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Onderwerp Statenbrief:      Wijziging bevoegd gezag Brzo-bedrijven / gewijzigde Dienstverlenings-   
    overeenkomst Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

 
Voorgestelde behandeling:  ter informatie 

 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In Nederland vallen ruim 400 risicovolle bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015). Met het 
Brzo 2015 is de Europese Seveso III-richtlijn in Nederland geïmplementeerd. Het Brzo 2015 integreert wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, omgevingsveiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. 
Doelstelling is het voorkomen en/of beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 
Het Brzo 2015 stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Ook regelt het Brzo de wijze waarop 
de overheid daarop moet toezien. Brzo bedrijven worden gecontroleerd door interdisciplinaire teams vanuit het 
primair bevoegde gezag, het Ministerie van SZW en de Veiligheidsregio’s. De coördinatie daarvan ligt bij 
gespecialiseerde regionale omgevingsdiensten (RUD’s), de zogeheten Brzo-RUD’s. Daarvan zijn er 6 in 
Nederland. Voor de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland is de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied (OD NZKG) de Brzo-RUD. De provincie Utrecht en de gemeenten met Brzo-bedrijven hebben in 2013 hun 
vergunningverlenings- en handhavingstaken bij deze bedrijven in mandaat aan de OD NZKG overgedragen.  
 
Aanleiding 
Tot 1/1/2016 konden zowel gemeenten als provincie (Wabo-)bevoegd gezag zijn voor Brzo-bedrijven. Door een 
wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn met ingang van 1/1/2016 uitsluitend de provincies bevoegd 
gezag voor Brzo-risicobedrijven.  
 
Voorgeschiedenis 
Op 2 juli 2013 stelden wij de meerjarige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Provincie Utrecht - 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013-2018 vast. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd. De overdracht van 
VTH-taken aan de Brzo-RUD’s (zoals de OD NZKG) is afgesproken tussen provincies, gemeenten en Rijk op 28 
juni 2012. Aanleiding daarvoor was de grote brand bij Chemiepack in 2011. De wijziging van bevoegd gezag past 
ook in de gewijzigde taakverdeling tussen gemeenten en provincies. Gemeenten zijn voor vrijwel alle Wabo-
bedrijven bevoegd gezag, met uitzondering van zware risicovolle bedrijven met een grote milieu-impact, grotere 
afvalverwerkers en bedrijven met een groter risico voor de omgeving. De provincie Utrecht is nu Wabo-bevoegd 
gezag voor circa 60 bedrijven, waarvan (sinds de meest recente wetswijziging) 14 risicobedrijven (dat waren er 
eerst 3). Een overzicht van de 14 risicovolle bedrijven is opgenomen in bijlage 1. De DVO is voor ons de basis om 



 

  

te kunnen sturen op een adequaat niveau van uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving door 
de OD NZKG.  
 
Essentie / samenvatting: 

Deze Statenbrief gaat over een door ons vastgestelde geactualiseerde Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
tussen onze provincie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (RUD NZKG). De RUD NZKG voert sinds 
2013 in onze opdracht in mandaat vergunningverlenings-, toezichts-, en handhavingstaken (VTH-taken) uit bij 
bedrijven met een bijzonder risico voor de leefomgeving. Het gaat o.a. om bedrijven die vallen onder het Besluit 
risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). De provincie was al bevoegd gezag en opdrachtgever voor 3 Brzo-
bedrijven. Met de wetswijziging zijn er 11 risicobedrijven bijgekomen. Het gaat niet alleen om bedrijven die vallen 
onder het Brzo 2015, maar ook om bedrijven die vallen onder de zogheten RIE-4 (Richtlijn Industriële Emissies-
categorie 4), o.a. chemie en farmacieproducenten. Deze bedrijven worden ook aangemerkt als risicobedrijven. 
Het Rijk stelt aanvullende middelen beschikbaar. De noodzakelijke begrotingswijzigingen worden met de 
Kadernota 2016 doorgevoerd in de Begroting 2016. In overleg met de RUD NZKG hebben wij de inhoud van de 
Dienstverleningsovereenkomst aangepast en vastgesteld. Ten opzichte van 2015 gaat het om de volgende 
wijzigingen: 

1.  in 2016 wordt nog één keer het lumpsumbedrag als uitgangspunt genomen;  
2.  de geactualiseerde DVO betreft niet 3 maar 14 risicovolle bedrijven;  
3.  het uurtarief 2016 is € 94,11 (was in 2015 € 91,50);  
4.  er komt in 2016 een modelmandaat vanwege de gewenste uniformiteit; 
5.  opdrachtgevers leveren alle info voortaan uitsluitend digitaal aan; 
6.  de Consignatiedienst 2016 is opnieuw omschreven. 

 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid 

Bij de 11 nieuwe risicobedrijven (zie bijlage 2) is een aantal bedrijven waar problemen zijn (geweest) met het 
naleven van de vergunningen. Dit kan gevoelig liggen in de directe omgeving. Wij zullen uw Staten actief blijven 
informeren over nalevingsproblemen en onze aanpak daarvan. Een aantal bedrijven heeft de volle aandacht van 
de lokale politiek en de omgeving. Voor alle nieuwe risicobedrijven geldt dat de gemeenten zich zeer betrokken 
zullen blijven voelen vanuit de zorg voor de veiligheid en het economisch belang van deze bedrijven. Wij zullen 
daarom de colleges van Burgemeester en Wethouders periodiek zorgvuldig op de hoogte houden van 
ontwikkelingen bij deze bedrijven, de vergunningen en het toezicht daarop, zodat zij op hun beurt hun 
gemeenteraden tijdig kunnen informeren. Zeker ook wanneer het incidenten betreft.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Realiseren van een adequaat uitvoeringsniveau van VTH-taken bij risicobedrijven 
 
 
Financiële consequenties 

In IPO-verband is bevorderd dat er voldoende extra middelen via het Provinciefonds beschikbaar komen. Dat is 
gelukt. Immers, alleen dan kan er als provincie als opdrachtgever met de OD NZKG een DVO van voldoende 
kwalitatief niveau worden afgesloten. De besluitvorming is afgerond in het IPO-bestuur van 29 september 2015. 
Voor de provincie Utrecht is voor 2016  € 564.737,- toegekend voor de 11 nieuwe bedrijven. In dit bedrag zijn 
middelen opgenomen voor de uitvoering van de structurele VTH-taken in 2016 én middelen voor het aanpakken 
van achterstanden in vergunningen. Structureel is voor onze provincie voor de periode 2017-2020 € 520.000,- 
extra toegekend voor de 11 nieuwe bedrijven. Het bestaand budget voor de 3 BRZO-bedrijven waarvoor de 
provincie al bevoegd gezag was, is € 181.500,-. De noodzakelijke begrotingswijzigingen worden met de 
Kadernota 2016 doorgevoerd in de Begroting 2016.  
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis nemen van o.a. de wijziging van het bevoegde gezag bij risicobedrijven en van de geactualiseerde 
Dienstverleningsovereenkomst 2016 met de OD NZKG.  
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
De voorzitter,  
 
 
 
 
De secretaris,  
  



 

  

Bijlage 1 
 
 
 
 
 
Totaaloverzicht BRZO- en RIE4 bedrijven in de provincie Utrecht per 1-1-2016 
 

Bedrijf locatie BRZO/ 
IPPC4 

Soort bedrijf Bevoegd 
gezag tot 
1/1/16 

Bevoegd 
gezag 
v.a. 2016 

Brzo bedrijven 
waarvoor de 
provincie al 
bevoegd gezag was 

     

1. GBV Weco 
Vuurwerk BV  

Veenendaal BRZO Opslag vuurwerk provincie provincie 

2. Handelsmaat-
schappij Smit 
Vecht BV  

Amersfoort  chemieproductie provincie provincie 

3. NuScience Utrecht BRZO Diervoedingssup-
plementen 

provincie, 
maar nog 
geen BRZO-
bedrijf  

provincie 

Brzo bedrijven 
waarvoor provincie 
bevoegd gezag is 
geworden 

     

4. SC Johnson 
Europlant BV 

Mijdrecht (De 
Ronde Venen) 

BRZO chemieproductie gemeente provincie 

5. Ecolab 
Production 
Netherlands BV 

Nieuwegein BRZO chemieproductie gemeente provincie 

6. Bakker 
Remmerden BV 

Rhenen BRZO gashandel gemeente provincie 

7. Gulf Oil 
Nederland BV  

Nigtevecht 
(Stichtse Vecht) 

BRZO opslag brandstoffen gemeente provincie 

8. Argos Storage 
BV 

Utrecht BRZO opslag brandstoffen gemeente provincie 

9. BASF Nederland 
BV 

De Meern 
(Utrecht) 

BRZO chemieproductie gemeente provincie 

10. Norbert 
Dentressangle 
Logistics 
Netherlands BV 

Veenendaal BRZO opslag chemische 
stoffen 

gemeente provincie 

11. Dishman 
Netherlands BV 

Veenendaal IPPC4/RI
E4 

opslag chemische 
stoffen 

gemeente provincie 

12. Van Appeldoorn 
Chemical 
Logistics 

Woudenberg BRZO opslag chemische 
stoffen 

gemeente provincie 

13. MSD Animal 
Health 
Nederland 

De Bilt IPPC4/RI
E4 

vaccinproductie gemeente provincie 

14. Stichting ALT De Bilt IPPC4/RI
E4 

vaccinproductie gemeente provincie 

 
 
  



 

  

Bijlage 2 
 
 
 
Schets van de actuele problematiek bij de 14 Brzo bedrijven in de provincie Utrecht per 1-1-2016 

 
 

Bedrijf problematiek 
1. GBV Weco Vuurwerk BV  Geen  

2. Handelsmaatschappij 
Smit Vecht BV  

Geen 

3. NuScience Geen  

  

4. SC Johnson Europlant BV Geen  

5. Ecolab Production 
Netherlands BV 

Geen handhavingsproblemen Vergunning is niet meer actueel. Revisie loopt. 

6. Bakker Remmerden BV Geen  

7. Gulf Oil Nederland BV  Geen  

8. Argos Storage BV Bestuurlijke waarschuwing voor naleven PGS-overtreding. Geen directe 
risico’s voor omgeving.  
Last onder dwangsom  onvoldoende tankputcapaciteit. Afronding onder 
verantwoordelijkheid gemeente (overgangsrecht)  

9. BASF Nederland BV Overtredingen. Incidenten  met gevaarlijke stoffen; geen externe risico’s.  
Strafrechtelijk onderzoek Arbo-overtredingen. Gemeente en ODNZKG 
hebben het afgelopen jaar samen met het bedrijf een plan van aanpak 
uitgevoerd. De situatie is sterk verbeterd. 

10. Norbert Dentressangle 
Logistics Netherlands BV 

Geen 

11. Dishman Netherlands BV Last onder dwangsom 17.2 Wm  
Last onder dwangsom inz. Lozingen 
Afronding onder verantwoordelijkheid gemeente (overgangsrecht) 

12. Van Appeldoorn Chemical 
Logistics 

Last onder dwangsom voor losplaats 
Bouwkundige tekortkomingen in opslagloodsen voor gevaarlijke stoffen 
Gemeente en OD NZKG hebben een handhavingstraject ingezet (Last onder 
bestuursdwang). Dit besluit wordt onder bevoegdheid van  de provincie in 
januari 2016 definitief gemaakt.  

13. MSD Animal Health 
Nederland 

Gemeente heeft verzuimd de VTH-taken bij dit bedrijf onder te brengen bij de 
ODNZKG. Dit gebeurt alsnog met ingang van 2016 

14. Stichting ALT Gemeente heeft verzuimd de VTH-taken bij dit bedrijf onder te brengen bij de 
ODNZKG. Dit gebeurt alsnog met ingang van 2016 
Vergunning niet toereikend. Passieve gedoogsituatie.  
Er zijn afspraken gemaakt om de vergunning op korte termijn aan te passen 
en de passieve gedoogsituatie op te heffen. 

 
 


