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2007MME10 bijlage 1 
 

BRZO SAMENWERKINGSVERBAND UTRECHT-FLEVOLAND 
 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Rhenen, Nieuwegein, 
Almere en de provincies Flevoland en Utrecht 

 

DE ONDERGETEKENDEN

• Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen te dezen, 
vertegenwoordigd door de wethouder A.F.M. Hees. 

• Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein te dezen, 
vertegenwoordigd door de wethouder de heer J.R.C. van Everdingen M.Sc. 

• Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere te dezen, 
vertegenwoordigd door het afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving de heer P. 
Benschop. 

• Het college van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland, gevestigd te Lelystad, te 
dezen vertegenwoordigd door de directeur van de sector Implementatie en Ontwikkeling de 
heer ir. W.H.J. Teeuwisse.  

 
verder aan te duiden als: de gemeenten en provincie 
 
en 

• Het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht, gevestigd te Utrecht, te dezen 
vertegenwoordigd door de heer J.P.A. de Wilde, gedeputeerde milieu van de provincie Utrecht 

 
Verder aan te duiden als: Utrecht;  
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OVERWEGENDE DAT
- naar aanleiding van de evaluatie van het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) in 2003 door 

de betrokken overheden het verbeterprogramma BRZO (BeteRZO) is vastgesteld; 
- dit verbeterprogramma BeteRZO is gericht op verbetering van de overheidsprestaties bij de 

uitvoering van het BRZO; 
- uit peilingen is gebleken dat de gemeenten en provincie Flevoland niet kunnen voldoen aan de in 

het BRZO-verbeterprogramma geformuleerde kwaliteitseisen betreffende personen en organisatie, 
waaronder de kwaliteitseisen uit de “Maatlat kwaliteitsambities BRZO, de eisen te stellen aan 
inspectieteams en de Nieuwe Inspectie Methode (NIM); 

- bedrijven die vallen onder het BRZO’99 en waarvoor het college van B&W van de gemeenten of 
het college van gedeputeerde staten bevoegd gezag zijn in het kader van de Wet milieubeheer, 
geïnspecteerd dienen te worden door inspecteurs die voldoen aan de kwaliteitseisen BeteRZO; 

- de provincie Utrecht het initiatief heeft genomen om samen met de betrokken gemeenten en de 
provincie Flevoland een Brzo-samenwerkingsverband Utrecht - Flevoland aan te gaan; 

- de uitvoering van het BRZO in dat Brzo-samenwerkingsverband Utrecht – Flevoland zal voldoen 
aan de eisen van de Maatlat; 

- dit Brzo-samenwerkingsverband Utrecht – Flevoland tenminste 5 jaar zal bestaan en na afloop van 
die periode telkens kan worden verlengd met een periode van nog eens 5 jaar; 

- de provincie Utrecht verantwoordelijk is voor het conform de eisen van de Maatlat, gedurende de 
looptijd van de samenwerkingsovereenkomst, uitvoeren van de BRZO taken; 

 
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
Artikel 1  Begripsbepaling 
In het kader van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
a. BRZO   Besluit Risico Zware Ongevallen 1999 
b. BRZO-coördinator  BRZO coördinator in dienst van de provincie Utrecht  
c. Domino bedrijf Een VR plichtig bedrijf dat bij incidenten invloed kan hebben op een 

nabij gelegen VR-bedrijf 
d. Inspectieprogramma  Een bestuurlijk vast te stellen programma waarin voor het betreffende  

ambtsgebied (bevoegd gezag ex Wet milieubeheer) het beleid staat  
beschreven ten aanzien van het uitvoeren van de inspecties (conform  
artikel 24 BRZO ’99) bij BRZO-bedrijven. 

e. Inspecteur   Een gekwalificeerd toezichthoudend ambtenaar in dienst van de  
provincie Utrecht die namens de samenwerkende partij inspecteert. 

f. Jaarprogramma Programma waarin de in dat jaar uit te voeren inspecties in de tijd zijn 
gepland en zijn toegewezen aan inspecteurs. 

g. Kwaliteitseisen  Alle in het BeteRZO programma geformuleerde kwaliteitseisen voor 
 personen en organisaties, waaronder de kwaliteitseisen uit 

de “Maatlat Kwaliteitsambities BRZO”, de eisen te stellen aan 
inspectieteams en de Nieuwe Inspectie Methode (NIM). 

h. Meerjarenprogramma (MIP) Een ambtelijk op te stellen plan waaruit blijkt hoe de inspecties in het 
kader van het BRZO’99 voor een bepaald bedrijf gedurende een 
periode van vijf jaar worden ingericht. Het plan bevat informatie over 
zowel de inspectiefrequentie als de inhoud van de verschillende 
inspecties. 

i. MRA    Milieu risico analyse 
j. PBZO   PreventieBeleid Zware Ongevallen 
k. QRA:   Kwantitatieve risico analyse 
l. VR     Veiligheidsrapportage 
m. VR-inrichting De inrichting die gevaarlijke stoffen opslaat, zodanig naar aard en 

hoeveelheid dat de in het BRZO genoemde bovengrens (voor één of 
meer genoemde gevaarlijke stoffen) wordt overschreden 
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Artikel 2 Doel van het Brzo-samenwerkingsverband Utrecht - Flevoland 
1. Doel van het Brzo-samenwerkingsverband Utrecht – Flevoland is het realiseren van een betere 

kwaliteit van de uitvoering van de taken die voortvloeien uit het BRZO door middel van het 
verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten en provincies 

2. Partijen maken daartoe begin 2007 concrete afspraken over de structurele en adequate 
samenwerking bij de uitvoering van het BRZO. 

3. Met deze samenwerkingsovereenkomst blijven alle bevoegdheden van partijen intact. 
 
Artikel 3 Schaal van de samenwerking 
1. Binnen de provinciegrenzen van Utrecht en Flevoland wordt een samenwerking aangegaan tussen 

gemeenten en provincies die het Wm bevoegd gezag zijn voor BRZO bedrijven en de provincie 
Utrecht. De samenwerking vindt op vrijwillige basis plaats. 

 
Artikel 4 Werkzaamheden die vallen onder de samenwerkingsovereenkomst 
1. Teneinde aan de kwaliteitseisen te voldoen, dragen de gemeenten en de provincie Flevoland vanaf 

de datum van ondertekening van deze overeenkomst en voor de duur van 5 jaar, de 
uitvoeringstaken voortvloeiend uit het Brzo op aan Utrecht. 

2. De aan de samenwerkingsovereenkomst deelnemende gemeenten en provincie en Utrecht vormen 
het Brzo-samenwerkingsverband Utrecht - Flevoland. 

3. De bij het Brzo-samenwerkingsverband Utrecht-Flevoland ondergebrachte uitvoeringstaken 
omvatten tenminste: 
• het opstellen van een bestuurlijk inspectieprogramma (2007 t/m 2011) 
• het opstellen en onderhouden van een meerjareninspectieplan (2007 t/m 2011) 
• het opstellen van een jaarlijks inspectieplan 
• het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van (initiele en periodieke) Brzo inspecties bij 

bedrijven die vallen onder het gemeentelijk en provinciaal bevoegd gezag Wm  
• het voorbereiden van correspondentie naar aanleiding van een Brzo inspectie 
• het verzenden van correspondentie naar aanleiding van een Brzo inspectie 
• het uitvoeren van hercontroles en het eventueel voorbereiden van handhavingsbesluiten 
• het, bij het brzo-loket, opzetten en bijhouden van een bedrijfspecifiek Brzo-dossier 
• het in voorkomende gevallen uitvoeren van incident- en ongevalsonderzoek 
• het coördineren van uit het Brzo voortvloeiende taken 
• het periodiek organiseren en houden van regionaal overleg met gemeenten, brandweer en 

arbeidsinspectie 
• het beoordelen van de volledigheid van veiligheidsrapporten (inclusief QRA en MRA), en het 

voorbereiden van een bestuurlijk oordeel daarover, die worden ingediend 
� als onderdeel van een aanvraag milieuvergunning 
� een periodieke revisie van het veiligheidsrapport 

• het periodiek (1 maal in de vijf jaar) voorbereiden van een aanwijzingsbesluit van zogenaamde 
Domino-bedrijven 

• het op verzoek van de gemeenten beoordelen van de Brzo-plicht van bedrijven die 
� een milieuvergunning aanvragen 
� een kennisgeving indienen 

4. De in lid 3. genoemde beoordeling van het QRA beperkt zich tot een reality check. Het 
eventueel doorrekenen van de QRA valt hier niet onder 

5. Gemeenten en provincie worden bij het Samenwerkingsverband ondergebrachte 
uitvoeringstaken zoveel mogelijk betrokken. Dit gebeurt onder andere door deelname aan bij 
tot standkoming van plannen, voorbereiding van inspecties, aanwezigheid aan het begin en 
close out bij inspecties. Ook bij totstandkoming van rapportages en brieven vindt afstemming 
plaats met gemeenten en provincie.  
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Artikel 5 Kwaliteit van de uitvoering 
1. De werkzaamheden, bedoeld in artikel 4, worden uitgevoerd conform de frequentie en fasering 

zoals vastgelegd in het Inspectieprogramma art. 24 Brzo ’99, het Meerjarenprogramma Brzo en 
het jaarplan Brzo. Een en ander is vastgesteld door de afzonderlijke colleges van B&W en de 
colleges van GS. 

2. De werkzaamheden worden uitgevoerd door inspecteurs van Provincie Utrecht die voldoen aan de 
kwaliteitseisen. 

3. De gemeenten  wijzen de werknemer van de provincie aan als toezichthoudend ambtenaar zoals 
bedoeld in artikel 18.4, derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 5:11 van de Algemene wet 
bestuursrecht, met dien verstande dat de werknemer zijn toezichthoudende bevoegdheden zoals 
beschreven in Afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht alleen uitoefent in het kader van 
de in artikel 4 van deze overeenkomst door hem te verrichten werkzaamheden. 

4. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders zoals deze door de gemeenten en 
provincies zijn gesteld. Het betreft hierbij onder meer, maar niet uitputtend, het handhavingsbeleid 
en gedragsregels. De inspecteur is gehouden de door de gemeenten en provincies gegeven 
aanwijzingen op te volgen. De gemeenten en de provincie geven de inspecteur alle nodige 
informatie en verdere medewerking. 

5. De provincie Utrecht zal zich naar beste kunnen inspannen teneinde er voor te zorgen dat de 
werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het met de gemeenten en provincie Flevoland 
overeengekomen Bestuurlijke inspectieprogramma (BIP 2007-2012) en eventuele nadere 
afspraken en procedures. De provincie Utrecht zorgt er voor dat haar werknemer(s) daarbij de 
zorgvuldigheid in acht neemt die van hen kan worden verwacht. 

 
Artikel 6 Handhavingsstrategieën 
1. De handhaving van het BRZO vindt plaats op basis van de door de afzonderlijke gemeenten en de 

provincies vastgestelde handhavingstrategie milieuwetgeving. 
 
Artikel 7 Operationele aansturing 
1. De BRZO-coördinator van de provincie Utrecht zorgt voor de operationele aansturing, dat wil 

zeggen, voor prioriteitstelling, planning, voortgangsbewaking, bijsturing, in- en externe 
communicatie. 

2. De BRZO-coördinator van de provincie Utrecht krijgt de beschikking en het beheer over 
voldoende capaciteit en/of middelen om uitvoering, conform de gemaakte afspraken, aan deze 
samenwerkingsovereenkomst te kunnen geven. 

 
Artikel 8 Financiën en personele inzet 
1. Ter financiering van de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst worden door de 

gemeenten de volgende bedragen ter beschikking gesteld aan Utrecht: 
- Een bedrag van € 6400,= per inrichting per jaar. 

2. Ter financiering van de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst wordt door de provincie 
Flevoland het volgende bedrag ter beschikking gesteld aan Utrecht: 
- Een bedrag van € 9600,= per inrichting per jaar. 

3. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de notitie “Samenwerking gemeenten met Provincie 
Utrecht om te voldoen aan de maatlat kwaliteitsambities BRZO 2007-2010” d.d. 28 november 
2006.  

4. De genoemde tarieven worden medio 2011 geëvalueerd. 
5. Op basis van het “Model voor de invulling van het geplande toezicht van de overheid bij BRZO-

bedrijven” wordt per inrichting en in overeenstemming met de Arbeidsinspectie bepaald of sprake 
is van een eenvoudige, matig complexe of complexe inrichting 

6. Betaling van de vergoedingen zal door de gemeenten en provincie Flevoland worden gedaan op 
een nader door de provincie Utrecht aan te wijzen rekeningnummer. 

7. Binnen 1 maand na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zullen de gemeenten en 
de provincie Flevoland zorgdragen voor de betaling van de financiële bijdrage zoals bedoeld in het 
eerste lid en tweede lid. 
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8. In de navolgende jaren vindt betaling van de financiële bijdrage plaats in de maand januari van elk 
jaar 

 
Artikel 9 Start, looptijd, evaluatie en wijziging van de samenwerkingsovereenkomst 
1. De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op datum van ondertekening van deze 

samenwerkingsovereenkomst. 
2. De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd tot 1 januari 2012  
3. Zij wordt medio 2011 geëvalueerd. 
4. De provincie Utrecht neemt het initiatief tot en coördineert de evaluatie van de 

samenwerkingsovereenkomst op een zodanig moment dat besluitvorming over de evaluatie en de 
eventueel daaruit voortvloeiende wijzigingen gereed zijn op het moment dat een nieuwe periode 
van vijf jaar (vanaf 1 januari 2012) in kan gaan. 

5. Na kennisneming van de evaluatie besluiten partijen inzake de voortzetting van deze 
overeenkomst. 

 
Artikel 10 Opzegging 
1. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen op het moment dat de 

grondslag voor de overeenkomst vervalt, doordat bijvoorbeeld een der partijen niet meer het Wm 
bevoegde gezag is ten aanzien van een of meerdere BRZO-bedrijven. 

2. Utrecht kan deze overeenkomst opzeggen ten aanzien van elke partij die haar financiële 
verplichtingen niet nakomt. 

3. Opzegging van de samenwerkingsovereenkomst ontslaat een partij gedurende het kalenderjaar 
waarin opzegging plaats vindt niet van eventueel aangegane financiële verplichtingen. Overleg 
vindt plaats in hoeverre restitutie van gelden kan plaatsvinden. 

4. Indien een partij de samenwerkingsovereenkomst opzegt, overleggen de overige partijen wat dat 
betekent voor de samenwerking en de samenwerkingsovereenkomst. 

 
Artikel 11 Geschillenregeling 
 Alle geschillen die verband houden met deze samenwerkingsovereenkomst, zullen zoveel 

mogelijk tussen partijen in onderling overleg worden opgelost. Komen de partijen er niet uit, dan 
wordt een mediator ingeschakeld. 

 
Artikel 12 Vangnet voor onvoorziene ontwikkelingen 
 Wanneer zich wijzigingen in de wetgeving voordoen die verplichtingen en afspraken ten aanzien 

van deze samenwerking met zich meebrengen, beoordeelt de BRZO coördinator van de provincie 
of en zo ja hoe deze verplichtingen onder de werking van de samenwerkingsovereenkomst 
gebracht worden dan wel uit de samenwerkingsovereenkomst moeten worden gehaald. 

 
Artikel 13 Aansprakelijkheid 
1. Utrecht streeft de uiterste zorgvuldigheid na bij het verrichten van haar werkzaamheden, maar 

kan voorzover zij daarbij afhankelijk is van het verstrekken van informatie door derden, niet 
volledig instaan voor de juistheid of de volledigheid van haar advies. 

2. Terzake van de resultaten van de werkzaamheden van Utrecht vrijwaren de gemeenten en 
provincie Utrecht voor elke aansprakelijkheid jegens derden, behalve ingeval van grove schuld 
en/of opzet aan de zijde van Utrecht. 

3. De door de gemeenten en provincie geleden schade wegens het niet, of niet behoorlijk nakomen 
door Utrecht van haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zal door Utrecht 
worden vergoed tot ten hoogste het bedrag, zoals genoemd in artikel 8. 

4. Iedere aansprakelijkheid van Utrecht uit hoofde van dit artikel is uitgesloten, tenzij sprake is van 
opzet of grove schuld aan de zijde van Utrecht. 

 
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN DRIEVOUD ONDERTEKEND OP …………………
TE UTRECHT
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HANDTEKENINGEN BLAD

A.F.M. Hees, wethouder van gemeente Rhenen  

De heer J.R.C. van Everdingen M.Sc, wethouder 
van gemeente Nieuwegein 

 

De heer P. Benschop, afdelingshoofd 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving van 
gemeente Almere 

 

De heer ir. W.H.J. Teeuwisse, directeur van de 
sector Implementatie en Ontwikkeling. 

 

De heer J.P.A. de Wilde, gedeputeerde milieu van 
de provincie Utrecht 

 


