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G eachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie aan de jaarrapportage over de uitvoering van de
provi nciale WH-taken (Vergunni ngverlening, Toezicht en Handhaving) bij
majeure risicobedrijven in 2020.

De Omgevingsdienst Groningen meldt in haar rapportage dat het coronavirus
vanaf de tweede week van maart 2020 effect heeft gehad op de uitvoering van
het werk voor de Brzo lRlE4-inrichtingen. Het werk voor de vergunningverlening
en advisering kon slechts deels op de gebruikelijke manier doorgaan, want fysiek
overleg kon veelal niet plaatsvinden. De fysieke Brzo-inspecties konden vanaf de
tweede week van maart niet meer plaatsvinden, omdat meerdere inspectie-
partners geen fysieke inspecties meer wilden uitvoeren. Waar mogelijk zijn de in-
specties digitaal, op afstand, uitgevoerd. Wabo-inspecties konden nog wel fysiek
plaatsvinden, mits de bedrijven de ODG konden ontvangen en de R|VM-corona-
maatregelen werden toegepast.
Na deze aanvankelijk grote beperkingen waren vanaf de tweede helft van mei

weer fysieke Brzo-toezichtbezoeken mogelijk. Deze bezoeken waren korter en
met een digitale voorbereiding en nabespreking. De ODG heeft de werkwijze
steeds landelijk afgestemd, met de Brzo+-partners.

De Omgevingsdienst Groningen laat, als Brzo Noord, in zijn rapportage zien dat
ondanks het coronavirus de uitvoering van de taken voor de majeure risicobe-
drijven adequaat is geschied.
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ln 2020 is een extra bijdrage betaald voor het uitvoeren van de taken, met name
omdat in vergelijking tot 2019 de taak nog niet op volle sterkte werd uitgevoerd
ln 2020 zijn meer taken uitgevoerd, daarmee is ook de bijdrage aangepast naar
de volledig afgesproken inzet.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Jaarrapportage 2020 Brzo Noord
th/coll.
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2 INLEIDING 

Voor u ligt de jaarrapportage over de uitvoering door de ODG van de in het Werkprogramma Brzo 2020 

afgesproken taken en werkzaamheden. In eerdere rapportages stond dat de ODG opereert in een dynamisch 

werkveld, zowel in de uitvoering als beleidsmatig. 2020 was daarop geen uitzondering. Met name de situatie 

met het coronavirus heeft vanaf de tweede week van maart effect op de uitvoering van het werk voor de 

Brzo/RIE4-inrichtingen. 

 

Het werk voor de vergunningverlening en advisering kon slechts deels op de gebruikelijke manier doorgaan, 

want fysiek overleg kon veelal niet plaatsvinden. Zowel de bedrijven als de ODG moesten wennen aan de 

nieuwe situatie, waarbij het overleg via video-vergaderen of telefonisch plaatsvond en nog steeds plaatsvindt. 

In de loop van de zomer van 2020 ontstond de mogelijkheid om ook weer op kantoor in Veendam 

besprekingen van beperkte omvang te organiseren. 

 

Fysieke Brzo-inspecties konden vanaf de tweede week van maart niet meer plaatsvinden, omdat meerdere 

inspectiepartners geen fysieke inspecties meer wilden uitvoeren. Waar mogelijk zijn de inspecties digitaal, op 

afstand, uitgevoerd. Wabo-inspecties konden nog wel fysiek plaatsvinden, mits de bedrijven ons konden 

ontvangen en de RIVM-coronamaatregelen werden toegepast (1,5 m afstand houden en dergelijke). Na deze 

aanvankelijk grote beperkingen zijn in de tweede helft van mei de veiligheidsmaatregelen vanwege het 

coronavirus versoepeld. Vanaf 18 mei waren daardoor ook weer fysieke Brzo-toezichtbezoeken mogelijk. 

Deze bezoeken waren korter en met een digitale voorbereiding en nabespreking. 

 

In de volgende hoofdstukken vindt u inhoudelijke informatie over het werk van de ODG voor de Brzo/RIE4-

bedrijven in Groningen, Fryslân en Drenthe in 2020. 
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3  ALGEMENE BESCHOUWING BRZO NOORD 

3.1 Productie 

 

Coronamaatregelen 

De situatie met het coronavirus had vanaf de tweede week van maart - met het instellen van de lockdown - 

invloed op de uitvoering van het werk voor de Brzo/RIE4-inrichtingen. De vergunningverlening en advisering 

konden deels op de gebruikelijke manier doorgaan, maar fysiek overleg kon vrijwel niet meer plaatsvinden. 

Voor wat betreft toezicht konden fysieke Brzo-inspecties vanaf de tweede week van maart niet meer 

plaatsvinden, omdat meerdere inspectiepartners geen fysieke inspecties meer wilden uitvoeren. Wabo-

inspecties konden nog wel fysiek plaatsvinden, mits de bedrijven ons konden ontvangen en de veiligheids-

maatregelen vanwege corona konden worden gevolgd. Na deze aanvankelijk sterke beperkingen zijn in de 

tweede helft van mei de veiligheidsmaatregelen vanwege het coronavirus versoepeld. Vanaf 18 mei waren 

daardoor ook weer fysieke Brzo-toezichtbezoeken mogelijk. Deze bezoeken waren korter en met een digitale 

voorbereiding en nabespreking. Dit was de manier van werken tot het eind van het jaar. De werkwijze is 

steeds landelijk afgestemd, met de Brzo+-partners. 

Zowel de bedrijven als de ODG moesten wennen aan de nieuwe situatie, waarbij het overleg via video-

vergaderen of telefonisch plaatsvond en overigens nog steeds plaatsvindt. 

Vergunningverlening milieu 

De lockdown en de veranderde werkomgeving door het coronavirus heeft niet tot minder aanvragen geleid. 

Gedurende 2020 zijn volop vergunningen aangevraagd en vooroverleggen gestart. De meeste 

vergunningverleners zijn sinds maart niet meer bij bedrijven op bezoek geweest. Dit vergde wel een nieuwe 

manier van werken. Vooroverleg met soms grote groepen via teams of andere digitale overlegprogramma's 

was voor alle partijen wennen.  

 

Toezicht milieu 

In 2020 was geen sprake van een normaal inspectiejaar. Medio maart 2020 ging Nederland in lockdown. Dit 

heeft de nodige gevolgen gehad voor het toezicht. Direct na de bekendmaking hebben we  de bedrijven een 

mail gestuurd met een aantal vragen, om na te gaan hoe de bedrijven de risico's van de pandemie hebben 

geïnventariseerd en welke maatregelen zij hebben genomen. Deze vragen waren: 

• Hoe zorgt uw bedrijf ervoor dat de continuïteit van de bedrijfsvoering is gewaarborgd de komende 

periode? 

• Beschikt u over voldoende personeel om de reguliere processen te kunnen voortzetten?  

• Heeft u in geval van een calamiteit voldoende opgeleide mensen paraat om in te grijpen en 

hulpdiensten op te vangen? 

Toen duidelijk werd dat de lockdown enige tijd zou gaan duren, hebben we de bedrijven gevraagd op welke 

manier zij de toezichthouders konden ontvangen, uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. De reactie 

van de bedrijven was 100%. Door deze richtlijnen was het niet mogelijk om de inspecties zoals voorgenomen 

uit te voeren. De tijd bij de bedrijven was beperkt en de groepsgrootte van het Brzo-team was ook beperkt 

tot twee personen. Bovenstaande heeft tot gevolg gehad dat er inspecties zijn verplaatst naar het laatste 

kwartaal en dat de scope van de inspecties kleiner was dan normaal. De onderwerpen zijn beperkt, maar de 

diepgang niet. Teams hebben onderling en met de bedrijven veel overlegd via videoconferenties. 
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Documentatie werd opgevraagd en via de mail aangeleverd. Waar nodig werd op locatie geverifieerd. 

Onaangekondigde inspecties waren amper mogelijk. 

 

Bouwtaken 

Voor vergunningverlening en toezicht bouw zijn diverse activiteiten uitgevoerd. De aantallen komen ongeveer 

overeen met de jaaropdracht.  

3.2 Ontwikkeling 
 

Governance 

In het eerste halfjaar van 2020 hebben we met de bevoegde gezagen gesproken over de governance, in het 

bijzonder over de plancyclus en de agendering van de verschillende hierbij behorende documenten, zoals de 

begroting. Hierover zijn afspraken gemaakt, die vanaf eind juni 2020 worden toegepast. 

 

Taakoverdracht 

De administratieve taken, zoals legesberekeningen en publicaties) voor de Friese Brzo-/RIE4-bedrijven zijn 

inmiddels overgedragen. Wat betreft de archivering: in 2020 archiveerde de Fumo de documenten voor 

provincie Fryslân. Over de archivering is in 2020 het overleg tussen de provincie, Fumo en de ODG 

voortgezet. Het overleg is nog niet afgerond. 

In 2020 is de overdracht van een aantal administratieve taken van de RUD Drenthe naar de ODG afgerond. De 

administratieve taken van de Brzo-/RIE4-bedrijven in Drenthe waren grotendeels al overgedragen aan de 

ODG. Vanaf begin 2021 voert de ODG ook de legesberekeningen en het aanleveren van publicaties uit. 

Momenteel vindt overleg plaats met zowel de provincie Fryslân/FUMO als provincie Drenthe/RUD Drenthe, 

waarna een plan van aanpak wordt opgesteld voor het overdragen van het archiefbeheer. De planning is om 

dit in de eerste helft van 2021 te laten plaatsvinden. 
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4    STATUS DIENSTVERLENING  

4.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de uitvoering van VTH-taken voor Brzo en Rie-4 bedrijven in Drenthe, Fryslân en 

Groningen in 2020. Brzo Noord doet verslag van de voortgang in de uitvoering en de behaalde resultaten. De 

basis is het door de drie provincies vastgestelde Werkprogramma Brzo 2020. Deze rapportage toont de 

gerealiseerde productie en geeft toelichting op eventuele afwijkingen van de planning (Werkprogramma). Ook 

de actualiteit van vergunningen, de stand van zaken met betrekking tot inspecties (Wabo en Brzo), 

overtredingen, klachten en meldingen komen aan bod. Brzo Noord voert de taken uit volgens de kwaliteits- 

en tijdsnormen van de Noordelijke Maat. Jaarlijks wordt bezien in hoeverre bijstelling van deze normen nodig 

is.  

 

 

 

 

Zie bijlage 1 voor de totale lijst met Brzo- en RIE-4 inrichtingen.   
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4.2 Vergunningverlening milieu 

4.2.1 Inleiding 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn in 2020 een fors aantal procedures behandeld. Ondanks de coronapandemie bleef de hoeveelheid 

aanvragen hoog. Door de aandacht die de aanvragen hebben gekregen, zijn er actualisatietoetsen blijven 

liggen. Hierdoor is bij de actualisatietoetsen achterstand ontstaan.  

Aan het einde van 2020 waren er nog 26 uitgebreide procedures in behandeling bij het team Brzo.  

Daarnaast liepen er nog 36 vooroverleggen. Veel van deze vooroverleggen leiden tot een aanvraag om 

revisievergunning en meerdere ook tot een aanvraag om een oprichtingsvergunning.  

De productie van duurzame brandstoffen is de aanleiding van de nieuwe vergunningen. Het opwekken van 

waterstof en de productie van brandstoffen uit afval zijn voorbeelden daarvan. Deze brandstoffen willen 

bedrijven produceren uit onder andere autobanden, plasticafval en gebruikte (frituur)oliën. Omdat dit een 

chemisch proces is, vallen deze bedrijven binnen categorie 4 van de Richtlijn industriële emissies (RIE-4). De 

bedrijven binnen deze categorie worden samen met de Brzo-bedrijven aangeduid als de majeure 

risicobedrijven.  

Daarnaast is dit jaar ook de nodige aandacht besteed aan bedrijven met de opslag van salpeterzuur.  

Deze bedrijven, veelal zuivelbedrijven, kunnen door de aanwezigheid van salpeterzuur ook binnen de 

werkingssfeer van het Brzo komen. Meerdere bedrijven zijn tegen het licht gehouden. De meeste van de 

onderzochte bedrijven zitten net onder de grens. In Fryslân was aan het einde van 2019 al geconstateerd dat 

één bedrijf de drempel zeker overschrijdt. 
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4.2.2 Provincie Groningen 

 

 
 

In 2020 zijn 19 vooroverleggen gestart die nog doorlopen in 2021. Meerdere van deze vooroverleggen 

moeten gaan leiden tot een vergunning voor de productie van waterstof of brandstoffen uit afval. Daarnaast 

zijn er een aantal bestaande bedrijven die een revisievergunning willen aanvragen. Om verleende 

vergunningen actueel te houden, is in zes gevallen een ambtshalve wijziging doorgevoerd. 
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4.2.3 Provincie Fryslân 

 

 

 

 
 

In Fryslân zijn in 2020 twee vooroverleggen over de productie van waterstof en één voor de productie van 

brandstof uit afval gestart. Voor één project is ondertussen het vooroverleg afgerond en een vergunning 

aangevraagd. Deze aanvraag is nog in behandeling. Daarnaast hebben, mede door corona, twee lopende 

vooroverleggen vertraging opgelopen. In totaal zijn tien vooroverleggen afgesloten en lopen er nog vijf. In 

2020 heeft de FUMO in enkele gevallen de ODG geraadpleegd voor een collegiale toets bij net niet Brzo-

bedrijven. Bij één bedrijf bleek, zoals de FUMO verwachtte, wel sprake te zijn van een Brzo-bedrijf. Dit bedrijf 

draagt de FUMO vanaf januari 2021 over aan de ODG.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JAARRAPPORTAGE 2020 BRZO NOORD  11 

4.2.4 Provincie Drenthe 

 

 

 

In Drenthe is het afgelopen jaar vooral veel tijd gaan zitten in de vooroverleggen bij enkele grote bedrijven. 

Voor één bedrijf leidt dit op korte termijn tot een revisievergunning aanvraag. Daarnaast zijn meerdere 

veranderingsvergunningen afgehandeld en is er nog één in behandeling. In Drenthe hebben zich nog geen 

projecten aangediend voor brandstoffen uit afval dan wel waterstofproductie, zoals omschreven in categorie 

4 van de richtlijn industriële emissies.   
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4.3 Toezicht en Handhaving milieu 

 

De Brzo-inspecties voor 2020 zijn in oktober 2019 gepland. Dit waren voor Groningen 31 Brzo-inspecties, 

voor Fryslân 10 en voor Drenthe 4. Door de lockdown zijn een behoorlijk aantal inspecties naar het laatste 

kwartaal verplaatst. Bij een aantal bedrijven waren meerdere Brzo-inspecties gepland. Het streven was om bij 

alle inrichtingen minimaal 1 (geplande) Brzo- en 1 Wabo-inspectie uit te voeren. Niet alle geplande Brzo-

inspecties zijn uitgevoerd, maar alle inrichtingen hebben wel één Brzo-inspectie gehad. Deze inspecties, 

uitgevoerd na medio maart 2020, zijn gedaan volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit betekende ook dat de 

scope en de duur van de inspecties beperkter waren dan bij de normale inspecties. Wel is de diepgang 

behouden. De Wabo-inspecties lagen ook enige tijd stil door de corona-lockdown. Geprobeerd is om alle 

inrichtingen minimaal een keer te bezoeken. Dit is helaas niet helemaal gelukt; een enkele inspectie is 

verplaatst naar begin 2021. 

4.3.1 Brzo-inspecties   

In 2020 zijn bij 40 Brzo-inrichtingen in de regio Noord 41 Brzo-inspecties uitgevoerd. Het 

Gasunie Hoofdkantoor is ook bezocht, omdat hier het landelijk VBS ligt. In 2018 waren dit 19 cat.2 en 9 cat.3, 

samen 28 overtredingen, in 2019 waren dit 20 cat.2 en 26 cat.3, samen 46 overtredingen.  In 2020 zijn er 

minder overtredingen geconstateerd dan de 2 voorgaande jaren. Dit is, grotendeels, te verklaren door de 

inspecties tijdens de Covid crisis. Deze inspecties moesten in een kort tijdsbestek worden uitgevoerd, 

hierdoor is de scope van de inspecties kleiner geworden.. Bij 14 inrichtingen zijn in totaal 27 overtredingen 

geconstateerd: 12 in categorie 2 en 15 in categorie 3. ISZW doet in 18 gevallen de handhaving, de ODG 

namens het bevoegd gezag Wabo doet in 9 gevallen de handhaving. Bij iedere overtreding wordt een 

handhavingstraject ongezet conform de landelijke handhavingsstrategie. De Brzo overtredingen worden 

gemonitord, in de GIR wordt, bij elke overtreding, geregistreerd  wanneer het handhavingstraject is ingezet, 

welke hersteltermijn er is gegeven en wanneer de hercontrole heeft plaatsgevonden en of de overtreding 

ongedaan is gemaakt. Wij monitoren niet de handhaving van ISZW en de VR Groningen. Door de coronacrisis 

zijn veel Brzo-inspecties uitgesteld en in het laatste trimester uitgevoerd. 

4.3.1.1 Provincie Groningen 
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In 2020 zijn in Groningen bij 27 inrichtingen 28 Brzo-inspecties uitgevoerd, inclusief de inspectie bij het 

Gasunie Hoofdkantoor. Dit is geen Brzo+-inrichting, hier ligt het landelijk VBS. Een failliete olieverwerker is 

meegenomen in een project en twee Gasunie Transportstations zijn niet geïnspecteerd (dit i.h.k.v. de 

concernaanpak). Bij 10 inrichtingen zijn in totaal 19 overtredingen (13 categorie 3 en 6 categorie 2) 

geconstateerd. ISZW doet in 11 gevallen de handhaving, de ODG namens het bevoegd gezag Wabo doet in 8 

gevallen de handhaving. Voor Groningen is er 1 handhavingstraject nog niet gestart, bij 2 trajecten is de 

gestelde handhavingstermijn nog niet voorbij en bij 5 trajecten is de hersteltermijn verlopen en zal een 

hercontrole plaatsvinden Van 5 inspecties is de rapportage nog niet afgerond. 

4.3.1.2 Provincie Fryslân  

 
De inspectie bij Motip Dupli B.V. is uitgevoerd maar in het systeem nog niet administratief afgehandeld.  

 

In 2020 zijn er in Fryslân bij negen inrichtingen ook negen Brzo-inspecties uitgevoerd. Bij twee inrichtingen 

zijn in totaal drie overtredingen (een keer categorie 3 en twee keer categorie 2) geconstateerd. ISZW doet in 

deze twee gevallen de handhaving, de ODG namens het bevoegd gezag één keer. Voor Fryslân is er voor 1 

handhavingstraject de hersteltermijn nog niet voorbij. Van vijf inspecties is de rapportage nog niet afgerond. 

Een Gasunie Transport station is in 2020 niet geïnspecteerd (dit i.h.k.v. de concernaanpak) en een 

afvalverwerker in Heerenveen is ook niet geïnspecteerd, de Brzo installatie is nog niet gebouwd.  

4.3.1.3 Provincie Drenthe 

 
BGA Coevorden is nog niet opgericht, hier vindt geen toezicht plaats. 

 

In 2020 zijn in Drenthe bij vier inrichtingen 4 Brzo-inspecties uitgevoerd. Bij deze inspecties zijn bij de twee 

inrichtingen in totaal vijf overtredingen geconstateerd: vier in categorie 2 en één in categorie 3. ISZW doet in 

alle gevallen de handhaving. Voor Drenthe zijn er door de ODG geen handhavingstrajecten ingezet. Van 2 

inspecties is de rapportage nog niet afgerond. 

4.3.2 Wabo-inspecties Brzo- en RIE-4 bedrijven 

 

Aan de hand van de gezamenlijke risicoanalyses in januari 2020 zijn de bezoekfrequenties toegewezen. Door 

de Covid-19- pandemie zijn deze frequenties niet gehaald. Er is naar gestreefd om iedere inrichting 

minimaal een keer te bezoeken. In totaal gaat het in regio Noord om 64 inrichtingen. Er zijn in regio Noord 

bij 64 Brzo+-inrichtingen 79 Wabo-inspecties uitgevoerd. Bij 9 inrichtingen zijn in totaal 16 overtredingen 

geconstateerd. Het uitvoeren van hercontroles is afhankelijk van de hersteltermijn. Die kan variëren en door 
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de Covid-19- pandemie zijn veel inspecties doorgeschoven naar het laatste kwartaal van 2020. Hiervan zijn 

nog niet alle gegevens bekend. 

4.3.2.1 Provincie Groningen 

In de provincie Groningen zijn 40 Brzo+-inrichtingen. Dit zijn zowel Brzo- als RIE-4-inrichtingen. 

Het hoofdkantoor van de inrichting die de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gassen 

beheert en onderhoudt, is niet bezocht omdat het geen Brzo+-inrichting is. Een producent van chemische 

stoffen in Delfzijl is één keer geïnspecteerd, hoewel het geen Brzo+-inrichting is. Dit omdat hier 

organisatorische verbindingen zijn met de andere bedrijven van deze inrichting op het Chemiepark Delfzijl. 

In 2020 zijn 38 van de 40 Brzo+-inrichtingen op de Wabo-regelgeving geïnspecteerd. De inrichtingen 

Reststoffenbewerkingsinstallatie NAM en Gasunie Transport Services B.V. Oude Statenzijl zijn door de Covid-

19-pandemie niet in 2020 geïnspecteerd. Deze inrichtingen worden begin 2021 geïnspecteerd.  

In totaal zijn 40 inspecties uitgevoerd. De failliete olieverwerker en de producent van siliciumcarbide zijn in 

projectvorm geïnspecteerd, respectievelijk 3 en 2 inspecties. Bij 4 inrichtingen zijn in totaal 5 overtredingen 

geconstateerd. Van 9 inspecties is de rapportage nog niet afgerond. 

Een aluminiumsmelter in Delfzijl, een productiebedrijf op het gebied van chemische industrie in Farmsum, 

een failliete olieverwerker in Delfzijl en een producent van siliciumcarbide in Farmsum vergden extra 

inspanning. Dit houdt in een projectmatige aanpak en veel meer urenbesteding in het handhavingstraject. 

 

 

4.3.2.2 Provincie Fryslân 

In de Provincie Fryslân was in 2020 sprake van 13 Brzo+-inrichtingen. Dit zijn zowel Brzo- als RIE-4-

inrichtingen. In 2019 is gebleken dat een – bestaande - vuurwerkgroothandel in Lemmer onder het regime 

van het Brzo valt en is daarom toegevoegd aan het inrichtingenbestand van de provincie Fryslân. In 2020 is 

deze inrichting weer teruggegaan naar de gemeente. Een zuivelbedrijf in Leeuwarden is door de 

salpeterzuur-classificering in 2020 onder het regime van het Brzo komen te vallen.  

Er zijn 11 Brzo+-inrichtingen op de Wabo-regelgeving geïnspecteerd, Avek is vanwege de Covid-19- 

pandemie niet in 2020 geïnspecteerd. Er zijn in totaal 19 inspecties uitgevoerd. Bij 4 inrichtingen zijn in 

totaal 9 overtredingen geconstateerd. Van 3 inspecties is de rapportage nog niet afgerond. Bij de 

vuurwerkgroothandel in Lemmer, een afvalverwerker in Drachten en een producent van verf in Leeuwarden is 

extra inzet gepleegd. 

 

 

4.3.2.3 Provincie Drenthe 

In de Provincie Drenthe zijn 11 Brzo+-inrichtingen: 5 Brzo en 6 RIE-4. Er zijn 10 Brzo+-inrichtingen op de 

Wabo-regelgeving geïnspecteerd. De vergister in Coevorden niet. Deze inrichting is namelijk wel vergund, 

maar nog niet opgericht. In 2020 zijn 15 inspecties uitgevoerd. Bij 1 inrichting zijn 2 overtredingen 

geconstateerd. Bij 1 producent van biodiesel is extra inzet gepleegd. 
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4.4 Vergunningverlening en toezicht bouw Brzo en RIE4 bedrijven 

4.4.1     Provincie Groningen 

 

 

De aantallen activiteiten zoals ingekocht in de jaaropdracht (26), zijn iets lager dan wat er is geleverd (34). In 

grote lijnen komen de cijfers echter redelijk met elkaar overeen.  

Dat de activiteiten bouwen wat achterblijven bij de planning, kan worden toegeschreven aan de 

coronapandemie. Je ziet ook bij de andere provinciale bedrijven een stagnatie hierin.  

 

In 2020 zijn binnen het team bouw twee vergunningen van rechtswege ontstaan. Het ging om een aanvraag 

van een datacentrum in de Eemshaven over het plaatsen van Temporary Marcus Cabins en een aanvraag bij 

een chemisch bedrijf in Delfzijl voor het uitbreiden van de parkeerplaats. Omdat het een aanvraag voor een 

zonnepark (groter dat 200 m2) betrof, is uitgegaan van een uitgebreide procedure. Uiteindelijk heeft het 

college van GS van provincie Groningen besloten dat het hier geen zonnepark betreft. Toen dat besluit 

genomen is, was de termijn voor een reguliere procedure al verlopen. 
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Wanneer we het aantal openstaande en afgesloten zaken vergelijken met het aantal dat in de jaaropdracht is 

afgesproken, zien we dat deze redelijk met elkaar overeenkomen. De aantallen binnengekomen activiteiten 

bouwen categorie C en activiteiten bouwen categorie D zijn kleiner dan de jaaropdracht.  
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Kijkend naar toezicht categorie C, categorie D, categorie E en categorie F zien we dat de aantallen 

binnengekomen zaken relatief klein zijn ten opzichte van het aantal contactmomenten. Vanwege de 

complexiteit van de bouw zijn per locatie meerdere toezichtmomenten nodig.  

 

4.4.2 Provincie Fryslân 

 

 

 

 

 

 

Kijkend naar de afgesloten en nog openstaande activiteiten voor (toezicht) bouw voor Brzo-bedrijven in de 

provincie Fryslân, zitten we nu op een totaal van 14.  Het is aan te raden bij de jaaropdracht 2021 van dit 

aantal uit te gaan.  

De teamleider Bouw en teamleider Brzo van de ODG hebben het vierde kwartaal 2020 contact gehad met alle 

gemeenten waar Brzo-bedrijven zijn. Daarbij hebben we de werkwijze van de ODG uitgelegd, zijn 

contactgegevens uitgewisseld en hebben we bekeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

 

4.4.3 Provincie Drenthe 
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Voor de provincie Drenthe is er nog geen jaaropdracht. Wel zijn zaken voor Drenthe opgepakt. Tot dusver 

zijn dat er 5. Geadviseerd wordt om voor 2021 nog een uitgewerkte jaaropdracht te maken voor 

vergunningverlening en toezicht Bouw. Daarbij kan vooralsnog worden uitgegaan van rond de 10 activiteiten 

op jaarbasis. 

De teamleider Bouw en teamleider Brzo van de ODG hebben het vierde kwartaal 2020 contact gehad met alle 

gemeenten waar Brzo-bedrijven zijn. Daarbij hebben we de werkwijze van de ODG uitgelegd, zijn 

contactgegevens uitgewisseld en hebben we bekeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
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4.5  Juridisch en Specialistisch advies 

4.5.1 Provincie Groningen 

 

De vraag naar specialistisch advies neemt toe. Behoorlijk wat zaken lopen door in 2021. Doordat de 

complexiteit van aanvragen en dossiers toeneemt, zien we dat het tijdsbeslag voor een aantal specialismen, 

zoals luchtadvies, toeneemt. We merken dat de druk op de adviseurs qua hoeveelheid werk toeneemt, zeker 

op het gebied van de uitgebreide vergunningsprocedures en de bestuurlijk gevoelige dossiers. We hebben 

helaas een tekort aan capaciteit bij luchtadvies, geluid en juridisch. V.w.b. juridisch hebben we extra inhuur 

gerealiseerd, Bij geluid hebben we naast inhuur ook de vaste formatie uitgebreid en bij luchtadvies konden 

we geen vaste formatie vinden. Wel is een ervaren luchtadviseur ingehuurd. Daarnaast wordt voor VVL extra 

inhuur voorzien (ook in 2021), waardoor we iets worden ontlast. Gezien de aantallen zaken en projectmatige 

werkzaamheden die in 2021 op ons af komen, hebben we een capaciteitstekort. Hierover worden ook 

gesprekken met de provincie gevoerd. 

 

Een aantal producten loopt uit de pas: de zienswijzen en de gedoogbeschikkingen. De luchtadviezen zijn nog 

niet afgerond. Dat heeft te maken met complexiteit en de hoeveelheid adviezen die bij vergunningen worden 

gevraagd (zie de volgende tabel). Een mogelijke verklaring voor de toename in het aantal zienswijzen zou 

kunnen zijn dat inwoners en nabijgelegen bedrijven hun belangen willen waarborgen en daarom zienswijzen  

indienen. Bij gedoogbeschikkingen is een mogelijke oorzaak  dat een procedure moet worden opgestart of 

een werkzaamheid iets uitloopt. 

 

In onderstaande tabel ziet u het aantal hoofd- en deelzaken dat het team Advies heeft afgehandeld. 

Aan de linkerkant van iedere cijferkolom het aantal afgesloten zaken en aan de rechterkant het aantal nog 

lopende zaken. 

 

Team Advies draagt bij aan vergunningverlening, toezicht en handhaving (hoofdzaken). Deze producten 

worden door het bevoegd gezag via een jaaropdracht afgenomen. De onderscheidene bijdragen van Advies  

(die wordt verstrekt als deelzaak) is daarmee niet zichtbaar. 

 

Voor Advies zijn de producten als beroep, hoger beroep, bezwaar, voorlopige voorziening, separaat advies 

e.d. hoofdzaken. Dat zijn de zaken waarvoor dit team aan de lat staat als hoofdbehandelaar. 
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4.5.2 Provincie Fryslân 
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Voor Fryslân hebben we geen concrete jaaropdracht. We handelen de zaken af die ons worden voorgelegd.  

In bovenstaande tabellen ziet u het aantal hoofd- en deelzaken dat het team Advies heeft afgehandeld. 

Ook hier geldt dat het aantal zaken complexer wordt en er daarom een grotere vraag naar de producten van 

Advies is. 

4.5.3 Provincie Drenthe 

 

 

 

 

Voor een bedrijf op het Emmtec-terrein is een gedoogbeschikking afgegeven voor activiteiten die vervolgens 

zijn gelegaliseerd middels een vergunning. 
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4.6 Overige taken 

4.6.1 Strafrecht 

Om te komen tot een eventuele strafrechtelijke vervolging van zaken, hanteren de toezichthouders in 

afstemming met de boa’s de interventiematrix van de LHS. De boa-discipline levert vanuit haar taak in nauwe 

afstemming met het OM de informatie aan die nodig is voor een eventuele vervolgbaarheid. De 

strafrechtelijke vervolgbaarheid van deze zaken is sterk afhankelijk van feiten en omstandigheden (bewijslast) 

die aangevoerd worden voor het OM. De zaken leiden niet altijd tot strafrechtelijke vervolging, maar vergen 

wel de continue capaciteit van de boa’s.  

 

Het inbrengen van strafzaken vindt veelal plaats naar aanleiding van de voornemens en lasten onder 

dwangsom of bestuursdwang die opgelegd worden. In sommige gevallen draagt het bevoegd gezag of een 

andere externe partij een separate zaak aan. In een aantal gevallen kan niet bestuursrechtelijk worden 

opgetreden, maar enkel strafrechtelijk. Denk aan overtredingen bodemsaneringen, asbestsaneringen en in 

het algemeen zaken waar de overtreding onomkeerbaar is. 

 

Wanneer na de strafrechtelijke beoordeling blijkt dat de zaak vervolgd kan worden, volgt het strafrechtelijk 

onderzoek. Na het strafrechtelijk onderzoek door de boa's wordt het dossier (inclusief processen-verbaal en 

bevindingen) naar het OM gestuurd. Het OM behandelt de ingestuurde zaak, waarna beoordeling plaatsvindt. 

Deze beoordeling kan leiden tot een strafrechtelijke beschikking (boete) of het vóórkomen van de zaak.  

 

In 2020 speelden in alle noordelijke provincies meerdere zaken. Omdat deze zaken niet openbaar zijn 

kunnen op deze plaats hierover geen mededelingen worden gedaan. 
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4.6.1 Bodem 

4.6.1.1 Provincie Groningen 

 

 

 

Voor de provincie Groningen zijn meerdere zaken op het gebied van bodem uitgevoerd. Met name de 

handhaafbaarheidstoetsen op de nog uit te voeren saneringen overschrijden de jaaropdracht. Met betrekking 

tot (zorgplicht-)saneringen zijn diverse zaken in behandeling. 

 

Voor de behandeling van de evaluatierapporten zijn twee producten beschikbaar: de instemmingen (naar 

aanleiding van zorgplicht en BUS tijdelijk uitplaatsen) en besluiten (naar aanleiding van saneringsplannen en 

BUS immobiel en mobiel). De instemmingen op evaluaties hebben de jaaropdracht licht overschreden. 
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4.6.1.2 Provincie Fryslân 

 

 

 

De ODG heeft nog geen bodemtaken voor Brzo+-inrichtingen uitgevoerd. 

 

4.6.1.3  Provincie Drenthe 

 

Voor Drenthe zijn in 2020 door de ODG geen bodemtaken uitgevoerd. 

4.6.2 Sloop en Asbest 

 

4.6.2.1 Provincie Groningen 

 

 

 

Voor de opdracht voor sloop en asbest is in 2020 een inschatting voor sloop en asbest gemaakt. Het blijkt 

dat het aantal afgeronde zaken merendeels groter is dan de jaaropdracht. Wij gaven in de najaarsrapportage 

het advies deze op te hogen.  
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4.6.2.2 Provincie Fryslân 

 
 

Voor de provincie Fryslân is een overtreding geconstateerd en bij de boa neergelegd. De boa's onderzoeken 

of voor deze overtreding strafrechtelijke vervolging plaatsvindt. 
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4.7 Ongewone voorvallen, klachten en meldingen 

Onderstaand de weergave van het aantal ongewone voorvallen, klachten en meldingen bij Brzo/RIE4-

inrichtingen in Noord-Nederland. 

 

 

Door 28 inrichtingen zijn er in totaal 159 ongewone voorvallen gemeld, inclusief die van een siliciumcarbide 

producent in Delfzijl; daar zijn 56 ongewone voorvallen gemeld. De ongewone voorvallen worden conform 

afspraak gemeld aan IL&T. Er zijn over 7 inrichtingen 80 klachten binnengekomen, inclusief die van 

bovengenoemde inrichting; daar zijn 43 klachten over binnengekomen. 

In de ambtelijke bijlage staat een overzicht bij welke inrichtingen de ongewone voorvallen en klachten plaats 

hebben gevonden.  
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4.7.1 Provincie Groningen 

 
 

 
 

In de provincie Groningen zijn voor 7 Brzo+-inrichtingen 66 klachten gemeld, waarvan 43 over 

een siliciumcarbide producent, met name geur- en stofklachten. Over een aardappelzetmeel-

verwerker in Foxhol zijn dit met name geluidsklachten, over een suikerproducent in Groningen 

met name geurklachten en bij een producent van chemische producten in Winschoten gaat het met 

name over geluidshinder. 
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4.7.2 Provincie Fryslân 

 

 
 

 
In de provincie Fryslân zijn over 2 Brzo+-inrichtingen 2 klachten gemeld. 
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4.7.3 Provincie Drenthe 

 

 

 

 

 

In de provincie Drenthe zijn door 3 Brzo+-inrichtingen 9 ongewone voorvallen gemeld. De ongewone 

voorvallen bij een polymerenproducent in Schoonebeek gingen met name over storingen in de apparatuur. Er 

zijn geen klachten binnengekomen.  
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4.8 Programma's en projecten 

4.8.1 Impuls Omgevingsveiligheid en Meerjarenagenda Brzo 

De Omgevingsdienst Groningen neemt deel aan verschillende landelijke projecten van Impuls 

Omgevingsveiligheid (IOV) en de Meerjarenagenda Brzo (MJA). Het betreft projecten in de volgende vier 

categorieën: 

 Vergunningverlening (VV), toezicht (TZ) en handhaving (HH) 

 Beleidsontwikkeling en wetgeving 

 Kennis, opleiding en kwaliteit 

 Samenwerking, sturing en monitoring 

 

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de resultaten per categorie. 

 

Vergunningverlening (VV), toezicht (TZ) en handhaving (HH) 

Project Meerjarig programma actualisaties (MJA) 

Resultaat: de ODG heeft zijn bijdrage geleverd aan het opstellen van de methodiek om tot een meerjarig 

actualisatieprogramma te komen. Daarnaast neemt de ODG circa vier keer per jaar deel aan een landelijk 

afstemmingsoverleg in het Platform Programmatisch actualiseren. 

 

Project Zeer zorgwekkende stoffen (MJA) 

Resultaat: de ODG heeft deelgenomen aan de landelijke projectgroep voor afstemming, kennisdeling en 

dergelijke. 

 

Project Branchedocument vloeibare bulk VOS-maatregelen (MJA) 

Resultaat: de ODG heeft haar bijdrage geleverd aan het branchedocument. 

 

Project Implementatie PGS29 (MJA) 

Resultaat: de ODG heeft haar bijdrage geleverd in de projectgroep voor afstemming, kennisdeling en 

dergelijke. Er is een aantal actualisaties uitgevoerd voor PGS 29. Tevens is een checklist opgesteld die 

gehanteerd wordt tijdens de inspectiebezoeken bij de betreffende inrichtingen. Dit project is nagenoeg 

afgerond. 

 

Project PGS15 (MJA) 

Resultaat: de ODG heeft haar bijdrage geleverd in de projectgroep voor afstemming, kennisdeling en 

dergelijke. Er is dit jaar een grote stap gemaakt in het opstellen van een database voor gelijkwaardigheid en 

gemotiveerd afwijken van de PGS 15.  

 

Project Concernbenadering Brzo-toezicht (IOV) 

Resultaat: de ODG neemt voor de verschillende inrichtingen van Finco en de Gasunie deel aan het project. 

 

Project LBR/GIR (IOV) 

Resultaat: de ODG heeft een pilot uitgevoerd voor de nieuwe manier van toezicht. 

 

Project Melden ongewone voorvallen ((MJA) 
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Resultaat: de ODG heeft de meldingen van ongewone voorvallen doorgezet voor de landelijke evaluatie. 

 

Project Landelijke handhavingsstrategie ((IOV) 

Resultaat: de ODG heeft in de projectgroep bijgedragen aan de evaluatie van de LHS. 

 

Beleidsontwikkeling en wetgeving 

Project Altijd actuele digitale vergunning (MJA) 

Resultaat: in 2020 heeft de ODG nog geen bijdrage geleverd aan dit project. Enkele andere Brzo-ODs hebben 

een belangrijke stap gezet (plan) om in te toekomst te komen tot een altijd actuele digitale vergunning. 

Hierdoor hoeft dus geen separate geconsolideerde versie van een vergunning te worden opgesteld.  

 

Project Financiële zekerheidstelling (IPO, MJA) 

Resultaat: de ODG heeft aan de bevoegde gezagen advies uitgebracht over de voorbereiding van het IPO-

overleg. Daarnaast heeft de ODG een bijdrage geleverd aan botsproeven met het bepalen van de hoogte van 

de financiële zekerheidsstelling en input geleverd aan de werkgroep die het actualisatieprogramma gaat 

opstellen en aansturen. Doede aanvulling vragen. GEDAAN 8-2-2021: 

In de Omgevingswet die (mogelijk) op 1 januari 2022 van kracht wordt, zal het bevoegd gezag in een aantal 

gevallen financiële zekerheid kunnen opleggen aan majeure risico bedrijven (BRZO) en afvalbedrijven. Er is 

onderzoek gedaan naar het vaststellen van de hoogte van de financiële zekerheid. Bij dit onderzoek hoort 

ook een (indicatieve) raming van de benodigde reguliere en specialistische inzet.   

 

Het instrument Financiële zekerheid is (in de kern) nieuw voor de provincies en de omgevingsdiensten en 

daarmee is er weinig/geen ervaring met hoe de inzet in de praktijk zal gaan verlopen. Om daar wat meer 

zicht op te krijgen is bij een aantal omgevingsdiensten een aantal botsproeven uitgevoerd waarin de 

handreiking is toegepast op concrete dossiers. Onderzocht is de tijdsbelasting  van de medewerker(s), de 

beschikbaarheid en de toepasbaarheid van de benodigde informatie.    

 

De Omgevingsdienst heeft dit in de maand november 2020 middels botsproeven getest op twee bedrijven, 

een BRZO-bedrijf en een afvalverwerker. Op basis van vergunning- en handhavingsinformatie, kvk-informatie 

en bij het bedrijf opgevraagde informatie is de (indicatieve) hoogte van de financiële zekerheid bij deze 

bedrijven vastgesteld. Deze resultaten zijn doorgestuurd naar de landelijke werkgroep die, samen met andere 

deelnemende Omgevingsdiensten, de resultaten analyseert en verwerkt.  Met deze resultaten worden 

landelijk de vorm en het beleid ontwikkeld voor het toepassen van de financiële zekerheid. 

 

Project Bestuurlijke boete (MJA) 

Resultaat: de ODG heeft aan de bevoegde gezagen advies uitgebracht over de voorbereiding van het IPO-

overleg. 

 

Kennis, opleiding en kwaliteit 

Project Doorontwikkeling Brzo+ academie (MJA) 

Resultaat: de ODG heeft haar bijdrage geleverd in de landelijke projectgroep. 

 

Project Permanente educatie (MJA) 
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Resultaat: de ODG heeft haar bijdrage geleverd in de landelijke projectgroep en aan het opstellen van het 

opleidingsprogramma voor 2020. De medewerkers hebben de opleidingen gevolgd. Dit laatste hoort niet tot 

dit project. 

 

Project Structurele opleiding nieuwe medewerkers (MJA) 

Resultaat: bij de ODG hebben enkele medewerkers de benodigde Brzo-opleidingen gevolgd. 

 

Project Toekomstbestendig personeelsbeleid (MJA) 

Resultaat: de ODG heeft haar bijdrage geleverd in de projectgroep en aan het evaluerend rapport, waarin de 

mogelijkheden zijn beschreven voor samenwerking op het gebied van personeelsbeleid. 

 

Samenwerking, sturing en monitoring 

Project Communicatiestrategie (MJA) 

Resultaat: de ODG heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van de communicatiestrategie. 

 

Project Opstellen Brzo+-monitor (IOV) 

Resultaat: de ODG heeft bijgedragen aan het opstellen van de monitor, onder meer door het leveren van 

gegevens. 

 

Overige projecten 

Landelijk project Aandachtsgebieden Omgevingswet (IOV2020 DP5 Brzo) 

Vanuit opdracht van het Rijk moeten we voor de 40 Brzo-bedrijven in Groningen de aandachtsgebieden 

beschrijven; hiervoor krijgen we in totaal €28.571 subsidie van het Rijk. De werkzaamheden liggen op 

schema en de oplevering vindt voor eind september plaats (nieuwe einddatum). De verantwoording van dit 

project moet door tussenkomst van de provincies via provincie Zuid-Holland naar het Rijk. 

 

Landelijk project Lokale omgevingsveiligheid (IOV2020 DP3) 

Voor de lokale omgevingsveiligheid hebben we de opdracht om advieswerkzaamheden te verrichten. Deze 

werkzaamheden kennen een eigen verantwoordingsstructuur via de provincie Zuid-Holland naar het Rijk. 

Verantwoordingsmomenten zijn per 1 juli en per 1 januari. Deze verantwoordingen gaan door tussenkomst 

van de provincie Groningen naar Zuid-Holland. 

In dit project moeten we 1800 uur maken op het gebied van omgevingsveiligheid. Per 1 mei hebben we in 

totaal hiervoor 952 uur besteed. Vertaald in aantal zaken en adviezen: 1keer RRGS, 24 adviezen RO en 28 

adviezen VTH. 

Bij Brzo-bedrijven wordt bij iedere vergunningverlening getoetst op externe veiligheid; veelal advisering op 

veiligheidsrisico's met betrekking tot chemische stoffen, groepsrisico's en dergelijke. Bij toezicht en 

handhaving wordt gecontroleerd op naleving van de vergunningvoorschriften. Wij zijn dan 'slechts' 

toeleverancier in een compleet proces. 

4.8.2 Actualisatieprogramma vergunningen 

Actuele vergunningen zijn van belang voor een goede en veilige leefomgeving en de handhaafbaarheid van 

een vergunning. Daarom bestaat een wettelijke verplichting om regelmatig na te gaan of de 

omgevingsvergunning milieu nog toereikend is. Hiervoor wordt in de regel een termijn van vijf jaar 

gehanteerd. Daarnaast geldt de verplichting om bij een gewijzigde of nieuwe BBT-conclusie te toetsen of 

deze overeenkomt met dat wat hierover in de vergunning is opgenomen. En anders deze wijziging binnen 

vier jaar in een vergunning te implementeren via een ambtshalve wijziging. 
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Het periodiek toetsen van de vergunningen op actualiteit en het aanpassen van vergunningen aan gewijzigde 

wet- en regelgeving, heeft de ODG programmatisch opgepakt via het Meerjaren Actualisatie Programma 

(MAP). Dit houdt in dat vergunningen periodiek worden bekeken via het uitvoeren van actualisatietoetsen. Als 

uit een actualisatietoets blijkt dat de vergunning niet meer actueel en/of handhaafbaar is, kan - afhankelijk 

van de uitkomst - deze ambtshalve worden gewijzigd. Of wordt een traject in gang gezet dat leidt tot een 

revisievergunning. De uitkomst en voorgestelde opvolging worden opgenomen in het MAP. Daarnaast worden 

in het MAP ook de toetsing en implementatie van BBT-conclusies geborgd. De nieuwe BBT-conclusies voor de 

levensmiddelenindustrie en afvalverbranding zijn inmiddels in het MAP opgenomen. In die gevallen 

(bijvoorbeeld bij de genoemde BBT-conclusies en bij nieuwe PGS-en) is de vergunning nog vier jaar actueel. 

 

In het kader van het MAP voor de provincie Groningen stonden dit jaar 14 actualisatietoetsen in de planning 

voor Brzo+-bedrijven. Daarbij wordt ook nagegaan of de vergunningen voor deze bedrijven voldoen aan de 

BBT-conclusies die van toepassing zijn. Met deze actualisatietoetsen zou dit jaar een inhaalslag worden 

gemaakt, waarbij de achterstanden in voorgaande jaren in het MAP worden weggewerkt. De voorgenomen 

planning om alle actualisatietoetsen in de eerste helft van het jaar klaar te hebben en in het tweede halfjaar al 

te actualiseren, is niet gehaald. Dit komt doordat in het algemeen het aantal aanvragen om vergunningen en 

meldingen Activiteitenbesluit groter is dan gebruikelijk en de afhandeling daarvan voorrang krijgt op het 

uitvoeren van actualisatietoetsen (waarvoor geen formele wettelijke termijn geldt).  

 

De vervolgacties die naar aanleiding van de actualisatietoetsen in de planning stonden voor de tweede helft 

van 2020, zijn hierdoor ook naar achteren geschoven en vinden mogelijk in 2021 plaats. Daarbij moet in het 

kader van de voorbereidingen voor de Omgevingswet ook gekeken worden welke vervolgacties (nog) nodig 

zijn voor inrichtingen met activiteiten die geheel of gedeeltelijk onder de Omgevingswet gaan vallen. Het is 

hierdoor mogelijk dat een aantal ambtshalve wijzigingen kan komen te vervallen.  

 

Ook voor Drenthe en Fryslân zijn de bestaande actualisatieprogramma's herzien.  

Voor Fryslân stonden dit jaar enkele actualisatietoetsen voor de PGS 31 in de planning. Ook deze zijn naar 

achteren geschoven door de inzet op de binnenkomende aanvragen.  

 

Voor Drenthe is in 2018 bij alle Brzo+-bedrijven een actualisatietoets uitgevoerd. Daardoor staan op dit 

moment geen actualisatietoetsen gepland. 

 

Stand van zaken BRZO- en RIE 4-inrichtingen met meerjarenprogramma actualisaties op 31 december 2020 
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1)Aantal BRZO en RIE -inrichtingen 411 12 11  

2) Aantal inrichtingen meerjarenprogramma actualiteitstoets gereed  41 12 11  

3) % Gereed 100% 100% 100% 100%2 

                                                   
1 Per 31 december 2020 zijn er 2 oprichtingsvergunningen definitief en dus meegenomen in de bepaling van de actualiteit. 

Voor 8 nieuwe bedrijven binnen werkgebied ODG loopt het vergunning traject voor de Brzo/RIE-4 installatie nog. 



 JAARRAPPORTAGE 2020 BRZO NOORD  34 

4) Aantal nog uit te voeren actualisatietoetsen in 2020 10 0 0  

5) aantal vergunningen niet actueel 17 3 5  

6) % actualiteit volgens definitie MJA 59% 75% 55% 100%3 

 

De bovenstaande tabel omvat een aantal gegevens die ook periodiek landelijk worden gerapporteerd in het 

kader van het Platform Programmatisch actualiseren. Het percentage gereed (3) gaat over het aantal bedrijven 

dat is opgenomen in het meerjarenactualisatieprogramma. Alle bedrijven zitten daarin, vandaar de score 

100%.  

Bij 4) aantal nog uit te voeren actualisatietoetsen in 2020, zou in de jaarrapportage 0 moeten staan. Het getal 

dat nu vermeld staat is dus een achterstand in uitgevoerde toetsen. 

Het percentage actualiteit (5) geeft aan hoeveel procent van het vergunningenbestand actueel is. 

Voor de provincie Groningen zijn in 2020 10 toetsen niet uitgevoerd. Van deze vergunningen kan niet worden 

gezegd dat ze actueel zijn, omdat de toets niet is gedaan.  

Een niet actuele vergunning leidt niet direct tot onveilige situaties, maar geeft wel aan dat de vergunning niet 

meer voldoet aan de milieu technische inzichten van dit moment. 

Voor de provincie Fryslân stonden enkele toetsen op de planning in het kader van de PGS 31. Deze zijn ook 

naar achteren geschoven. De PGS 31 geldt als Nederlands BBT document. Voor Nederlandse BBT documenten 

is landelijk afgesproken dat deze binnen vier jaar in de vergunning worden verwerkt. Deze termijn begint te 

lopen als het document is aangewezen in de Ministeriele regeling OmgevingsRecht. Zolang deze termijn niet 

is verstreken zijn de vergunningen nog actueel. 

4.8.3 Aanwijzing dominobedrijven 

De aanwijzing van dominobedrijven heeft alleen betrekking op 8 inrichtingen in de provincie Groningen. De 

lijst met dominobedrijven is opgesteld, zowel de veroorzakers als de ontvangers zijn bekend. Er zijn twee 

zienswijzen ingediend en dit proces loopt. Er is een checklist gemaakt en bij een tweetal inspecties is de 

aanwijzing een inspectieonderwerp geweest. 

4.8.4 Aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen  

De drie noordelijke provincies zijn voor dit onderwerp opdrachtgever voor de drie noordelijke 

omgevingsdiensten. Eerste stap is een inventarisatie van de uitstoot van deze stoffen naar lucht en water bij 

alle bedrijven. Het jaar 2019 stond in het teken van informatie verzamelen en op hoofdlijnen een eerste 

oordeel vormen. In 2020 zijn vervolgens de volledige beoordelingen opgepakt. Ook is bekeken of de 

vergunning moet worden aangepast om de emissies van ZZS goed te regelen. Het werken aan een nieuw 

onderwerp als dit is pionieren. Ook vraagt het een grote tijdsinvestering waarover verantwoording wordt 

afgelegd.  

 

Allereerst waren veel opgaven van bedrijven toch nog incompleet, onjuist of onduidelijk. Ook kwam het 

veelvuldig voor dat stoffen en/of emissiebronnen ontbraken en getallen onjuist waren. Zo zijn er alles bij 

elkaar veel vragen die voortkomen uit een opgave van een ZZS-emissie. Het bleek een tijdrovend proces om 

alles volledig in beeld te brengen. Uiteindelijk is het gelukt om de beoordeling van de meeste bedrijven in 

2020 af te ronden.  

 

                                                                                                                                                                         
2 1 januari 2019 

3 1 januari 2020 
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Voor afvalbedrijven is een splitsing gemaakt in twee fases. In de eerste fase is een dossieronderzoek 

uitgevoerd, waarbij gekeken is in welke afvalstromen ZZS kunnen voorkomen en of die ZZS vrij kunnen 

komen in de lucht of indirect kunnen worden geloosd. De eerste fase wordt afgesloten met een conclusie of 

er een tweede fase nodig is en of daarbij dan emissies naar de lucht en/of indirecte lozingen van ZZS moeten 

worden bekeken. De eerste fase is voor nagenoeg alle afvalbedrijven in 2020 afgerond. Over het vervolg gaan 

we in overleg met de bevoegde gezagen.  

 

In 2021 wordt het werk aan afvalbedrijven voortgezet en de inventarisatie van zeer zorgwekkende stoffen 

formeel afgerond. Vervolgens moeten de acties die voortkomen uit deze inventarisatie, worden uitgevoerd. 

Nu we een beeld hebben, staan we met de bevoegde gezagen en de betrokken bedrijven voor de opgave om 

de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen te verminderen. 

 

  Drenthe   Fryslân   Groningen 

 

Industriële bedrijven      10        10       59 

Gereed          9         8       51 

Nog in bewerking       1         2         8 

 

Afvalbedrijven (fase 1)        0         2       46 

Gereed         -         1       42 

Nog in bewerking       -         1         4         

 

 

De inventarisatie is bij een groot deel van de bedrijven afgerond. Het is niet gelukt ze allemaal voor het eind 

van het jaar af te ronden. Het zijn vooral de complexe zaken waar we nog mee bezig zijn. De uitvoering van 

het project verder wordt bemoeilijkt door dat bedrijven niet altijd even snel reacties gaven op de vragen van 

de specialisten. 

 

4.8.5 Energiebesparing bij bedrijven 

In 2020 is het energietoezicht bij inrichtingen onder bevoegd gezag van de provincie Groningen 

gecontinueerd. De primaire opdracht was om energiebesparingsrapporten op te vragen en te beoordelen. 

Daarnaast zijn een aantal ambtshalve wijzigingen uitgevoerd om energievoorschriften te actualiseren. Een 

aantal van de inrichtingen onder provinciaal bevoegd gezag zijn Brzo-inrichtingen. Er zijn in totaal negen 

Brzo-inrichtingen beoordeeld op energie-efficiëntie en er is één vergunning ambtshalve gewijzigd.  

 

Vooronderzoek vergunningen 

De werkwijze voor provincie Groningen is ook toegepast voor de Brzo-inrichtingen in de provincies Drenthe 

en Fryslân. In eerste instantie is beoordeeld wat het wettelijk kader per inrichting is. In totaal zijn 26 

inrichtingen beoordeeld, waarvan er 10 niet relevant zijn. De voornaamste reden is dat de inrichting niet 

boven de drempelwaardes van het energiegebruik komt. De tweede reden is dat er ETS-inrichtingen aanwezig 

zijn. Daar is het voor het lokaal bevoegd gezag niet toegestaan energievoorschriften op te nemen in de 

vergunning. 
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Van de 16 relevante inrichtingen (15 Fryslân, 11 Drenthe) zijn bij 3 de voorschriften voldoende om op te 

kunnen handhaven. Bij de 13 inrichtingen waar de voorschriften onvoldoende zijn om op te kunnen 

handhaven, zijn voor 3 inrichtingen (1 Fryslân, 2 Drenthe) ambtshalve wijzigingen in gang gezet om 

energievoorschriften aan te passen. Eén andere inrichting is in oprichting, daar wordt aangesloten bij het 

vergunningtraject om tot handhaafbare energievoorschriften te komen.  

Bij de resterende 9 inrichtingen wordt in 2021 een aanpassing van de vergunning verwacht. Bij 4 inrichtingen 

is bij de vergunningverlener aangegeven dat de energievoorschriften aangepast dienen te worden, bij de 

overige 5 loopt dit contact nog. Wanneer er geen aanpassing van de vergunning wordt uitgevoerd, kan in 

overleg besloten worden over te gaan tot een ambtshalve wijziging van de energievoorschriften. 

 

Beoordeling energierapporten 

Van de 3 inrichtingen met voldoende voorschriften, is van 1 inrichting het besparingsrapport ontvangen en 

als voldoende beoordeeld. Bij 2 inrichtingen is de indieningstermijn nog niet verstreken.  

Tevens is van 1 inrichting met onvoldoende voorschriften een energiebesparingsrapport ontvangen. Het 

rapport is beoordeeld en akkoord bevonden conform de vigerende vergunning. Bij de vergunningverlener is 

aangegeven dat de voorschriften op een nader te bepalen moment aangepast moeten worden.  

 

Tabel Aantal vooronderzoeken, beoordeelde rapporten en ambtshalve wijzigingen in kader van 

energiebesparing 

 

 Vooronderzoek 

vergunning 

Beoordeelde rapporten Ambtshalve wijzigingen 

Groningen 9 8 0 

Fryslân 15 1 1 

Drenthe 11 2 2 

 

4.8.6 Elektronisch Milieujaarverslag 

Het bevoegde gezag moet jaarlijks de milieuverslagen van bedrijven beoordelen. Het gaat bij de ODG om 

verslagen van ruim 80 bedrijven die aangewezen zijn volgens het European Pollutant Release Transfer 

Register (E-PRTR). Het E-PRTR is een Europese verordening, die is ingesteld met als doel de gegevens over 

milieubelasting van bedrijven te registreren. 

 

Deze gegevens over de milieubelasting worden in Nederland in een beveiligde webapplicatie geregistreerd, 

het e-MJV (elektronisch milieujaarverslag). Zo kan Nederland voldoen aan (inter)nationale 

rapportageverplichtingen, waaronder het verdrag van Aarhus. 

 

Hoe verhouden het E-PRTR en het e-MJV zich tot elkaar? In 2009 is de E-PRTR verplichting geïntegreerd met 

het milieujaarverslag (MJV) tot één rapportageregime: het Integraal (PRTR) verslag. Dit verslag is gebaseerd op 

de E-PRTR verordening en is aangevuld met de essentiële elementen uit het MJV. 

 

Ook dit jaar heeft de ODG de controle van ruim 80 bedrijven uitgevoerd. Verder hebben we een aantal 

mutaties in het bedrijvenbestand uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de oude situatie niet meer van toepassing 

was en/of het bedrijf van eigenaar is veranderd. 

Eén bedrijf heeft een vooraankondiging LOD gekregen, waarna we afdoende afspraken met het bedrijf 

konden maken. 

Verder hebben wij geadviseerd over één aanvraag van een bedrijf om vertrouwelijke behandeling. 
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De bedrijven leveren de jaarrapportages in de landelijke e-MJV database. Deze database is gericht op het 

kunnen laten registreren van technische gegevens van bedrijven over emissies of bodem of afval. Deze 

gegevens komen vervolgens op de website van de emissieregistratie en worden geleverd aan Europa. De e-

MJV data base heeft geen rapportagetool. 

4.8.7 Uitvoering LoC toetsen inzake aardbevingsrisico bij Brzo en RIE-4 inrichtingen 

De opleiding voor de inspecteurs van alle inspectiediensten door de NCG is als gevolg van de coronacrisis 

uitgesteld. Deze vindt nu plaats in januari 2021. De beoordelingen en inspecties vinden na de opleiding 

plaats. 

4.8.8 Geconsolideerd vergunningenoverzicht lucht 

 

De regelgeving op het gebied van luchtemissies is dermate complex dat het voor vergunningverleners en 

toezichthouders gemakkelijk is om een totaaloverzicht te hebben van de vergunningvoorschriften per bedrijf 

waar dit van toepassing is. De ODG is in 2020 een pilotproject gestart om dergelijke overzichten samen te 

stellen. Het opstellen van deze overzichten blijkt zeer arbeidsintensief. 

Als pilot zijn voor 13 bedrijven in de provincie Groningen beoordelingen uitgevoerd. Dit heeft geleid tot 7 

vergunningenoverzichten. Voor 3 bedrijven is geen vergunningenoverzicht gemaakt vanwege een nieuwe 

aanvraag en voor 2 andere bedrijven vanwege zicht op een nieuwe aanvraag. In één situatie heeft het bedrijf 

een emissiebeheers- en controleplan opgesteld. Hierdoor is het niet meer nodig om een geconsolideerd 

vergunningenoverzicht lucht op te stellen.  

4.8.9 Project Naleefgedrag provincie Fryslân 

Het project Naleefgedrag provincie Fryslân is nog niet gestart. 

4.8.10 Omgevingswet  

De invoering van de Omgevingswet betekent een stelselwijziging voor de omgang met de fysieke 

leefomgeving en een omslag van denken en doen voor bevoegde gezagen, uitvoeringsorganisaties, burgers 

en bedrijven. In het voorjaar van 2020 is bekendgemaakt dat de invoering van de Omgevingswet werd 

uitgesteld tot 1 januari 2022. Dit uitstel bood een kans om de organisatie verder voor te bereiden op deze 

stelselwijziging en een soepele samenwerking met de bevoegde gezagen en de ketenpartners op te zetten.  

Hiervoor maakten we werk op het gebied van beleid, instrumenten, opleidingen, ketensamenwerking, 

werkprocessen en DSO. Ook is vooruitgekeken naar de betekenis voor het financieringsmodel en de 

samenhang met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). 

 

Ten aanzien van de werkprocessen kunt u onze zorgen lezen in paragraaf 2.4. Hierop is binnen de regio nog 

te weinig voortgang geboekt. Dit is aangegeven bij opdrachtgevers en ketenpartners. De ODG is in de zomer 

van 2020 aangesloten op het DSO-LV en maakt gebruik van de samenwerkingsfunctionaliteit; het testplan is 

vastgesteld. Technisch zijn er nog landelijke issues in de DSO-koppeling, waardoor het testen zelf nog niet is 

gestart.   

 

In het kader van de Omgevingswet moeten de medewerkers leren en werken in de geest van het nieuwe 

stelsel. Inmiddels is een start gemaakt met de organisatiebrede training adviesvaardigheden. De afgelopen 
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tijd hebben veel medewerkers van de ODG deelgenomen aan webinars over de Omgevingswet. Ook is tijd 

besteed aan analyse van verschillende veranderingen per werkveld. Voor de diverse teams zijn er workshops 

op basis van casuïstiek om grip te krijgen op de impact van wet- en regelgeving op de praktijk, bijvoorbeeld 

voor toezichthouders en handhavers van Brzo- en RIE4-bedrijven. Deze workshops staan ook open voor de 

collega’s van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio Groningen. Ook de inzet 

met partners op het onderwerp externe veiligheid loopt voorspoedig. De ODG was partner in de goed 

bezochte Noordelijke week van de Omgevingswet en blijft een actieve partner in het Regionaal Platform 

Omgevingswet Groningen (RPOG). 

 

De opgebouwde kennis en expertise van de Omgevingswet versterkt de kwaliteit van de ODG als adviseur 

fysieke leefomgeving voor onze opdrachtgevers. Als kennispartner met kennis van inhoud en de regio gaan 

wij ervan uit dat opdrachtgevers ons vragen te adviseren bij het opstellen van omgevingsvisies en/of 

omgevingsplannen. Hierin hebben we de afgelopen periode al de nodige ervaring opgedaan, die we graag 

met andere opdrachtgevers delen.  

4.8.11 Inspecties brandveiligheid gebouwen Fryslân 

Op verzoek van de provincie Fryslân is een project opgestart ‘Inspecties brandveiligheid Brzo inrichtingen’. 

Hier werken inspecteurs van de Veiligheidsregio Fryslân en van de Omgevingsdienst Groningen samen om de 

brandveiligheid bij deze bedrijven te toetsen aan de voorschriften. 

Het beeld is dat goede stappen zijn gezet in het op orde krijgen van de brandveiligheid. Hierbij moeten we  

opmerken dat we merken dat het lang duurt of nog gaat duren voor alle (bouwkundige) aspecten zijn 

opgelost, gezien het aantal en de grootte van de bedrijven. Het traject vraagt een behoorlijke tijdsinzet. 

Details over de uitvoering zijn opgenomen in de ambtelijke bijlage. 
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Bijlage 1: Lijst Brzo en RIE-4 bedrijven 2020 

 

Provincie Groningen Brzo RIE-44 Bedrijven die per 1-

1-2020 onder 

verantwoordelijkheid 

vallen van Brzo 

Noord 

BioMCN   X   

DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. X X   

C.G. Holthausen B.V. X     

ChemCom Industries B.V. X X   

Coöperatie AVEBE U.A. locatie Foxhol X     

Coöperatie AVEBE U.A. locatie Ter Apelkanaal X X   

Cordial Adhesives B.V.  X X in sept. terug naar 

gemeente en nu weer RIE-

4 aanvraag.  

Cosun Beet Company X    

Plixxent (voorheen Covestro B.V.) X X   

Delamine B.V. X X   

Dow Benelux B.V.   X   

Eco Fuels Netherlands B.V. 
 

X Na definitief worden 

vergunning in 2021 ook 

Brzo 

Evonik Peroxide Netherlands B.V. X X   

ESD-SIC B.V.   X   

FinCo Terminal Delfzijl B.V. X     

FinCo Terminal Groningen B.V. X     

Gasunie Transport Services B.V. - compressorstation Grijpskerk5 X     

Gasunie Transport Services B.V. - compressorstation Scheemda6 X     

Gasunie Transport Services B.V. - compressorstation Spijk7 X 
 

  

Gasunie Transport Services B.V. - exportstation Oude Statenzijl8 X     

Gasunie Transport Services B.V. - N2 menginstallatie Zuidbroek X   X 

GOC Real Estate B.V. (North Refinery Refining & Trading 

Company)9 

X 
 

  

J. Wildeman Storage & Logistics (Farmsum) X 
 

  

JPB Logistics BV Winschoten X 
 

  

JPB Logistics BV (Warvenweg) X     

JPB Logistics BV CPD (Oosterhorn) X     

Kisuma Chemicals B.V. X X   

Lubrizol Advanced Materials Resin B.V. 
 

X   

                                                   
4 Bij RIE-4 inrichtingen worden geen Brzo-inspecties uitgevoerd.  

5 Afwijkend toezichtsregime. 

6 Afwijkend toezichtsregime. 

7 Afwijkend toezichtsregime. 

8 Afwijkend toezichtsregime. 
9 Wordt in projectvorm geïnspecteerd. 
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Nedmag Industries Mining & Manufacturing Holding BV   X   

Nouryon B.V. - AAB/SSC (AKZO Utility Bedrijf/Shared Service 

Center)10 

    

Nouryon B.V. - MCA X X   

Nouryon B.V. - MEB X X   

Nouryon Salt B.V.   X   

PPG Industries Delfzijl B.V.   X   

PQ Silicas B.V.   X   

Reststoffenbewerkingsinstallatie NAM X 
 

  

Stinoil Holding B.V. X     

Teijin Aramid B.V. X X   

Vopak Terminal Eemshaven X     

Topbrands Europe B.V. (voorheen BSTB Vastgoed) X     

J. Wildeman Storage & Logistics B.V. (Hoogezand) X    

Zeolyst C.V. 
 

X   

        

Potentiele Brzo/RIE-4 inrichtingen waar reeds uren aan besteed 

worden (Vooroverleg of vergunningverlening) 

   

Avantium  X X 

Greenbox computing (Google) X     X vooroverleg gestart, 

2021 vergunningverlening 

Gronext  X  X  

Holthausen (Bornholmstraat) waterstoffabriek  X  X  

Djewels I (waterstoffabriek)  X  X  

SkyNRG X   X   X  

Verda (Alphaco Verda) X   X   X  

Microwave-Bioproducts  X  X Vergunning dec. 2020 

definitief verleend 

EemsHydrogen (RWE) waterstoffabriek  X  X  

Electrolyzer Vattenfall Waterstoffabriek  X  X  

    

Provincie Fryslân       

AVEK International B.V. X     

BASF Nederland B.V. (voorheen BAFS en CIBA) X X   

Bosma Transport en Opslag BV X     

Finco Bunkering Terminal Harlingen  X     

Royal Friesland Campina Leeuwarden X     X  

Gascentrum Noord Nederland X     

Gasunie Transport Services Aldeboarn11 X 
 

  

Motip Dupli B.V. X 
 

  

De Waard Dieselopslag (NNT) X      

Renewi X      

                                                   
10 Dit is geen Brzo/ RIE-4 inrichting, toezicht wordt vanwege de samenhang met andere Nouryon afdelingen door het Brzo 

team uitgevoerd.  

11 Afwijkend toezichtsregime. 
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Vuurwerkgroothandel Lemsterhoek (Hollander) X     X12 

Wenau Transport & Cleaning Vof (De Ynfeart 12) X     

Zandleven Coatings BV X     

        

Potentiele Brzo/RIE-4 inrichtingen waar reeds uren aan besteed 

worden (Vooroverleg of vergunningverlening) 

   

GVP Energy Leeuwarden   X X 

PTO Heerenveen  X X 

Sinnewetterstof Oosterwolde    X  X 

Derustit X  X eind 2020 n.a.v. project 

net niet Brzo bij FUMO 

    

Provincie Drenthe       

BGA Coevorden X    Bedrijf nog niet opgericht, 

wel vergund. 

Cumapol Emmen B.V.   X   

DSM Advanced Polyesters B.V.   X   

Aliancys Nederland B.V.   X   

DSM Engineering Plastics B.V.   X   

Hunter Douglas Europe B.V. X      

Joontjes B.V. X      

Morssinkhof Plastics Emmen B.V.   X   

Sunoil Biodiesel   X   

Swedish Match Lighters B.V. X      

Teijin Aramid B.V. X      

 

 

  

                                                   
12 Is in het eerste kwartaal van 2020 terug gegaan naar de gemeente. De afhandeling van een opgelegde dwangsom en het 

bezwaar en beroep doet de ODG nog wel.  
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Bijlage 2: Begrippenlijst 

Afkortingen 

Abm 

Activiteitenbesluit (Milieu) 

 

Arbo 

Arbeidsomstandighedenwet 

 

BAC 

Bestuurlijke advies Commissie 

 

BBT 

Best Beschikbare Technieken 

 

Bor 

Besluit Omgevingsrecht 

 

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 

 

EMJV 

Elektronisch milieujaarverslag 

 

Fte 

fulltime-equivalent (is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte 

kan worden uitgedrukt) 

 

FUMO 

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 

 

GHS 

Globally Harmonized System 

 

GIR 

Gemeenschappelijke Inspectieruimte 

 

HD Inrichting 

Hogedrempel inrichting 

 

ICT 

Informatie- en communicatietechnologie 

 

ILenT 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
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IOV 

Impuls Omgevingsveiligheid 

 

IPO 

Interprovinciaal Overleg 

 

IPPC 

Integrated Pollution Prevention and Control. 

(EU richtlijn gericht op het voorkomen van vervuiling door industriële installaties) 

 

I&W 

Ministerie van infrastructuur en Waterstaat 

 

I(nspectie)SZW 

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

KPI 

Kritische Prestatie Indicator 

 

LAHS 

Landelijk accounthoudersschap 

 

LHS 

Landelijke Handhaving Strategie 

 

LAT RB 

Landelijke Afstemming Toezicht – Risicobeheersing Bedrijven 

 

LD Inrichting 

Lagedrempel inrichting 

 

MHC 

Major Hazard Control 

 

MIP 

Meerjaren Inspectie Programma 

 

MJA 

Meerjaren afspraak 

 

Mor 

Ministeriële regeling Omgevingsrecht 

 

NIM 

Nieuwe Inspectie Methodiek 

 

OBM 

Omgevingsbeperkte milieutoets 

 

ODG 

Omgevingsdienst Groningen 
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OLO 

Omgevingsloket 

 

OM 

Openbaar Ministerie 

 

PDCA 

Plan, Do, Check, Act 

 

PGS 

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 

 

PRTR 

Pollutant Release Transfer Register 

 

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 
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VV(L) 

Vergunningverlening 

 

Wabo 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 

ZZS 

Zeer Zorgwekkende Stoffen 

 

Definities 

Brzo-plichtige bedrijven 

In het Brzo 2015 worden twee categorieën Brzo-bedrijven benoemd: de veiligheidsrapport 

(VR)-plichtige bedrijven, de hogedrempel-inrichtingen, en de Preventiebeleid 

Zware Ongevallen (PBZO)-plichtige bedrijven, de lagedrempel-inrichtingen. Dit onderscheid 

wordt gemaakt op basis van de vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen 

in relatie tot de in bijlage van het Brzo 2015 opgenomen tabellen met drempelwaarden. 

Bedrijven die alleen de lage drempelwaarde overschrijden, worden als lagedrempel-inrichting aangemerkt. 

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 veiligheidsbeheerssysteem (VBS) implementeren. 

Bedrijven die de hoge drempelwaarde overschrijden worden aangemerkt als hogedrempel-inrichting 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 toepassing zijnde wet- en regelgeving en de daaruit volgende eisen; 

nemen van technische en organisatorische 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 werkprogramma beschreven, bestaat uit het opstellen 

van een jaarplanning. Belangrijkste taak daarbij is met de samenwerkende 

diensten bepalen welke diensten, waar nuttig en mogelijk samen, wanneer naar 

welke inrichting gaan. 

De invulling van de coördinerende rol bij Brzo-toezichttaken zal in eerste instantie 

afwijken van die van niet-Brzo-toezichttaken, omdat er al instrumenten zijn en 

ervaring is met dit onderwerp. Voor de Brzo-toezichttaken voor de betrokken inspectiediensten 
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stellen de inspecteurs tevens een detailplanning op (onderwerp, op 

welke dagen en welke functionaris te spreken bij de inrichting). 

Voor de niet-Brzo-toezichttaken is het minder vanzelfsprekend dat alle diensten gezamenlijk 

gaan inspecteren en zal de coördinatie een ander karakter hebben. De 

detailplanning bij een dergelijke gezamenlijke inspectie op niet-Brzo-onderwerpen 

en vervolgens de communicatie hierover met het bedrijf, wordt binnen de regio nader 

uitgewerkt. 

 

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 inrichting. 

 

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 industriële 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.  
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Bijlage 3: Cijfers aspecten Noordelijke Rekenkamer 

Kader 

Op 20 april 2016 heeft de Noordelijke Rekenkamer het rapport ‘Provinciale grip op Groningse bedrijven met 

grote risico’s voor hun omgeving’ aangeboden aan de Noordelijke bevoegde gezagen. In de aanbevelingen 

staat het volgende: 

 

Informeer Provinciale Staten beter over het toezicht op majeure risicobedrijven door naast informatie 

over de bedrijfsvoering van de ODG vooral informatie te verstrekken over de uitvoering van de VTH-

taken. Schenk daarbij ook specifiek aandacht aan deze taken bij de majeure risicobedrijven en werk 

dat kwantitatief uit. Geef daarbij onder meer op een geaggregeerd niveau aan: 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. 

 

Over bovenstaande is in de verschillende paragrafen van deze rapportage gerapporteerd.   

Het aantal bijna-ongevallen wordt niet als zodanig geregistreerd. Hier is geen wettelijke grondslag 

voor. In het bevoegde gezagen-overleg zal besproken worden wat we verstaan onder de term 

bijna-ongevallen en hoe we deze zullen registreren.   

Daarnaast geldt voor handhaving Brzo en handhaving Wabo dat op 100% van de overtredingen 

wordt gehandhaafd.  

  




