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Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 31 januari 2018
Ons kenme rk 413.8120180001 45
Behandeld door de heer J.P. de Vos (0592) 36 5B 04
Ondenarerp: Stand van zaken uitvoering Projectplan Samenwerking, Uniformering en
Kwaliteitsborging Besluit risico's zritarc ongevallen (BRZO+¡
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van het Projectplan Samenwerking,
Uniformering en Kwaliteitsborging BRZO+ dat is opgesteld ter uitvoering van het
besluit dat uw Staten op 28 september 2016 hebben genomen.
Binnen BRZO+ werken overheden aan de verdere verbetering van het toezicht op
majeure risicobedrijven.
Op 28 september 2016 is in uw Staten het rapport van de Noordelijke Rekenkamer
(NRK)'Provinciale grip op Drentse bedrijven met grote risico's voor hun omgeving' besproken. ln het rapport van de NRK is een aantal aanbevelingen gedaan die erop zijn
gericht te komen tot verbetering van de Samenwerking, Uniformiteit en Kwaliteit (SUK)
in de drie noordelijke provincies en om te streven naar een gezamenlijke maat voor
het uitvoerings- en kwaliteitsniveau bij majeure risicobedrijven.
Op 4 april 2017 is het definitieve projectplan SUK, waarmee de gewenste verbetering
moet worden bereikt, ter kennisneming aan uw Staten toegezonden. ln het bestuurlijk
deel (deel A) is beschreven op welke wijze inhoud wordt gegeven aan de opvolging
van het onderzoek en de amendementen van uw Staten. Het uitvoerend deel (deel B)
beschrijft in detail welke acties nodig zijn om deze doelen te
realiseren.
Per 1 juli 2O17 is het Besluit omgevingsrecht (Bor) van kracht. Hiermee is de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-)taken door de
Omgevingsdienst Groningen voor de majeure risicobedrijven voor de provincies
Drenthe, Groningen en Fryslân geformaliseerd. Provincies zijn reeds per I januari
2016 bevoegd gezag voor alle majeure risicobedrijven.
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De acties uit het projectplan SUK zijn al in 2016 in gang gezet en zijn grotendeels eind
2017 afgerond. Daarbij wordt ook aangesloten bij landelijke projecten. De uitvoering
wordt in het Werkprogramma Brzo+ 2018 geborgd. De deelprojecten Noordelijke Maat
en een Samenwerkingsovereenkomst zijn nog niet geheel afgerond in 2017.
De Noordelijke Maat is een gezamenlijke maat van de drie noordelijke provincies en
Brzo Omgevingsdienst Noord voor het uitvoerings- en kwaliteitsniveau bij majeure
risicobedrijven. De gezamenlijke maat legt op strategisch, tactisch en operationeel
niveau de kwaliteit van uitvoering vast. Er is geen blauwdruk voor het uitvoeren van
Brzolaken. Het uitzoeken en afstemmen kostte meer tijd dan gepland. Het project
Noordelijke Maat behoeft nog verdieping over de consequenties voor bijvoorbeeld
begroting, ambitie en risico's.
Er wordt nog aan een samenwerkingsmodel gewerkt. Er hebben verschillende over-

leggen met het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu (heden l&W) plaatsgevonden
over het wel of niet toetreden tot de Gemeenschappelijke regeling (GR) Omgevingsdienst Groningen door de provincies Drenthe en Fryslân. Daarbij is uiteindelijk met het
ministerie overeengekomen dat de provincie Drenthe voor de uitvoering van de Brzotaken niet hoeft toe te treden tot de GR Omgevingsdienst Groningen. En dat een
samenwerkingsovereenkomst het opdrachtgever-/opdrachtnemerschap voldoende
sturingsmogelijkheden biedt op de kwaliteit van uitvoering van de provinciale Brzotaken conform de wettelijke eisen door de Omgevingsdienst Groningen. Met een
ondertekende samenwerkingsovereenkomst heeft de directeur Omgevingsdienst
Groningen ook volledige zeggenschap over de inhoudelijke aansturing van de Brzomedewerkers die werkzaam zijn bij de uitvoeringsdiensten Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing. Op deze wijze wordt
vorm gegeven aan de gedecentraliseerde werkwijze.

Wij streven ernaar om de Noordelijke Maat en de Samenwerkingsovereenkomst voor
de uitvoering van Brzo-taken rond het eerste kwartaal in 2018 af te ronden en
Provinciale Staten hierover te informeren. Wijzullen de meerkosten, op dit moment
geraamd op ongeveer € 180.000,-- voor de Noordelijke Maat bij de Voorjaarsnota
meenemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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