
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

DATUM 13-3-2017 

AAN Leden van de commissie BEM 

VAN GS – Gedeputeerde Pennarts-Pouw 

INFORMATIE geert.nortier@provincie-utrecht.nl  0627587403 

ONDERWERP 
Termijnagenda BEM: voortgang ontwikkelen indicatoren voor kwaliteit uitvoering VTH-
taken bij risicobedrijven.  

 

Wat vooraf ging 

Bij de bespreking  (PS 4 juli 2016) van het  rapport  van de Randstedelijke Rekenkamer “Sturen op afstand”, over 

het opdrachtgeverschap van de Provincie Utrecht aan de BRZO-RUD, hebben GS toegezegd de belangrijkste 

aanbeveling uit te werken. Dit betreft de ontwikkeling van een indicator voor de kwaliteit van de uitvoering van de 

vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken) bij de 13 majeure risicobedrijven in de 

provincie Utrecht.  We hebben u toegezegd de indicatoren SMART te formuleren en daarbij incidenten met een 

veiligheidsrisico te betrekken.  

Ik stel u op de hoogte van de voortgang en de planning.  

 

Stand van zaken 

De VTH-taken bij risicobedrijven worden namens de provincies uitgevoerd door 6 gespecialiseerde BRZO-RUD’s. 

Voor de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland is dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

(ODNZKG). De 3 opdrachtgevers en de ODNZKG werken samen aan de ontwikkeling van de indicator. 

De aanbeveling van de RRK wordt herkend door de andere provincies. Daarom rapporteren de 3 opdrachtgevers 

van de ODNZKG ook aan de IPO-Bestuurlijke adviescommissie VTH (BAC-VTH).  

 

Samengestelde indicator 

Een enkelvoudige indicator voor de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken is niet mogelijk. Het overleg 

tussen de drie provincies en OD NZKG heeft geresulteerd in het volgende voorstel voor een samengestelde 

indicator die een totaalbeeld van de VTH-uitvoering geeft. Alle elementen zijn meetbaar en toetsbaar: 

 

Mate van voldoen aan: 

1. Procescriteria en organisatievereisten 

2. Opleidingsvereisten  

3. BRZO-methodieken 

4. Uitvoering VTH-programma 

5. Risicosturing (dit element wordt hieronder toegelicht) 

6. Uitvoering MJA 

 

Ad 1 Procescriteria en organisatievereisten 

Is de basis op orde? Dit onderdeel geeft aan in hoeverre de organisatie voldoet aan eisen die in de wet VTH en 

de daarvan afgeleide Kwaliteitsverordening.  

 

Ad 2 Opleidingsvereisten  

Is de kennis op orde? De medewerkers van de BRZO-RUD’s moeten aan zeer hoge opleidingseisen voldoen. Dit 

wordt geborgd in een e-portfolio 

 

Ad 3 BRZO-methodieken 

Zijn de toezichtsmethoden voor het BRZO op orde? Het BRZO+ werkt voortdurend aan de verbetering van 

inspectiemethodieken. 

 

Ad 4 Uitvoering van het VTH-programma 

Doet de BRZO-RUD wat is afgesproken? In het programma wordt namens GS vastgesteld wat het 

uitvoeringsniveau is. De landelijke prioriteiten voor vergunningverlening en handhaving maken daar deel van uit. 
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Ad 5 Risicosturing 

Doet de BRZO-RUD de goede dingen? Dit onderdeel geeft weer het bevoegd gezag de veiligheidsrisico’s duidt 

en welke gevolgen dit heeft voor het toezicht. Incidenten en ongewone voorvallen zijn hier een belangrijk 

onderdeel van. De BRZO-RUD’s werken met het BRZO+ aan een ‘expert-judgement’-methode om een relatieve 

uitspraak te kunnen doen over de veiligheidsprestaties van bedrijven. Er wordt gekeken naar de Hardware 

(technische integriteit en toepassing BBT), Software (systeem, mate van naleving eisen 

Veiligheidsbeheerssysteem) en Mindware (plek op de cultuurladder, is het bedrijf reactief of proactief?) 

Het resultaat is een ranking die als interne tool door de BRZO-RUD’s gebruikt wordt om de inzet van het VTH-

instrumentarium optimaal te richten.  

 

Ad 5 Uitvoering MJA 

Maakt de BRZO-RUD de landelijke ambities waar? In IPO-verband hebben de provincies samen met de 6 BRZO-

RUD’s een ambitieniveau in voorbereiding voor de uitvoering van de VTH-taken bij risicobedrijven, de 

meerjarenagenda BRZO (MJA-BRZO). De BRZO-RUD’s geven invulling aan de agenda. De agenda bevat 

ambities op het gebied van inspectiemethoden, level-playingfield voor bedrijven, actieve openbaarmaking van 

vergunningen en resultaten van het toezicht etc.  

 

Vervolg 

De drie provincies hebben ingestemd met het voorstel en hebben de OD NZKG gevraagd dit nader uit te werken. 

Voor de zomer stellen de 3 provincies de indicator vast. De OD NZKG verwerkt die daarna in haar 

bedrijfsprocessen, zodat met ingang van 2018 gemonitord en gerapporteerd kan worden.  

 

 

 

 


