

03 

DSM Advanced Polyesters  
 

Emmen 
 DR  

RIE-4 
 

Veranderingsvergunning 
kleine wijzigingen en 
aanpassen tankenpark 
aan PGS29 in procedure 

n.v.t.  

04 
Aliancys  
 

Schoonebeek 
 CO  

RIE-4 
 

Aanvraag veranderings-
vergunning ingediend okt 
2016 

n.v.t. . 

05 DSM Engineering Plastics B.V.  
 

Emmen 
 DR  

RIE-4 
 

n.v.t. n.v.t.  

06 
Hunter Douglas Europe B.V. (HCI) 
  

Hoogeveen 
 DR/CO LD   

Verzoek aanpassing 
voorschrift brandwerend-
heid draagconstructie  

n.v.t. heeft betrekking op tankopslag 
(PGS30) 

07 Joontjes BV 
 

Meppel 
 DR/CO LD   

AHW conceptontwerp 
gereed 

n.v.t. Actualisatie vigerende vergun-
ning m.b.t. PGS-richtlijnen 

08 
Morssinkhof Plastics Emmen B.V. 
 

Emmen 
 DR  

RIE-4 
 

Veranderingsvergunning 
t.b.v. opslag chemicaliën 
in procedure 

n.v.t.  

09 
Sunoil Biodiesel 
 

Emmen 
 DR LD 

RIE-4 
 

Veranderingsvergunning 
t.b.v. wijzigingen produc-
tieproces in procedure 

n.v.t.  

10 Swedish Match Lighters B.V. 
 

Assen 
 CO LD  

n.v.t. n.v.t.  

11 
Teijin Aramid B.V.  
 

Emmen 
 CO LD   

 Actualisatie PGS richtlij-
nen met kleine wijzigin-
gen 

n.v.t. Actualisatie vigerende vergun-
ning m.b.t. PGS-richtlijnen 

 
  



 
 

Bijlage 8; Implementatie Artikel 13 Brzo 2015, Toezicht en handhaving. 
 
Artikel 13 in onderdelen Hoe geïmplementeerd  

1. De toezichthouders zorgen gezamenlijk voor 
het opstellen en het beheren van een inspectie-
systeem. 

Dit is geïmplementeerd in de werkwijze Brzo en 
vastgelegd in de Gemeenschappelijke Inspectie 
Ruimte (GIR) d.m.v.  het Meerjaren Inspectie 
Programma (MIP) en het Toezichtsmodel (TM).   
De inspecties gaan in op de elementen van het 
Veiligheids Beheer Systeem (VBS), maatregelen  
en de scenario's bij hoogdrempelige bedrijven.  
De inspecteurs hebben allen de NIM opleiding 
met goed gevolg afgesloten. NIM staat voor 
Nieuwe Inspectie Methodiek.  
Vanuit de NIM worden 5 hoofdvragen gesteld 
waarin wordt ingegaan op de eisen in lid 3. 
De hoofdvragen zijn als volgt:  
1. Zijn de juiste gevaren en de daaruit voortko-

mende risico’s onderkend?  
2. Zijn de juiste maatregelen getroffen?  
3. Worden de maatregelen goed onderhouden?  
4. Is er een deugdelijk beheerssysteem waar-

mee het onderkennen van gevaren en risi-
co’s, het treffen van de juiste maatregelen en 
het onderhouden van die maatregelen is ge-
borgd?  

5. Voert het bedrijf, alles overziend, het juiste 
preventiebeleid? 

2. Inspecties worden afgestemd op het soort 
inrichting en zijn niet afhankelijk van de ont-
vangst van het veiligheidsrapport of van andere 
ingediende rapporten. 

3. Inspecties zijn zodanig opgezet dat een plan-
matig en systematisch, technisch, organisato-
risch en bedrijfskundig onderzoek van de in de 
inrichting gebruikte systemen kan worden uitge-
voerd om na te gaan of: 
a. de exploitant kan aantonen dat de passende 
maatregelen zijn getroffen teneinde zware onge-
vallen te voorkomen; 
b. de exploitant kan aantonen dat in passende 
middelen is voorzien teneinde de gevolgen van 
zware ongevallen binnen en buiten de inrichting 
te beperken; en 
c. de gegevens en informatie vervat in het vei-
ligheidsrapport of in een ander ingediend rapport, 
de situatie in de inrichting adequaat weergeven. 

4. De toezichthouders stellen gezamenlijk een 
inspectieplan op voor alle inrichtingen. 

Artikel 4, 5 en 6 gaan in op een gezamenlijk in-
spectieplan. Dit is opgenomen in de landelijke 
werkwijze Brzo (toepassen MIP en TM), de NIM 
en in het werkprogramma.  

5.  Het inspectieplan bevat ten minste: 
a. een algemene beoordeling van de relevante 
veiligheidskwesties; 
 
b. het geografische gebied dat het inspectieplan 
bestrijkt; 
c. een lijst van de inrichtingen die onder het plan 
vallen; 
d. een lijst van de inrichtingen, aangewezen 
overeenkomstig artikel 8, eerste lid; 
e. een lijst van de inrichtingen waar specifieke 
externe risico's of gevarenbronnen het risico voor 
of de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen 
vergroten; 
f. procedures voor routinematige inspecties, 
waaronder de programma's voor dergelijke in-
specties, bedoeld in het zevende lid; 
g. procedures voor niet-routinematige inspecties 
als bedoeld in het twaalfde lid; en 
h. bepalingen inzake de samenwerking tussen 
de verschillende inspectiediensten. 

 
a. Dit staat in de beoordeling van de VBS ele-
menten in het TM (GIR) en in het bedrijfsstatus-
rapport .  
b. Dit staat in het werkprogramma (regio Noord). 
 
c. Dit staat in het werkprogramma (Bijlage 2). 
 
d. Dit staat in het werkprogramma (bijlage 2). 
 
e. Is bekend, lijst volgt 
 
 
 
f. Dit staat in het werkprogramma paragraaf 3.3.  
 
 
g. Dit staat in het werkprogramma paragraaf 3.3 
 
h. Is geregeld in het Brzo en verder via afspra-
ken. 

  



 
 

Artikel 13 in onderdelen Hoe geïmplementeerd  

6. De toezichthouders bezien het inspectieplan 
regelmatig. Indien nodig, werken de toezichthou-
ders het inspectieplan bij.  
 

Het werkprogramma wordt jaarlijks herzien en 
vastgesteld. Mocht er aanleiding zijn kan het 
werkprogramma aangepast worden. Het naleef-
gerag komt terug in de score in het toezichts-
model  

7. De toezichthouders stellen gezamenlijk op 
basis van de inspectieplannen regelmatig pro-
gramma’s voor routinematige en niet-
routinematige inspecties voor alle inrichtingen op. 

Dit staat in het werkprogramma, paragraaf 3.3.  

8. De programma’s, bedoeld in het zevende lid, 
vermelden in ieder geval de frequentie van de 
inspecties ter plaatse voor de verschillende soor-
ten inrichtingen. De periode tussen twee opeen-
volgende inspecties ter plaatse bedraagt ten 
hoogste: 
a. één jaar voor hogedrempelinrichtingen; 
b. drie jaar voor lagedrempelinrichtingen. 

Staat in het werkprogramma, paragraaf 3.3.  

9. Het achtste lid, tweede volzin, is niet van toe-
passing indien de toezichthouders een inspectie-
programma hebben opgesteld op grond van een 
systematische evaluatie van de gevaren van 
zware ongevallen bij de betrokken inrichtingen. 

Staat in het werkprogramma, paragraaf 3.3. 

10. De systematische evaluatie van de gevaren 
van de betrokken inrichtingen wordt in ieder ge-
val gebaseerd op: 
a. de mogelijke effecten van de betrokken inrich-
tingen op de menselijke gezondheid en het mili-
eu; 
b. gegevens betreffende de naleving van het bij 
of krachtens dit besluit bepaalde. 

Dit staat in de beoordeling van de VBS elemen-
ten in het TM (GIR) en komt terug in het inspec-
tieprogramma (bijlage 4).  

11. Onverminderd het tiende lid wordt, indien 
relevant, rekening gehouden met bevindingen 
van inspecties die zijn uitgevoerd krachtens an-
dere wettelijke voorschriften. 

Dit staat in het werkprogramma, paragraaf 3.3. 
signaaltoezicht.  

12. Niet-routinematige inspecties worden uitge-
voerd om ernstige klachten, ernstige ongevallen 
en bijna-ongevallen, incidenten en gevallen van 
niet-naleving zo spoedig mogelijk te onder-
zoeken. 

Staat in het werkprogramma, paragraaf 3.3. 

13. De toezichthouders delen de exploitant bin-
nen vier maanden na iedere inspectie de conclu-
sies van de inspectie mede. 

Dit staat in het werkprogramma, paragraaf 3.3. 
Kritische prestatie indicatoren.  

14. De toezichthouders zien erop toe dat de ex-
ploitant binnen een redelijke termijn na ontvangst 
van de mededeling, bedoeld in het dertiende lid, 
de noodzakelijke acties neemt.  

Staat in het werkprogramma, paragraaf 3.3. 

15. Als bij een inspectie een belangrijke overtre-
ding van het bij of krachtens dit besluit bepaalde 
wordt geconstateerd, wordt binnen zes maanden 
een aanvullende inspectie verricht. 

Staat in het werkprogramma, paragraaf 3.3. 

16. De inspecties worden zoveel mogelijk geco-
ordineerd en, voor zover mogelijk, gecombineerd 
verricht met inspecties krachtens andere wettelij-
ke voorschriften. 

Staat in het werkprogramma, paragraaf 3.3. 

  



 
 

Artikel 13 in onderdelen Hoe geïmplementeerd  

17. Het bevoegd gezag verschaft aan een ieder 
in ieder geval: 
a. de datum van de laatste routinematige inspec-
tie ter plaatse bij een inrichting of een verwijzing 
naar de plaats waar die informatie elektronisch 
kan worden geraadpleegd; en 
b. inlichtingen over de wijze waarop er op ver-
zoek meer gedetailleerde gegevens over de in-
spectie en het inspectieplan kunnen worden ver-
kregen.  

Gaat in overleg met provincies. 

18. Bij regeling van Onze Minister, in overeen-
stemming met Onze Ministers van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie, 
kunnen nadere regels worden gesteld met be-
trekking tot het derde, zesde tot en met achtste, 
tiende tot en met twaalfde en het veertiende tot 
en met zeventiende lid. 

Hoeft niet te worden geïmplementeerd in het 
huidige werkprogramma.  

 
  



 
 

Bijlage 9: Definities en afkortingen  
 
Afkortingen 
 
Abm 
Activiteitenbesluit (Milieu) 
 
Arbo 
Arbeidsomstandighedenwet 
 
BBT 
Best Beschikbare Technieken 
 
Bor 
Besluit Omgevingsrecht 
 
BTP 
Bestuurlijk Toezicht Programma 
 
Brzo 
Besluit risico’s zware ongevallen. Dit besluit geeft samen met het RRZO (Regeling Risico’s 
Zware Ongevallen) invulling aan de EU richtlijn Seveso III. 
 
Brzo+ 
Brzo en RIE-4 samen 
 
Fte 
fulltime-equivalent  
(is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitge-
drukt.) 

 
FUMO 
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 
 
GHS 
Globally Harmonized System 
 
GIR 
Gemeenschappelijke Inspectieruimte 
 
HBO 
Hoger Beroeps Onderwijs 
 
HD Inrichting 
Hoogdrempelige inrichting 
 
ICT 
Informatie- en communicatietechnologie 
 
ILenT 
Inspectie Leefomgeving en Transport  
 
IPO 
Interprovinciaal Overleg 
 



 
 

IPPC 
Integrated Pollution Prevention and Control. 
(EU richtlijn gericht op het voorkomen van vervuiling door industriële installaties.) 
 

I&M 
Ministerie van infrastructuur en milieu 
 
I(nspectie)SZW 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 
KPI 
Kritische Prestatie Indicator 
 
LAHS 
Landelijk accounthoudersschap 
 
LAT RB 
Landelijke Afstemming Toezicht – Risicobeheersing Bedrijven 
 
LD Inrichting 
Laagdrempelige inrichting 
 
MHC 
Major Hazard Control 
 
MIP 
Meerjaren Inspectie Programma 
 
Mor 
Ministeriële regeling Omgevingsrecht 
 
NIM 
Nieuwe Inspectie Methodiek 
 
OBM 
Omgevingsbeperkte milieutoets 
 
ODG 
Omgevingsdienst Groningen 
 
OLO 
Omgevingsloket 
 
OM  
Openbaar Ministerie 
 
PDCA 
Plan, Do, Check, Act 
 
PGS 
Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 
 
REACH 
Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen 
 



 
 

RIE-4 
Richtlijn Industriële Emissie 4 ( was IPPC-4) 
 
RUD 
Regionale Uitvoeringsdienst 
 
RUDD 
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
 
RWS 
Rijkswaterstaat 
 
SGT 
Systeemgericht toezicht 
 
TM 
Toezichtmodel 
 
TZH 
Toezicht en Handhaving 
 
VNG 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
VR 
Veiligheidsregio 
 
VR 
Veiligheidsrapport 
 
VTH 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
 
VV(L) 
Vergunningverlening 
 
Wabo 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 
 
  



 
 

Definities 
 
Brzo-plichtige bedrijven 
In het Brzo 1999 worden twee categorieën Brzo-bedrijven benoemd: de veiligheidsrapport 
(VR)-plichtige bedrijven en de Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO)-plichtige bedrijven. 
Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van de vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen 
in relatie tot de in bijlage I van het Brzo 1999 opgenomen tabellen met drempelwaarden. 
Bedrijven die alleen de lage drempelwaarde overschrijden, worden als PBZO-bedrijf aange-
merkt. Deze bedrijven moeten alle maatregelen treffen die nodig zijn om zware ongevallen te 
voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken, een Preventiebeleid 
Zware Ongevallen (PBZO) opstellen en voor de uitvoering en bepaling daarvan een veilig-
heidsbeheerssysteem (VBS) implementeren.  
 
Bedrijven die de hoge drempelwaarde overschrijden worden aangemerkt als VR-bedrijf en 
moeten, naast de hiervoor genoemde verplichtingen, een volledig veiligheidsrapport (VR) 
indienen waarmee wordt aangetoond dat de preventie en de beheersing van de gevaren van 
zware ongevallen op orde zijn.  
 
Brzo+ bedrijven 
Bedrijven die aan een of meer van de volgende criteria voldoen: 
- Brzo-plichtig 
- bedrijven die vallen in categorie RIE-4 
 
Compliance management 
Onderdeel van het managementsysteem van een bedrijf dat is gericht op het borgen van de 
naleving van wet- en regelgeving. Het bestaat uit de volgende onderdelen: commitment van 
het management tot het naleven van wet- en regelgeving; identificeren van de van toepas-
sing zijnde wet- en regelgeving en de daaruit volgende eisen; nemen van technische en or-
ganisatorische maatregelen om eisen na te komen; eigen beoordeling van de daadwerkelijke 
naleving en het nemen van acties om afwijkingen te herstellen.  
 
Coördinerende rol 
De coördinerende rol zoals in het BTP beschreven bestaat uit het opstellen van een jaar-
planning. Belangrijkste taak daarbij is met de samenwerkende diensten bepalen welke dien-
sten, waar nuttig en mogelijk samen, wanneer naar welk bedrijf gaan.  
 
De invulling van de coördinerende rol bij het Brzo-toezicht taken zal in eerste instantie afwij-
ken van die van niet-Brzo toezicht taken omdat er al instrumenten en ervaring is met dit on-
derwerp. Voor de Brzo-toezicht taken voor de betrokken (vijf) inspectiediensten wordt door 
de coördinator tevens een detailplanning (onderwerp, op welke dagen en welke functionaris 
te spreken bij bedrijf) opgesteld.  
 
Voor de niet-Brzo toezichttaken is het minder vanzelfsprekend dat alle (tien) diensten geza-
menlijk gaan inspecteren en zal de coördinatie een ander karakter hebben. De detailplanning 
bij een dergelijke gezamenlijke inspectie op niet-Brzo onderwerpen en vervolgens de com-
municatie hierover met het bedrijf wordt binnen een regio nader uitgewerkt. Wie bij deze ge-
zamenlijke inspectie het voortouw neemt, is omschreven in bovengenoemde meer algemene 
jaarplanning.   
 
  



 
 

Gap-analyse  
De analyse van verschillen tussen de gewenste en de huidige situatie. 
 
Inspectieteam 
Alle personen die namens de overheid betrokken zijn bij de inspectie van een bedrijf.  
 
RIE 4 (IPPC categorie 4)  
Bedrijven in de sector chemie zoals gedefinieerd in bijlage 1 van de RICHTLIJN 2010/75/EU 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 24 november 2010 inzake industri-
ele emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Hieronder valt de 
fabricage op industriële schaal door chemische of biologische omzetting van: 
4.1 Organisch-chemische producten. 
4.2. Anorganisch-chemische producten, 
4.3. Fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde 

meststoffen). 
4.4. Producten voor gewasbescherming of van biociden. 
4.5. Farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten. 
4.6. Explosieven. 




