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Inleiding 
 
 
In Nederland werken sinds 2001 verschillende overheidsdiensten samen om te zorgen dat de meest 

risicovolle bedrijven van het land de veiligheidsregels eenduidig uitvoeren en dat het toezicht op die 

regels overal hetzelfde verloopt. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds verder 

geprofessionaliseerd; sinds 1 januari 2014  is aan het samenwerkingsverband de naam BRZO+ 

verbonden. 

 

 

Deelnemende partijen 

De overheden die onderdeel uitmaken van het BRZO+ samenwerkingsverband zijn: 

 Alle Brzo-omgevingsdiensten 

o Milieudienst Rijnmond DCMR (coördinerend) 

o Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

o Omgevingsdienst Midden-West Brabant 

o Omgevingsdienst Regio Nijmegen 

o Regionale Uitvoeringsdienst Limburg 

o Omgevingsdienst Groningen 

 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 Veiligheidsregio’s 

 Waterkwaliteitsbeheerders 

 Inspectie Leefomgeving en Transport 

 Openbaar Ministerie 

 Staatstoezicht op de Mijnen 

 

De gezamenlijke inspecties bij Brzo-bedrijven worden specifiek uitgevoerd door 

 Brzo-omgevingsdienst / Staatstoezicht op de Mijnen 

 Veiligheidsregio 

 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 Waterkwaliteitsbeheerders (adviesrol) 
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Visie en ambitie 

 
De ambitie van het BRZO+ samenwerkingsverband is om de veilige operatie van risicovolle bedrijven 

en installaties op een hoger niveau te brengen vanuit de invalshoeken veiligheid, gezondheid en 

milieu.  

De samenwerkingspartners delen kennis en kunde met elkaar en geven één boodschap af aan de 

bedrijven. De partners verantwoorden zich hierover gezamenlijk. 

De samenwerking is gericht op de continuïteit van de wettelijke uitvoeringstaken én anticipeert op 

toekomstige ontwikkelingen. Alleen op deze manier kan een groot maatschappelijk effect bereikt 

worden.  

Door samen te werken en elkaar aan te vullen ontstaat een wendbare overheid in een veranderende 

omgeving. 
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Scope van het samenwerkingsprogramma 
 
Het samenwerkingsprogramma BRZO+ is gericht op de aansturing en ontwikkeling van de wettelijke 

uitvoeringstaken Brzo. Om de continuïteit van de uitvoering te kunnen blijven waarborgen is gekozen 

voor een separate en projectmatige verkenning van nieuwe ontwikkelingen en beleidsthema’s; deze 

verkenningen zijn niet opgenomen in deze uitvoeringsagenda. 
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Speerpunten 
 
Om bovengenoemde ambitie waar te kunnen maken richt de BRZO+ uitvoeringsagenda zich in de 

periode 2018-2020 op de volgende speerpunten: 

 

 

 
 
 
 

 

1. Effectueren van landelijke besluiten in de regionale uitvoering 

 

2. Eenheid en beschikbaarheid van informatie zowel landelijk als 

in de regio 

 

3. Gezamenlijke risico analyse met effectuering in de uitvoering 

 

4. Jaarlijkse rapportage over uitkomst van inspectieresultaten 

 

5. Uitwisseling van kennis en borging van kennisniveau 

 

6. Gezamenlijke handhaving vanuit BRZO+ partners 

 

7. Beschikbaarheid van adequate instrumenten en middelen voor 

toezicht en handhaving 

 


