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Onderwerp Statenbrief:  Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten Brzo en 

Rie1 (4)-bedrijven provincie Utrecht  
 
Voorgestelde behandeling:  ter informatie 
 
 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
In 2015 is in Europees verband afgesproken dat majeure risicobedrijven (zoals chemiebedrijven) omwonenden 

moeten inlichten over eventuele risico’s. Hóe dit gebeurt, daarover is door ‘Brussel’ richting de lidstaten niets 

gezegd. Dat moet op lokaal niveau worden bepaald. De provincie Zuid-Holland (met ruim een kwart van de 

Nederlandse risicobedrijven) publiceert op basis van een daartoe strekkende beleidsregel al sinds 2014 resultaten 

van bij Brzo-bedrijven uitgevoerde inspecties. De ervaringen daar zijn positief. 

In navolging van Zuid-Holland heeft recent ook de provincie Noord-Holland voor een meer transparante insteek 

gekozen en op haar beurt eveneens een voor die werkwijze noodzakelijke beleidsregel openbaarmaking 

handhavingsbesluiten vastgesteld. Op basis daarvan neemt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied nu voor 

de 51 Noord-Hollandse Brzo-bedrijven telkens in aangegeven gevallen een besluit over publicatie.  

Een dergelijke, op meer transparantie gerichte werkwijze spreekt ook ons aan. 

 

Aanleiding en voorgeschiedenis 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert, conform hetgeen wettelijk is bepaald, naast de 51 Noord-

Hollandse Brzo-bedrijven, ook voor alle 13 Utrechtse (zeer) risicovolle bedrijven de vergunningverlenings-, 

toezichts- en handhavingstaken uit. Tijdens het op 24 mei jl. gehouden bestuurlijk overleg met de directie van de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben wij instemmend gereageerd op hun verzoek om ook voor de 13 

Utrechtse majeure risicobedrijven een meer transparante werkwijze te kunnen gaan toepassen. Om als 

                                                      
1  Brzo-bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Of ze 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. 
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omgevingsdienst in beide provincies op vergelijkbare wijze uitvoering te kunnen geven aan VTH-werkzaamheden, 

hebben ook wij een daartoe noodzakelijke (nu voorliggende) beleidsregel vastgesteld. 

 

Essentie / samenvatting 
Net als Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland hebben ook wij de wens om transparanter te zijn over 

resultaten van toezicht en handhaving bij majeure risicovolle bedrijven. Wij willen informatie daarover publiekelijk 

delen. In de praktijk blijkt namelijk dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan een nog beter 

naleefgedrag. Daarom hebben wij een daartoe noodzakelijke beleidsregel vastgesteld. Want bij het openbaar 

maken van niet-geanonimiseerde gegevens is zorgvuldig handelen een groot goed. In de door ons vastgestelde 

‘Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten Brzo en Rie (4)-bedrijven provincie Utrecht’ hebben wij alle 

noodzakelijke juridische en procedurele waarborgen opgenomen, waaronder wettelijke randvoorwaarden op basis 

van de Wet openbaarheid van bestuur. Op deze wijze waarborgen wij dat de juiste procedures in acht worden 

genomen en ook voor belanghebbenden kenbaar zijn. Er is geen sprake van strijd met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) omdat bedrijven, waarop de beleidsregel betrekking heeft, niet door natuurlijke 

personen worden geëxploiteerd, maar uitsluitend door rechtspersonen. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Transparantie inzake resultaten van toezicht en handhaving op majeure Utrechtse risicobedrijven, e.e.a. onder de 

garantie dat daarbij aan alle wettelijk zorgvuldigheidsvereisten en kaders voor openbaarmaking (zoals vastgelegd 

in de Wet openbaarheid van bestuur), wordt voldaan. 

 
Financiële consequenties 
N.v.t. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Zodra mogelijk publiceren wij de ‘Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten Brzo en Rie (4)-bedrijven 

provincie Utrecht’ in het Provinciaal Blad. 

 

Concreet voorliggende vraag aan de Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis nemen van de ‘Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten Brzo en Rie (4)-bedrijven provincie 

Utrecht’. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

De voorzitter,  

 

 

 

De secretaris, 


