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Hoofdstuk 1

Dit jaarplan beschrijft het programma van BRZO+ in 2015 waarmee de gezamenlijke overheden
uitvoering geven aan de landelijke samenwerking bij de uitvoering van VTH-taken bij Brzo-bedrijven.
In de notitie ‘Landelijke uitvoering VTH-taken bij Brzo-bedrijven' is voor de komende jaren een stevige
ambitie neergelegd. Deze ambitie behelst de samenwerking in vergunningverlening (wabo), toezicht
en handhaving bij Brzo-bedrijven en bij bedrijven die behoren tot IPPC-categorie 4 van de Richtlijn
industriële emissies (Bijlage I). In 2014 is een eerste basis gelegd. In 2015 wordt gewerkt aan een
versterking van de samenwerking met een stevige gezamenlijke aansturing.
De decentrale overheden (Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s) hebben via de Impuls
omgevingsveiligheid financiering gekregen voor hun bijdrage aan de versterkte samenwerking. De
Inspectie SZW, de Waterkwaliteitsbeheerders, de ILT en het OM leveren de bijdrage aan de
versterkte samenwerking uit hun eigen begroting.
In hoofdstuk 2 zijn de scope, de ambities en de werkwijze van BRZO+ beschreven. In hoofdstuk 3
staan de werkzaamheden en afspraken van BRZO+ die op basis van de wettelijke taken worden
gedaan. In hoofdstuk 4 staan de werkzaamheden vanwege de versterking van de samenwerking en
werkzaamheden op grond van het nieuwe Brzo2015. In hoofdstuk 5 staan de werkzaamheden van
BRZO+ die al eerder in gang zijn gezet. In hoofdstuk 6 staat de bijdrage van het Functioneel Pakket
aan de Brzo+ samenwerking en in hoofdstuk 7 is de begroting opgenomen. In de begroting is de
samenhang met de Impulsfinanciering weergegeven.
Dit jaarplan is vastgesteld in het BRZO+ overleg van 19 maart 2015.

1. Inleiding
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Hoofdstuk 2

2.1 Scope
Het samenwerkingsprogramma BRZO+ regelt de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken op het
gebied van interne en externe veiligheid met als doel het voorkomen van zware ongevallen bij alle
Brzo- bedrijven en bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie. BRZO+ is een
samenwerkingsprogramma van Inspectie SZW, Brzo-omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s,
Waterkwaliteitsbeheerders, ILT en OM.

Deze scope is weergegeven in de onderstaande figuur waarbij in de kolommen staan voor de taken
van de samenwerkingspartners. In de balk staan de taken van de samenwerkingspartners waarover
binnen BRZO+ afspraken worden gemaakt over versterkte samenwerking en uniforme uitvoering. De
samenwerking gaat over interne en externe veiligheid met als doel het voorkomen van zware
ongevallen. Het gaat over VTH-taken bij BRZO- bedrijven en bedrijven met een IPPC categorie 4
installatie. De overlap tussen deze twee categorieën is weergegeven in tweede figuur, er zijn 54
bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie die niet onder het Brzo vallen.

De Scope van BRZO+ is onder te verdelen in een aantal hoofdonderwerpen. Per hoofdonderwerp
wordt aangegeven waarover afspraken in BRZO+ verband zijn of worden gemaakt en voor welke
bedrijven (Brzo of Brzo en IPPC categorie 4) de afspraken gelden. In hoofdstuk 3, 4 en 5 wordt op
basis van dezelfde hoofdonderwerpen het werkpakket beschreven en daar is ook te vinden wat de
samenwerkingsafspraken inhouden.

2. Scope, ambities en werkwijze
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Vergunningverlening (Brzo en IPPC categorie 4)
Voor vergunningverlening geldt dat er over de volgende onderwerpen afspraken worden gemaakt
binnen BRZO+.
• Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, Inspectie SZW. ILT en waterkwaliteitsbeheerders

maken afspraken over de uniforme interpretatie van de normstelling in de Wabo-vergunning
en de bedrijfsbrandweeraanwijzing als het gaat om installaties die van invloed zijn op de
interne en externe veiligheid. Het doel hiervan is overeenstemming bereiken over de op te
leggen normen en hierover duidelijkheid aan het bedrijfsleven geven.

• De BRZO+ samenwerkingspartners maken afspraken over de uitvoering van de wettelijke
taken:
o Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, Inspectie SZW en waterkwaliteitsbeheerders

maken afspraken over de afstemming van de beoordeling van Veiligheidsrapporten,
QRA’s en MRA’s

o De Veiligheidsregio stemt de bedrijfsbrandweeraanwijzing af met de Omgevingsdiensten
vanwege de Wabo-vergunning en ze krijgt advies van de inspectie SZW.

o De Veiligheidsregio’s geven advies over brandveiligheid aan de omgevingsdiensten op de
Wabo-vergunning.

Planning, registratie en monitoring van Brzo-toezicht (Brzo) en delen van nalevingsinformatie
over de niet-Brzo-taken
Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, Inspectie SZW en waterkwaliteitsbeheerders maken
afspraken over de gezamenlijke planning, uitvoering, registratie en rapportage van de Brzo-inspecties.
Voor de registratie gebruiken ze de Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR). Jaarlijks wordt er een
BRZO+ monitor gemaakt over de naleving en handhaving van Brzo-bedrijven. Gegevens uit de GIR
worden gebruikt voor een risicogestuurde planning van het Brzo-toezicht. Nalevingsinformatie over de
andere wettelijke taken van de samenwerkingspartners wordt niet gezamenlijk geregistreerd. Er
worden in BRZO+ afspraken gemaakt over het delen van deze nalevingsinformatie om zo een
gezamenlijk beeld te krijgen over de prestaties van het bedrijf over de breedte van milieu, veiligheid en
arbo ten behoeve programmeren en prioriteren.

Uniforme uitvoering van toezicht en handhaving (Brzo)
Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, Inspectie SZW en waterkwaliteitsbeheerders voeren
gezamenlijke inspecties uit gebaseerd op wettelijke taken en capaciteit. In BRZO+ zijn afspraken
gemaakt over het toepassen van de uniforme inspectiemethodiek. Alle partijen zorgen ervoor dat in de
loop van 2015 duidelijk is wat de opgave is om er voor te zorgen dat alle Brzo-inspecteurs in 2016
voldoen aan de Brzo-kwaliteitscriteria. De samenwerkingspartners zullen handhaven volgens de Brzo-
handhavingsstrategie.

Ongevallen onderzoek (Brzo)
Binnen BRZO+ worden afspraken gemaakt over de uitvoering van ongevallen-onderzoek en de
analyse van zware ongevallen.
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Ambities
In het document: Landelijke uitvoering van VTH-taken bij Brzo-bedrijven “van afstemming naar
aansturing” ambtelijk voorstel van 19 november (vastgesteld in het BRZO+ overleg van 10 december
2013) is de volgende ambitie vastgesteld:

De ambitie is de taakuitvoering zodanig verder te professionaliseren dat de partners samenwerken
als waren zij één overheid door:

1. Landelijk uniform te werken, level playing field;
2. Samen te werken als zijnde één overheid richting bedrijfsleven;
3. Bedrijven integraal te benaderen en te beoordelen;
4. Risicogestuurd te werken;
5. Door te pakken waar nodig en ruimte te geven waar dat kan;
6. Transparant te zijn, zowel naar bedrijven als naar derden.

In dit jaarplan wordt daaraan een ambitie toegevoegd:
7. De overheid is deskundig en zet haar deskundigheid optimaal in1

2.2 Werkwijze en besluitvorming
De besluitvorming in BRZO+ wordt op het hoogste ambtelijke niveau genomen door het BRZO+
overleg. Hierin zijn de IG’s en directeuren van Inspectie SZW, BRZO omgevingsdiensten,
Veiligheidsregio’s, Waterkwaliteitsbeheerders, ILT en OM vertegenwoordigd. Daaronder functioneert
het managementoverleg BRZO+ (MO BRZO+) waar de besluiten over praktische zaken worden
genomen. In het MO BRZO+ zijn de Omgevingsdiensten, de Veiligheidsregio’s, de Inspectie SZW en
de waterkwaliteitsbeheerders elk vertegenwoordigd door één manager. Daarnaast is er een kernteam
wat zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming. Hierin zitten de beleidsmedewerkers vanuit
dezelfde vier organisaties. Het kernteam werkt hierbij samen met het Bureau BRZO+. Besluitvorming
over specifieke onderwerpen wordt voorbereid in verschillende werkgroepen. De werkgroepen stellen
een jaarplan of projectplan op wat binnen de BRZO+ structuur wordt vastgesteld. Het Bureau BRZO+,
dat ondergebracht is bij Rijkswaterstaat, directie Leefomgeving, InfoMil, coördineert en faciliteert de
samenwerking in BRZO+.
Als er op bestuurlijk niveau besluiten genomen moeten worden dan gaat dat via het Bestuurlijk
Omgevingsberaad (BOB).

1 De ambitie over deskundigheid is afkomstig uit het Eindbeeld BRZO-VT Chemie, vastgesteld in
bestuurlijk overleg BRZO 1 september 2010
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Hoofdstuk 3

Belangrijke taak van de partners van BRZO+ is het uitvoeren van inspecties bij Brzo-bedrijven. Er zijn
406 Brzo-bedrijven die onder de bevoegdheid van de BRZO+ partners vallen. In 2015 zijn 394
gezamenlijke aangekondigde inspecties gepland. Daarnaast zijn er nog ongeveer 120
onaangekondigde inspecties gepland. De Brzo-inspecties worden in de 6 Brzo-regio’s gepland,
voorbereid en uitgevoerd. BRZO+ werkt in 2015 aan een stevigere aansturing van het regionale
proces en er zal op bovenregionale schaal worden gekeken naar een verdere uniformering van de
inspecties en de naar de tijdbesteding aan de inspecties.

Naast de inspecties van de Brzo- bedrijven werken de BRZO+ partners ook samen in het beoordelen
van de veiligheidsrapporten en aan de domino-effect aanwijzingen. De veiligheidsrapporten en de
domino-aanwijzingen worden eens in de vijf jaar beooreeld.
Verder worden er afspraken gemaakt over de advisering bij vergunningverlening en bij
bedrijfsbrandweeraanwijzingen. De Inspectie SZW controleert tijdens de Brzo-inspectie ook op Atex
en op blootstelling.

De zes Brzo-Veiligheidsregio’s voeren tijdens de geplande Brzo-inspecties van 2015 een
themacontrole “Bluswatercapaciteit en bluswateropvang” uit. De resultaten hiervan zullen in 2016
worden aangeboden aan de Tweede Kamer als onderdeel van de Staat van de Veiligheid.

Eind 2015 is van alle Brzo-bedrijven een bedrijfsbrandweer traject afgerond of in procedure. Bij een
deel van de bedrijven zal dit leiden tot een afwijzing (waarbij geen bedrijfsbrandweeraanwijzing nodig
is). Bij de andere bedrijven zal dit leiden tot een bedrijfsbrandweeraanwijzing.

Tabel1: overzicht van het aantal geplande inspecties, het aantal VR-beoordelingen en de domino-
aanwijzingen.

Aangekondigde
inspecties

Onaangekondigde
inspecties

VR beoor-
delingen2

domino
aanwijzingen

Noord-Brabant 75 753 7 12
Groningen, Friesland
Drenthe

44 2 0 0

Limburg 29 Nog niet bekend4 7-9 0
Gelderland en
Overijssel

55 Minimaal 105 26 0

Noord-Holland,
Flevoland, Utrecht

54 7 2-3 20-25

Zuid-Holland en
Zeeland

137 ± 25 14 34

2 Nog lopende VR-beoordelingstrajecten uit 2014 zijn niet in de telling meegenomen.
3 Afhankelijk van het beleid van de opdrachtgever en eventuele repressieve trajecten kunnen/zullen hier nog
onaangekondigde inspecties bij komen.
4 De aangekondigde inspecties zullen deels de 2e dag, daar waar van toepassing, onaangekondigd zijn .
5 Tijdens inspecties kan conclusie zijn het bedrijf later nogmaals te bezoeken.
6 Komen er waarschijnlijk nog enkele bij vanwege wijzigingen en vergunningprocedures.

3. Gezamenlijke uitvoering van de
wettelijke taken door de BRZO+ partners
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Hoofdstuk 4

Voor de versterking van de BRZO+ samenwerking en het verbeteren van de uniformiteit hebben de
Brzo-omgevingsdiensten en de Brzo-veiligheidsregio’s extra middelen gekregen via de Impuls
omgevingsveiligheid. De meeste hier genoemde projecten zijn ook opgenomen in de Impuls
omgevingsveiligheid. In de bijlage bij de begroting van dit jaarplan BRZO+ is de relatie gelegd met de
overeenkomstige onderdelen van de Impuls omgevingsveiligheid.

4.1 Versterking uniformering vergunningverlening (Brzo en IPPC categorie 4)
Om de vergunningverlening voor Brzo-bedrijven en bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie
verder te uniformeren wordt er in 2015 gestart met een project om afspraken te maken over de
normstelling in de Wabo-vergunning als het gaat om installaties die van invloed zijn op de interne en
externe veiligheid. De zes Brzo-omgevingsdiensten starten in 2015 met een aantal projecten voor het
uniformeren van de vergunningen voor Brzo-bedrijven. BRZO+ zal bij deze projecten aansluiten als
dat relevant is voor de BRZO+ samenwerkingspartners. Het betreft in ieder geval het vooraf
vaststellen van de normstelling voor de installaties die van invloed zijn op de interne en externe
veiligheid. Daarnaast worden de andere Brzo-toezichthouders betrokken bij individuele
vergunningaanvragen. Bijvoorbeeld voor een gelijktijdige verlening van de omgevingsvergunning
milieu en een aanwijzing voor bedrijfsbrandweer zodat een afweging tussen preventieve maatregelen
en repressieve inzet plaatsvindt.

4.2 Versterking planning, registratie en monitoring van Brzo-toezicht (Brzo)
Vanwege de verbetering van de risicogestuurde planning en de uniforme registratie en monitoring
wordt er een verkenning gedaan en een plan van aanpak gemaakt voor het vernieuwen van de GIR of
voor de ontwikkeling en bouw van een nieuw systeem ter vervanging huidige GIR.

4.3 Uniforme uitvoering van toezicht en handhaving (Brzo)
Voor een verdere uniformering van toezicht en handhaving bij Brzo-bedrijven is een vernieuwing van
de uniforme inspectiemethodiek (NIM) nodig. Ook de versterking en uniformering van de
samenwerking tussen de bestuursrechtelijke handhaving en het strafrecht bij BRZO-bedrijven is een
prioriteit in 2015.

4.4 Ongevallen onderzoek (Brzo)
Binnen BRZO+ worden afspraken gemaakt over de multidisciplinaire uitvoering van ongevallen-
onderzoek met als resultaat de implementatie van een landelijk afgestemde werkwijze bij incidenten
onderzoek, de Nieuwe Ongevalsonderzoek Methode (NOM). Ook worden er afspraken gemaakt over
de analyse van zware ongevallen.

4.5 Implementatie Brzo 2015
Vanwege de inwerkingtreding van het Brzo 2015 zijn de volgende activiteiten voorzien:

· Informatievoorziening aan inspecteurs en bedrijven over consequenties Brzo 2015
· Aanpassen van diverse instrumenten die bijdragen aan de uniforme uitvoering van het Brzo-

toezicht zoals de GIR, de Werkwijzer, de Handhavingsstrategie en handreiking, het format
Bestuurlijk Inspectieprogramma, de website en andere instrumenten aan Brzo 2015.

4. Versterking BRZO+ samenwerking en
implementatie Brzo 2015.
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Hoofdstuk 5

Een deel van de hier  genoemde projecten zijn ook opgenomen in de Impuls omgevingsveiligheid. In
de bijlage bij de begroting van dit jaarplan BRZO+ is de relatie gelegd met de overeenkomstige
onderdelen van de Impuls omgevingsveiligheid.

5.1 Risicogestuurde planning, uniforme registratie en monitoring van Brzo-toezicht (Brzo)
a) Beheer en nieuwe releases GIR
b) Opstellen van de ranking van Brzo-bedrijven (voorjaar 2015) en deze ranking gebruiken bij de

planning van de inspecties in 2016. Plan van aanpak maken voor de ranking en het gebruik
daarvan vanaf 2016

c) Ontwikkelen inschattingsinstrument veiligheidscultuur
d) Monitoringsactiviteiten:

i. Werkgroep monitoring die de monitoringsactiviteiten voorbereidt, zoals de monitor
naleving en handhaving, het Belanghebbenden Tevredenheidsonderzoek (BTO) en
sturingsinformatie op grond van de gegevens in de GIR.

ii. Genereren en controleren van gegevens uit de GIR voor het rondsturen van
sturingsinformatie voor de jaarlijkse monitor naleving en handhaving en voor de
bedrijvenlijst

iii. Genereren en verwerken van informatie uit de GIR voor EU-rapportages.
iv. Opstellen jaarlijkse monitor naleving en handhaving BRZO-bedrijven als onderdeel

van de Staat van de Veiligheid en tweemaal per jaar lijst van Brzo-bedrijven
publiceren.

v. Verslag van het tweejaarlijkse Belanghebbenden tevredenheidsonderzoek dat in 2014
is uitgevoerd

e) Publiceren van inspectiesamenvattingen

5.2 Uniforme uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (Brzo)
a) In 2014 is gestart met het project Landelijke afstemming uitvoering PGS 29, in 2015 worden

de werkzaamheden aan dit project voortgezet en afgerond.. De uitkomsten worden verwerkt
door de landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO), voorheen
kaderstelling vergunningverlening.

b) Handhavingstrategie en afstemming met handhavingspartners waaronder het OM
c) Afstemming tussen strategische milieukamer (SMK) en de afstemming tussen strafrechtelijke

en bestuurlijke handhaving
d) Accounthouderschap
e) Afspraken over communicatie
f) Herziening PGS 6 en NTA 8620

5.3 Kennis, opleidingen en kwaliteit
a) BRZO+ academie en opleidingen
b) Voldoen aan kwaliteitscriteria BRZO
c) Kwaliteitsverbetering door onderlinge audits, vier ogen principe en uitwisselingen tussen

kolommen en regio’s
d) Organiseren landelijke kennisdagen
e) Informatievoorziening via de website van BRZO+, nieuwsbrieven en andere media.

5.4 Organisatie en ondersteuning BRZO+
a) Organiseren, voorbereiden en bijwonen BRZO+ overleg, managementoverleg BRZO+ en

kernteamoverleggen.
b) Afstemmingsoverleggen
c) Organisatie Bureau BRZO+
d) Afronding huisstijl

Reservering voor nieuwe of extra werkzaamheden

5. Doorlopende werkzaamheden BRZO+
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Hoofdstuk 6

6.1 Strategische Milieukamer (SMK)
De Strategische Milieukamer, waarin wordt deelgenomen door de (plv) IG NVWA, de IG ILT, IG ISZW,
vertegenwoordiger van het Interprovinciaal Overleg IPO, portefeuillehouder milieu Nationale Politie en
de Hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket als voorzitter, heeft handhaving van Brzo
benoemd als prioriteit van strafrechtelijke handhaving. Daarmee is het ook een van de thema’s in de
Nationale Intelligence Agenda (NIA). De NIA is de catalogus van onderwerpen waarop gerichte, op
strafrechtelijke handhaving informatie-inwinning moet plaatsvinden.

6.2 Themateam
Uiteraard heeft het Functioneel Parket het thema Brzo ook intern als prioriteit erkend. In 2014 heeft
het FP voor dit thema een zogeheten themateam ingericht, waarmee de oriëntatie van het Functioneel
Parket is verschoven van regionaal naar landelijk.
Het themateam is als volgt ingericht: alle zaken zullen worden gedaan door vaste medewerkers op de
verschillende vestigingen, d.i, officieren van justitie en parketsecretarissen.
Door het themateam wordt BRZO ruim gedefinieerd. Het themateam zal niet alleen gaan over
overtreding van het Besluit zelf, maar ook over overtreding van bijvoorbeeld de milieuvergunning van
BRZO-bedrijven. Dit zal leiden tot concentratie van kennis en tot grotere eenheid in de afdoening van
deze zaken.
In het themateam zit een accountant, hiermee wordt geborgd dat ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel of ‘afpakken’ daarvan op andere wijze, meer nadrukkelijk aan de orde komt.
In 2015 zal het themateam een werkwijze ontwikkelen waarmee aangeleverde zaken sneller ter zitting
gebracht worden of eventueel sneller een schikkingsvoorstel wordt uitgebracht.

6.3 Informatie/Milieukamer
In 2015 wordt duidelijk hoe OM, politie en bestuur informatie kunnen delen en welke gezamenlijke
informatieproducten worden gemaakt. In verband van BRZO+ is in 2014 al de afspraak gemaakt om
te streven naar een door de omgevingsdiensten en de politie gezamenlijk op te stellen analyse.
Voor de weging van concrete signalen wordt gekeken of een vertegenwoordiger van de Brzo-OD’s
deel kan uitmaken van de Milieukamer. Bij het besluit tot het doen van een strafrechtelijk onderzoek,
zal ook worden aangegeven welke partijen het onderzoek gaan verrichten. Hierbij zal zo veel mogelijk
sprake zijn van multi-disciplinaire teams.

6.4 Brzo-handhavingsstrategie
Voor de strafrechtelijke implementatie van de Brzo handhavingsstrategie wordt in 2015 een
gezamenlijke BOA pool gevormd. Het gaat hier om inspecteurs die tevens zijn aangewezen als
buitengewoon opsporingsambtenaar, die proces-verbaal kunnen opmaken voor zaken waar geen
bijzondere opsporingsmiddelen zoals aanhouding of doorzoeking voor nodig zijn. In eerste instantie
zal de BOA pool worden gevuld met BOA’s van (een aantal van) de BRZO-OD's en onderzocht wordt
of BOA’s van de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio's in de pool zullen deelnemen. De pool wordt
gevormd om de specialisatie BRZO voor BOA's mogelijk te maken en vanuit efficiency overwegingen.

6.5  Zinvolle afdoening van strafzaken
De Europese Commissie heeft met richtlijn 2008/99 van 19 november 2008 de lidstaten verplicht om
ernstige milieudelicten, indien zij opzettelijk of uit grove nalatigheid zijn begaan en waarbij aanzienlijke
schade is dan wel had kunnen worden veroorzaakt aan het milieu, in de strafrechtelijke kolom te
sanctioneren met sancties die doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn.
Om tot dergelijke sancties te komen bieden de WED, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering een scala aan mogelijkheden, zoals:

- Publicatie van vonnissen dan wel een (soortgelijk) zaaksgerelateerd bericht  in branche-
/vakbladen (imagoschade);

6. Bijdrage Functioneel Parket aan de
BRZO+ samenwerking
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- De ontzetting van ondernemersrechten/de ontzetting van voordelen, in het bijzonder dat de
rechter oplegt dat verdachte gedurende een bepaalde periode van een bepaalde vergunning
en/of van een nog te verlenen vergunning dienaangaande in genoemde periode, geen gebruik
mag (gaan) maken;

- Bijzondere voorwaarden, vooral gericht op herstel;
- Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Tot op heden wordt vrijwel altijd gekozen voor de geldboete, transactie of strafbeschikking. Zeker bij
de calculerende verdachte is het de vraag of dit een doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende
sanctie is. Het Functioneel Parket heeft zichzelf als doel gesteld meer gebruik te gaan maken van
andere zichtbare, merkbare en herkenbare interventies.
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Hoofdstuk 7

De activiteiten die in hoofdstuk 3 zijn omschreven worden bekostigd vanuit de reguliere middelen van
de BRZO+ samenwerkingspartners. De financiering van de activiteiten, zoals die in hoofdstuk 4 en 5
zijn geschetst, is weergegeven in Bijlage 1. (In deze versie voor de website is de bijlage verwijderd.)
Voor een aantal van de activiteiten in hoofdstuk 4 en 5 hebben de Brzo-omgevingsdiensten en de
Brzo-veiligheidsregio’s middelen gekregen via de Impuls omgevingsveiligheid. Ook de
gemeenschappelijke faciliteiten zoals de GIR en de BRZO+ academie worden bekostigd via de Impuls
omgevingsveiligheid. De overige activiteiten worden betaald vanuit de eigen middelen van de BRZO+
partners. Het Bureau BRZO+ wordt betaald door het ministerie van I&M.
De partij die de middelen ontvangt is zelf verantwoordelijk voor de besteding en verantwoording. In het
managementoverleg BRZO+ zal de besteding van de middelen worden besproken.

7. Begroting
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