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Onderwerp: 
BRZO samenwerkingsverband Utrecht – Flevoland. 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
- Brzo Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Rhenen, Nieuwegein, Almere 

en de provincies Flevoland en Utrecht 
- IPO; Oplossingsvarianten maatlat kwaliteitsambitites BRZO zoals is vastgesteld in 

BOAG-M d.d. 14 september 2006 
- Inspectieprogramma 2007 – 2012 Utrecht - Flevoland 
 
Aanleiding 
Op 21 juni 2005 heeft onze Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) ons geïnformeerd over de vorderingen van het verbeterprogramma 
BRZO’99 (BeteRZO). Bij brief van 14 juli 2006 heeft onze Staatssecretaris van VROM 
aangegeven wat hij van ons verwacht ten aanzien van de implementatie van BeteRZO. 
Het op grond van artikel 24 BRZO’99 verplichte inspectieprogramma vervult een sleutelrol 
bij de realisatie van de verbeteringen in de uitvoering van het BRZO. Het inspectieprogramma 
is inmiddels door gedeputeerde staten op 27 maart 2007 vastgesteld.  
In het bestuurlijk vastgestelde inspectieprogramma staat onder andere dat wij als provincie 
aan de maatlat kritieke massa overheidsorganisaties (Maatlat) zullen voldoen. Dit betekent dat 
wij als organisatie samenwerking zullen zoeken met gemeenten en provincie om tot tien Brzo-
bedrijven in ons werkpakket te komen.  
 
De volgende organisaties, binnen de provincie Utrecht en provincie Flevoland, zijn te klein en 
hebben te weinig bedrijven in portefeuille om een goede uitvoering van het BRZO te kunnen 
waarborgen en voldoende deskundigheid in betreffend ambtsgebied op te bouwen en te 
behouden: gemeente Utrecht, gemeente Loenen, gemeente Woudenberg, gemeente 
Veenendaal, gemeente Rhenen, gemeente Nieuwegein, gemeente Almere, provincie 
Flevoland.  
 
Naar aanleiding van de gesprekken die gevoerd zijn hebben de gemeenten Rhenen, 
Nieuwegein, Almere en de provincie Flevoland besloten om met provincie Utrecht op het 
gebied van de BRZO-uitvoering gebruik te maken van de expertise van de provincie Utrecht.  
De samenwerking wordt met de gemeenten Nieuwegein, Rhenen, Almere en provincie 
Flevoland voor een periode van tenminste vijf jaar aangegaan door het tekenen van een 
samenwerkingsovereenkomst. 



Achtergrond/eerdere besluiten 
Door de samenwerkingsovereenkomst wordt invulling gegeven aan de oplossingsvariant als 
verwoord in de door BOAG-M vastgestelde notitie, wat is overgenomen in het inspectieprogramma 
als vastgesteld op 27 maart 2007, waarbij provincie Utrecht samenwerking heeft gezocht met de 
Utrechtse gemeenten en de provincie Flevoland.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Na bestuurlijke vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst zullen betrokken partijen, 
zoals Arbeidsinspectie, brandweer en provincie Utrecht, ambtelijk per bedrijf een meerjaren 
inspectieprogramma BRZO en jaarplannen opstellen. Hiermee wordt invulling gegeven aan 
artikel 24 BRZO’99 en de samenwerkingsovereenkomst. 
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