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Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer H. Graaff namens
het CDA betreffende
vergunningverlening brandveiligheid
Smit-Vecht (d.d. 3 juli 2013)

Toelichtinq:
Onlangs publiceerde het Ministerie van lnfrastructuur een lijst van chemische bedrijven waar de brandveiligheid
niet op orde is. Het Amersfoortse bedrijf Smit-Vecht stond op deze lijst, als gevolg van het ontbreken van een
vergunning. Door het bedrijf is aangegeven dat de oozaak voor het ontbreken van de vergunning ligt bij de
trage afhandeling van de aanvraag door Provincie Utrecht. Dit is in het artikel in het AD van 28 mei door de
provincie ook bevestigd.

1. ls het college op de hoogte van deze situatie?

Antwoord:
Het college is van deze situatie op de hoogte.
We merken overigens op dat er geen sprake is van het ontbreken van een vergunning of trage
afhandeling van een vergunningaanvraag, zoals in de berichtgeving van het AD wordt gesteld. ln het
onderhavige geval was sprake van een zogenaamd Uitgangspuntendocument (UPD) die door ons
goedgekeurd moest worden.
ln een UPD wordt op basis van inventarisatie van het brandrisico bepaald welke bouwkundige,
installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen van toepassing zijn, welke
eisen daaraan worden gesteld en hoe wordt getoetst of aan die eisen is voldaan. Een UPD wordt
getoetst door de inspectie-instellingen, de brandweer en uiteindelijk door het bevoegde gezag
goedgekeurd.
De brandweer had het betreffende document in een eerder stadium al getoetst en in orde bevonden.
Formele afhandeling door de provincie had door de complexiteit en mede door een grote werkvoorraad
vertraging opgelopen. We benadrukken dat er geen brandonveilige situatie is (en was) bij Smit-Vecht
ten gevolge van deze vertraagde aftandeling.

2. Betreft het hier een incident of is er structureel sprake van een achterstand in de vergunningverlening?

Antwoord:
Het betreft hier een incident met de aftandeling van een document, dat ons ter goedkeuring was
voorgelegd.
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3. ln hoeverre acht het college deze situatie acceptabel en zijn er voornemens om deze achterstand
versneld weg te werken?

Antwoord:
Zoals we hierboven al aangaven, is er geen sprake van achterstand met vergunningverlening. Ook met
het afrrandelen van overige documenten op het gebied van Vergunningverlening en Handhaving
bestaan er geen achterstanden.
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