ANNOTATIE
Algemeen:
Vergadering:
Vergadering

Algemeen Bestuur

Datum vergadering: 10 oktober 2018
Agendapunt:
Agendapunt

3

Onderwerp:
Onderwerp

Stand van zaken Brzo Noord

Opsteller:
Opsteller

J.P.C. Zijlstra

Datum:
Datum

6-9-2018

Doel van agendering:
agendering
-

ter informatie

Beschrijving:
Beschrijving:
Achtergrond
chtergrond
Brzo bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, of hebben deze stoffen in opslag.
Daarom vallen zij onder het Besluit risico’s zware ongevallen, het Brzo. Het Brzo is de Nederlandse
uitwerking van de Europese Seveso III richtlijn.
RIE-4 bedrijven zijn complexe chemiebedrijven die werken met milieuverontreinigende stoffen. Daarom
vallen zij onder categorie 4 van de Richtlijn Industriële Emissies. RIE-4 bedrijven kunnen tegelijkertijd
vallen onder het Brzo. De Brzo en RIE-4 bedrijven heten samen ook wel de majeure risicobedrijven.
Nederland telt ongeveer 450 majeure risicobedrijven. In het Noorden ziet het er als volgt uit:

Groningen

Drenthe

Fryslân

Totaal

Brzo

30

5

11

46

RIE-4

10

6

0

16

40

11

11

62

Provincies en Brzo Omgevingsdiensten
De provincies zijn per 1 januari 2016 bevoegd gezag voor de majeure risicobedrijven. Dit betekent dat de
provincies moeten zorgen dat deze bedrijven een actuele vergunning hebben. De provincies moeten er
verder op toezien dat deze bedrijven hun vergunning naleven. Daarnaast moeten de provincies
handhavend optreden tegen overtredingen. Volgens afspraak met het Rijk, dragen de provincies de
uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (afgekort VTH) over aan de Brzo
Omgevingsdienst, die voor hun gebied is aangewezen in het Besluit omgevingsrecht. Nederland telt zes
Brzo Omgevingsdiensten. Zij zijn gespecialiseerd in VTH voor majeure risicobedrijven.
In het Noorden is per 1 juli 2017 de ODG de aangewezen Brzo/RIE-4 OD.
Wettelijke uitgangssituatie:
•

De provincies (Groningen, Fryslân en Drenthe) zijn bevoegd gezag/opdrachtgever;

•

De ODG is uitvoerende dienst.

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

De feitelijke uitvoering van de Brzo-taken gebeurt door de Brzo-medewerkers in dienst van de RUDD,
FUMO en de ODG.

Stand van zaken augustus 2018
•

De provincie Fryslân wenst per 1 januari 2019 een geconcentreerde uitvoering van Brzo taken,
door de ODG. Dit vraagt om een nadere uitwerking van de formele en procedurele afspraken
tussen de betrokken partijen (provincie Fryslân, FUMO en ODG). Dit gaat o.a. om overgang van
personeel, dossiers, financiën, afspraken op het gebied van IT en juridische zaken, zoals een
contractvorm.

•

De provincie Drenthe wenst gedeconcentreerde uitvoering van Brzo taken, waarbij de Brzo taken in
een samenwerkingsverband tussen de ODG en de RUDD worden uitgevoerd. Dit vraagt om goede
afspraken over o.a. werkwijze, dossiers, personeel, IT e.d. Daarnaast over algemene zaken als een
samenwerkingsovereenkomst en financiën.

•

De provincie Fryslân en Drenthe zijn geen onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling. De
opdrachtgever/opdrachtnemer relatie moet worden uitgewerkt in contracten.

De (directeur van) ODG pleit voor een geconcentreerde uitvoering voor alle provincies op termijn. Om de
transitie naar één Brzo Noord te bewerkstelligen, is in opdracht van de drie noordelijke provincies een
projectleider aangetrokken.
Per 1-1-2019 hopen wij u de eerste resultaten van de transitie naar één Brzo Noord te kunnen melden.
Dan is er ook meer duidelijkheid over de implicaties en risico’s voor de ODG.

