Risicoanalyse
In deze notitie staan de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalyse voor de fysieke leefomgeving.
De risicoanalyse is uitgevoerd voor het handhavingsdomein Inrichtinggebonden milieutoezicht.
Wettelijk kader
In het Besluit Omgevingsrecht (BOR) zijn in hoofdstuk 7 kaders gesteld voor de organisatie en
uitvoering van de Wabo handhavingstaken. De kaders zijn vastgelegd in de zogeheten procescriteria.
De uitvoering van de handhavingstaken dient gebaseerd te zijn op een probleemanalyse of
risicoanalyse. Voor zover de handhavingstaken basistaken betreffen die door de Omgevingsdienst
worden uitgevoerd, zorgen de betrokken bevoegde gezagen voor onderlinge afstemming en een
uniforme invulling van de risicoanalyse.
De risicoanalyse voor het inrichtinggebonden milieutoezicht is opgesteld voor de 12 bevoegde
gezagen B&W en het bevoegd gezag GS in de provincie Groningen. De invulling van de risicoanalyse
is door een werkgroep van vertegenwoordigers van bevoegde gezagen en de Omgevingsdienst
Groningen tot stand gekomen. Deze invulling heeft plaatsgevonden op basis van zogeheten expertjudgement omdat er op dit moment nog onvoldoende gegevens over naleefgedrag beschikbaar zijn.
In een later stadium zal de risicoanalyse aan de hand van monitoringsgegevens worden bijgesteld.
Voor het inrichtinggebonden milieutoezicht zijn de BRZO taken en de afvalverwerkende bedrijven
IPPC niet in de analyse verwerkt. Voor deze bedrijven is een risicoanalyse en toezichtplan op maat
per bedrijf opgesteld (zie bijlage 2).
Voor Bodem zijn er in de provincie Groningen twee bevoegde gezagen: B&W van de gemeente
Groningen en GS van de provincie Groningen. De Omgevingsdienst Groningen heeft een risicoanalyse
Bodem (2016) opgesteld (zie bijlage 2).
Methode
De risicoanalyses zijn uitgevoerd conform een veel gehanteerd en internationaal geaccepteerd
principe
Risico = Kans * Effect
Met deze methode is een inschatting gemaakt voor de prioriteit van de aanpak van toezicht en
handhavingstaken.

Inrichtinggebonden milieutoezicht
Het begrip ‘kans’ wordt in de risicoanalyse weergegeven als een score voor ‘naleving’. Het ‘effect’ is
ingevuld door een score toe te kennen aan een zestal thema’s:
-

Veiligheid
Gezondheid
Duurzaamheid
Bedreiging milieu en leefbaarheid
Financiële schade (voor bevoegd gezag)
Bestuurlijke imagoschade

Voor de toekenning van de scores op naleving en de effecten worden drie niveaus gehanteerd:
KANS (naleving)

GOED, MATIG of SLECHT

EFFECT (gevolgen van niet naleven)

GERING, GEMIDDELD of GROOT

De combinatie van scores voor KANS en EFFECT levert volgens onderstaande tabel een score HOOG,
MIDDEL of LAAG voor het RISICO.
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In de Bijlage 1 wordt nader toegelicht volgens welke criteria de scores voor Effect en Kans tot stand
zijn gekomen.

Scoretabel
In de onderstaande tabel zijn de thema’s met bijbehorende activiteiten met de hoogste risicoscores
weergegeven:
Thema
(Externe) veiligheid

ACTIVITEITEN
Keuring Stookinstallatie,
Opslag verpakte gevaarlijke stoffen
Opslag en verkoop vuurwerk
Opslag LPG/propaan en afleveren van LPG aan
motorvoertuigen
Opslag gevaarlijke stoffen in tanks
Vullen van gasflessen

Energie
Luchtverontreiniging

Divers: niet toepassen energiebesparende maatregelen
Houden van landbouwhuisdieren, onjuist gebruik
luchtwassers
Stralen van metalen
Spuiten van metalen
Mestvergisting
Divers: Niet voldoen aan emissiegrenswaarden
en/of (fijn)stofvoorschriften

Bodem- en grondwaterverontreiniging

Afleveren vloeibare brandstoffen (in tankwagens)
Opslag drijfmest
Opslag vloeibare brandstof in ondergrondse tank
Wassen van landbouwvoertuigen +
gewasbeschermingsmiddelen
Demontage autowrakken
Vormgeven van betonproducten
Zuivering (stedelijk) afvalwater

Afval
Geluid en geur

Afvalverwerking, opslag, afvoeren, registreren.
Divers: Niet voldoen aan geluid- en geurvoorschriften

Deze risicovolle activiteiten vinden in meer en mindere mate plaats in diverse branches.
In het kader van de prioritering is het toezicht op de risicovolle activiteiten bij de hier genoemde
branches in elk geval belangrijk:
• Afvalbranche
• Autodemontagebedrijven
• Intensieve veehouderijen
• Tankstations met lpg
• Vuurwerkverkooppunten
• Bedrijven met grootschalige opslag gevaarlijke stoffen

BIJLAGE 1

BIJLAGE 2
Overzicht bestaande risicoanalyses:
BRZO: landelijke risicoanalyse m.n. gericht op de BRZO 2015, kort samengevat gericht op het
management van veiligheid. GS zijn WABO breed bevoegd gezag bij deze bedrijven. In de provincie
Groningen is de risicobenadering vastgelegd in de ‘Noordelijke maat’.
IPPC: Op basis van de RIE is een analyse van risico’s gecombineerd met naleefgedrag van het bedrijf
nodig ter bepaling van de frequentie van toezicht (zie artikel 10.3 Mor). GS zijn (bij aanwijzing van de
bevoegdheid in bijlage 1 van het BOR) WABO breed bevoegd. Er is een WABO brede risicoanalyse per
bedrijf.
Voor de IPPC afvalbedrijven is een WABO brede analyse opgesteld met inbegrip van de
aanbevelingen uit het rapport over deze branche n.a.v. vragen GS.
Gemeentelijke IPPC bedrijven vallen voor het milieudeel onder de basistaak van de omgevingsdienst
en maken onderdeel uit van deze Risicoanalyse Fysieke Leefomgeving.
Basistaken omgevingsdienst: Hier is het project borging van procescriteria voor gestart met als
eerste fase een gezamenlijke Risicoanalyse Fysieke Leefomgeving van gemeenten en provincie voor
de basistaken uit hoofdstuk 7 van het BOR, bijlage IV. De gemeentelijke IPPC bedrijven maken
onderdeel uit van deze risicoanalyse.
Risicoanalyse Bodem: Voor de bodemtaken van de Wet Bodembescherming zijn er in de provincie
Groningen twee bevoegde gezagen: B&W van de gemeente Groningen en GS van de provincie
Groningen. De Omgevingsdienst Groningen heeft een risicoanalyse Bodem (2016) opgesteld.
Risicoanalyse Veiligheidsregio: De Veiligheidsregio (VR) maakt gebruik van zogenaamde
risicoprofielen, een regionaal risicoprofiel en een specifiek brandrisicoprofiel. Het regionale
risicoprofiel gaat over de ‘grotere’ rampen en crises die de provincie kunnen bedreigen. In het
brandrisicoprofiel wordt het scenario 'brand' verder uitgediept. Deze profielen vormen een
onderlegger voor de vraag waar de VR en haar partners het beste de aandacht op kunnen vestigen.

