
Bijlage 1 Besluit PUmA  

 
Gedeelte uit het verslag van het bestuurlijk overleg 28 juni 2012  
Op 28 juni 2012 kwamen de staatssecretaris en secretaris-generaal van IenM, een 
vertegenwoordiger van de minister van VenJ en bestuurders van IPO en VNG bijeen in het 
Bestuurlijk Overleg Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA). Ook UvW en OM waren aanwezig.  
 

Het Bestuurlijk Overleg heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het IPO-advies 
Vergunningverlening,Toezicht en Handhaving risicovolle bedrijven in het RUD-stelsel. Het 
navolgende is hierover besloten:  

 Zes RUD’s uit het landsdekkende stelsel krijgen een specialisatie voor de VTH-taken  
 ten aanzien van inrichtingen die onder BRZO en/of IPCC categorie 4 vallen.  
 De directeuren van de BRZO-RUD’s sturen de Wabo-brede uitvoering van de VTH- taken, 

met uitzondering van de gemeentelijke BRIKS-taken, aan. De gemeenten voeren hun 

BRIKS-taken uit in goede afstemming met de BRZO-RUD’s.  

 De directeuren van de BRZO-RUD’s worden door het bevoegd gezag gemandateerd  
 onder meer om bestuursrechtelijk op te treden tegen milieuovertredingen door een BRZO- 

of IPPC-categorie 4-bedrijf. De directeur van de BRZO-RUD is eindverantwoordelijk voor de 
inzet, de kwaliteit en de aansturing van de medewerkers, ongeacht de locatie van de 
medewerkers. Afspraken tussen het bevoegd gezag en de directeur van de BRZO-RUD en 
over de BRZO-RUD en de overige RUD’s worden in een mandaatregeling vastgelegd.  

 De MHC-kennis van de Inspectie SZW blijft conform de wens van de Tweede Kamer  
 op centraal niveau bij elkaar. Coördinatie tussen de werkzaamheden van de rijksinspecties 

en de BRZO-RUD’s kost echter veel tijd. Daarom moet de afstemming tussen de BRZO-
RUD’s en de rijksinspecties, bijvoorbeeld door vorming van gezamenlijke inspectieteams, 
verder worden uitgewerkt. IPO en VNG hebben in dit verband bepleit om de BRZO-
werkzaamheden van de rijksinspecties onder eenduidige aansturing van de BRZO-RUD-

directeuren te brengen.  
 Eén BRZO-RUD, de DCMR, heeft een bijzondere coördinerende verantwoordelijkheid.  

 Het programma LAT-rb zal een nader uit te werken plaats krijgen binnen het nieuwe RUD-
stelsel.  

 Het streven is dat de BRZO-RUD’s op 1 januari 2013 zijn opgericht.  
 Alle vervolgacties, waaronder die betreffende een bestuurlijk platform, een uniforme 

handhavingsstrategie en een kenniscentrum, zullen in overleg met betrokken partijen 

nader worden uitgewerkt, waar relevant binnen het kader van de ontwikkeling van het 
RUD-stelsel. De benadering van bedrijven, zoveel mogelijk volgens één aanspreekpunt, 
maakt deel uit van die acties.  

De afgelopen twee jaren heeft de focus van de gemeenten en provincies sterk gelegen op de 
totstandkoming van de RUD’s. Nu de inspanningen de komende maanden resulteren in een 
definitief besluit tot oprichting van een RUD, ontstaat er ruimte voor de betrokken bestuurders en 
hun medewerkers om gezamenlijk meer aandacht te geven aan de inhoudelijke aspecten van de 

RUD-taken.  
 


