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Nieuwsbrief BRZO

resultaten en verdere uitwerking van de
samenwerking, ontwikkelingen op het
gebied van wetgeving etc.
Waar staat BRZO voor

Dit is de eerste nieuwsbrief van het
BRZO- samenwerkingsverband UtrechtFlevoland. Gestreefd wordt om deze
nieuwsbrief eenmaal per kwartaal uit
te brengen. Inhoudelijke bijdragen zijn
welkom. Het BRZO-samenwerkingsovereenkomst Utrecht-Flevoland, een
samenwerking waarbij gemeenten en
de provincies Utrecht en Flevoland de
handen letterlijk en figuurlijk ineen slaan
om de uitvoeringstaak van het BRZO op
een hoger niveau te tillen.
Met deze nieuwsbrief willen wij u
infomeren over bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom het BRZO, over de

Het BRZO stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland ten aanzien
van de preventie en de beheersing van de
gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
Daarnaast wordt in het BRZO de wijze
waarop de overheid daarop moet toezien
geregeld. Provincies en Gemeenten
spelen hierin als coördinerend bevoegd
gezag ingevolge de Wet milieubeheer
(Wm) een centrale rol.
In het BRZO worden twee categorieën
van inrichtingen benoemd, de Veiligheidsrapportage-plichtige (VR) inrichtingen en de Preventiebeleid risico’s
zware ongevallen (PBZO)-plichtige
inrichtingen. Dit onderscheid wordt
gemaakt op basis van de aanwezige
hoeveelheden gevaarlijke stoffen en de
daarbij in de bijlagen van het BRZO opgenomen tabellen met drempelwaarden.
Bedrijven die alleen de onderste (lage)
drempelwaarde overschrijden worden als
PBZO-bedrijf aangemerkt (en moeten
een PreventieBeleid Zware Ongevallen
geïmplementeerd hebben). Bedrijven
die de bovenste (hoge) drempelwaarde
overschrijden worden aangemerkt als
VR-bedrijf (en moeten een VeiligheidsRapport indienen).
Het BRZO en bijbehorende besluiten
vinden hun oorsprong in vier verschillende wetten: de Wet milieubeheer, de
Arbeidsomstandighedenwet, de Wet
rampen en zware ongevallen en de
Brandweerwet 1985. Het BRZO is dus
een voorbeeld van coördinatiewetgeving.
Bij een inspectie richten toezichthouders

van verschillende diensten - provincies
en gemeenten, de arbeidsinspectie en de
brandweer - zich op één en het zelfde
object van toezicht. Zij doen dit met
verschillende achtergronden en deels
verschillende doelen. De Werkwijzer
BRZO (zie site: http://www.brzo99.nl/
werkwijzer/html/) wil zorgdragen voor
een geïntegreerde benadering, waarin die
verschillende doelen een logische positie
en functie krijgen. Op deze manier hoeft
het bedrijfsleven niet onnodig belast te
worden. Bovendien draagt deze werkwijze bij aan de efficiency en kwaliteit
(juistheid, uniformiteit, tijdigheid, lerend
vermogen) van de taakuitvoering door
de overheid.
Het waarmaken van de verantwoordelijkheden en het effectief en efficiënt
uitvoeren van het overheidsbeleid
betekenen dat versnippering van overheidsoptreden kan worden voorkomen.
Samenwerken bij de taakuitvoering leidt
er toe dat bedrijven die minder goed
presteren (eerder) worden ontdekt en
doeltreffend benaderd kunnen worden.
De instanties kunnen daarbij elkaars gegevens combineren, leren van elkaars invalshoeken en waar nodig het (wettelijk)
kader voor BRZO-bedrijven verbeteren.

Samenwerking van start
Als uitvloeisel van het verbeterprogramma BRZO is de afgelopen periode hard
gewerkt om het BRZO-samenwerkingverband Utrecht-Flevoland tot stand te
brengen. Inmiddels liggen de samenwerking-overeenkomsten met de deelnemende gemeenten en provincies klaar
voor ondertekening door de betrokken
bestuurders. Eind maart 2007 zullen de

samenwerking-overeenkomsten mede
worden ondertekend door de heer
E. Wagener, directeur dienst Water en
Milieu van de provincie Utrecht. De
samenwerking tussen de gemeenten
Nieuwegein, Rhenen, Almere en de provincies Utrecht en Flevoland is dan een
feit. Helaas hebben niet alle gemeenten
in de provincie Utrecht zich aangesloten
bij het samenwerkingsverband, maar
tussentijds aansluiten bij het samenwerkingsverband is altijd mogelijk en geeft
een unieke kans om op een concrete
basis invulling te geven aan de intenties
tot regionale samenwerking.

Actualiteit
Onderzoek galvanobedrijven en BRZOplicht
Momenteel loopt een onderzoek bij
diverse galvanobedrijven waarbij moet
worden vastgesteld of deze bedrijven
ook onder de reikwijdte van het BRZO
vallen. Dat kan het geval zijn als het
bedrijf bijvoorbeeld galvanobaden heeft
met chroomzuur waarvan de (gezamenlijke) inhoud meer dan 5 m3 bedraagt.
Voor nagenoeg alle galvanobedrijven is
het college van B&W het bevoegd gezag
Wet milieubeheer. Het kan dus zijn dat
binnen uw gemeente BRZO bedrijven
aanwezig zijn waarvan dat nog niet
bekend is.
Deze bedrijven zullen dan een veiligheidsbeheersysteem en een preventiebeleid zware ongevallen moeten opstellen. Vanuit het samenwerkingsverband
kan, als de gemeente dat wenst daarna
invulling worden gegeven aan de verdere
uitvoering van bijvoorbeeld inspecties
bij deze bedrijven. De kennis en ervaring
in het samenwerkingsverband staan tot
uw beschikking. Neem contact op met de
heer R. Schipper, tel nr: 030-2583998.

Waarom een samenwerkingsverband
In het verleden zijn door de betrokken
ministeries (VROM, BZK en SZW)
onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van de uitvoering van het BRZO.
De conclusies van deze onderzoeken
was dat het beter kan en beter moet.
Vanaf dat moment zijn allerlei initiatieven ontplooid om die noodzakelijk
verbetering handen en voeten te geven.
Naast instrumenten voor de verbetering is ook nadrukkelijk gekeken naar
de kennis en ervaring van medewerkers die een BRZO-taak vervullen. Dat
heeft geleid tot de ‘Maatlat bepaling
kritieke massa uitvoeringsorganisaties

BRZO ‘99’ waarin de minimum eisen
aan organisaties en medewerkers zijn
verwoord. Veel van de overheidspartijen (met name gemeenten) kunnen
niet voldoen aan die maatlatvereisten
en juist voor die gemeenten is het samenwerkingsverband opgericht. Het
samenwer-kingverband waarborgt
dat de BRZO-taak op het gewenste
kwaliteitsniveau wordt uitgevoerd.
Inmiddels is de uitvoering van de
BRZO-taak voor 67% van alle BRZO
bedrijven in de provincie Utrecht
en Flevoland ondergebracht bij het
samenwerkingsverband.
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Ja
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Nee
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Nee
Nee
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Utrecht

bedrijven
1
5

Deelname samenwerkingsverband
Ja
Ja

samenwerkingsverband, tot tevredenheid
van de genoemde gemeenten, zijn toegevoegde waarde al kunnen laten zien!
Overigens, inspecties worden uitgevoerd
conform een door B&W vast te stellen
bestuurlijk inspectieprogramma en een
op bedrijfsniveau uitgewerkt meerjarenplanning. De inspecties zelf worden in
de regel uitgevoerd door een team van
inspecteurs, waarin ook de Arbeidsinspectie (directie Major Hazard Control)
en de Regionale Brandweer zitting heb-

ben. Zo wordt een multifunctioneel team
samengesteld dat in staat is alle risico’s
(zowel interne als externe) adequaat te
beoordelen.
			

Agenda:
* Voor 31 maart 2007 dient ieder Bevoegd Gezag een Bestuurlijk Inspectieprogramma vast te hebben gesteld.
* Eind maart 2007 ondertekening Samenwerkingsovereenkomsten (exacte
datum volgt).

Eerste resultaten samenwerking
Reageren?
Vooruitlopend op de samenwerking zijn
reeds diverse activiteiten voor de uitvoering van het BRZO opgepakt. Zo zijn
bijvoorbeeld voor de gemeenten Almere
en Nieuwegein de eerste inspecties al
uitgevoerd. In beide gevallen heeft het

Voor nadere informatie over het BRZO of het samenwerkingsverband:
Provincie Utrecht, Dienst Water en Milieu t.a.v. de heer ing. R. Schipper,
beleidsmedewerker toezicht en handhaving Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
Telefoon: 030-2583998, e-mail: ronald.schipper@provincie-utrecht.nl

