
  

Concept-bestuursopdracht Brzo-RUD 

 

Kader 

- De RUD NZKG wordt Brzo-RUD voor landsdeel Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Als Brzo-RUD 

heeft de RUD NZKG de ambitie om een hooggekwalificeerd kennis- en expertisecentrum te zijn 

- De Brzo-RUD sluit aan op de landelijke bestuurlijke structuur zoals beschreven in het IPO-advies 

‘Vergunningverlening, toezicht en handhaving risicovolle bedrijven in het RUD-stelsel’.  

 

1. Takenpakket 

- De Brzo-RUD is operationeel per 1 januari 2013. Brzo-inspecties zullen in ieder geval vanaf die 

datum vanuit de RUD NZKG worden uitgevoerd. 

- Het bevoegd gezag draagt alle VTH-taken (Wabo-breed) voor Brzo- en IPPC categorie 4-bedrijven 

over aan de Brzo-RUD 

- De Brzo-RUD zal ook de taken voor Brzo- en IPPC categorie 4-bedrijven die door het Rijk worden 

overgedragen uitvoeren 

- De Brzo-RUD voert het loket (zowel digitaal als fysiek) voor alle Brzo en IPPC categorie 4-bedrijven 

in de drie provincies 

- De Brzo-RUD houdt in principe voor de overgedragen Brzo- en IPPC categorie 4-bedrijven ook de 

Risicokaart en het IPPC-register bij. Indien het bevoegd gezag deze taak niet wenst over te dragen, 

dient zij dat expliciet aan te geven. 

- Het bevoegd gezag kan in afstemming met de Brzo-RUD besluiten om ook andere (complexe) taken 

over te dragen. 

- De Brzo-RUD draagt zorg voor een goede afstemming tussen haar VTH-taken en ruimtelijke 

ordeningstaken (die bij het bevoegd gezag blijven liggen). De Brzo-RUD maakt hierover 

samenwerkingsafspraken met het bevoegd gezag.  

- De Brzo-RUD draagt zorg voor de informatieverstrekking aan de coördinerende Brzo-RUD (DCMR) 

ten behoeve van rapportages aan het Rijk (‘Staat van de Veiligheid’) 

 

2. Continuïteit en kwaliteit 

a. continuïteit 

- VTH-taken dienen doorgang te vinden tijdens transitieperiode/vorming RUD NZKG. De 

kwartiermaker maakt afspraken met directeuren van de partners om dit te borgen 

- Om de continuïteit te borgen wordt bij Brzo-inspecties het eerste jaar zoveel mogelijk uitgegaan 

van dezelfde personele bezetting  

 

b. kwaliteit 

- De Brzo-RUD zal voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de uitvoering van haar taken worden 

gesteld (maatlat Brzo, kwaliteitscriteria KPMG, programma van eisen Rijk). 

- De latende organisatie draagt kwantitatief en kwalitatief voldoende mensen en/of middelen over.  

- De latende organisatie brengt voldoende opleidings- en ontwikkelingsgelden in voor de bijzondere 

opleidingseisen waar Brzo-medewerkers aan moeten voldoen 

- De Brzo-RUD volgt en sluit aan op landelijke ontwikkelingen zoals het programma Vernieuwend 

Toezicht 
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3. Juridische grondslag, besturing en relaties tussen partners 

- De RUD NZKG is een openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling. Alleen de 

gemeenten in het grondgebied nemen deel in de gemeenschappelijke regeling. De Brzo-RUD-

partners nemen in principe geen deel in de gemeenschappelijke regeling.  

- De latende organisaties verlenen een mandaat aan de Brzo-RUD binnen de landelijke kaders (het 

IPO-advies ‘Vergunningverlening, toezicht en handhaving risicovolle bedrijven’).  

- De Brzo-RUD bereidt jaarlijks een jaarprogramma en één keer per vijf jaar een Bestuurlijk 

Toezichtsprogramma voor die worden vastgesteld door het bevoegd gezag. Hiermee heeft het 

bevoegd gezag invloed op prioritering en keuzes.  

- De Brzo-RUD voert haar taken voor de latende organisaties uit op basis van een 

dienstverleningsovereenkomst (dvo). De dienstverleningsovereenkomst wordt jaarlijks 

geactualiseerd.  

- Het beleid van het bevoegd gezag is kaderstellend voor de Brzo-RUD. De Brzo-RUD zal daarnaast 

uitvoering geven aan eventuele landelijke beleidskaders.  

- Het mandaat aan de directeur van de Brzo-RUD stelt de directeur in staat doortastend en effectief 

op te treden in toezicht en handhaving. Het mandaat wordt begrensd door politiek gevoelige 

situaties: bij dergelijke situaties wordt altijd contact met de opdrachtgever gezocht.  

- De directeur van de Brzo-RUD informeert en voert overleg met het bevoegd gezag 

(portefeuillehouder, waar nodig ook met CdK en burgemeester) indien naar verwachting 

grote/indringende politieke of maatschappelijke gevolgen of aansprakelijkheid aan de orde kan zijn 

bij het uitoefenen van de gemandateerde bevoegdheid. De Brzo-RUD geeft gevraagd en ongevraagd 

advies aan het bevoegd gezag waar dat vanuit de aanwezige expertise verwacht mag worden. 

 

4. Externe relaties 

- De RUD NZKG geeft uitwerking aan haar rol in de crisisorganisatie. Bestaande draaiboeken 

rampenbestrijding worden aangepast in overleg met Kabinetten CdK’s en Burgemeesters 

- De RUD NZKG stelt een gemeenschappelijk handhavingsprogramma en nalevingsstrategie op, 

samen met de RUD IJmond en het OM. Het gemeenschappelijk handhavingsprogramma zal ook 

betrekking hebben op de Brzo- en IPPC categorie 4-bedrijven in Flevoland en Utrecht en zal 

derhalve ook met de Brzo-RUD-partners worden afgestemd. 

- De RUD NZKG geeft uitwerking aan de afstemming met de Veiligheidsregio’s en met organisaties 

met taken op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s 

 

5. Personeel en organisatie 

- Over personeel en organisatie worden bilateraal afspraken gemaakt tussen latende organisatie en 

de Brzo-RUD, die worden geborgd in het organisatie- en plaatsingsplan van de RUD NZKG 

 

6. Financiën 

- Financiële risico’s die voortvloeien uit het mandaat van het bevoegde gezag aan de Brzo-RUD 

worden (in redelijkheid) naar het bevoegd gezag teruggelegd. 

- De Brzo-RUD maakt met elke individuele partner in dienstverleningsovereenkomsten afspraken 

waarmee de financiële consequenties per opdrachtenpakket helder aan de voorkant worden 

bepaald.  

- Inbreng van mensen en/of middelen door de partners in de Brzo-RUD in 2013 is bepalend voor de 

levering van diensten in 2013 en 2014. Uitgangspunt bij de start op 1 januari 2013 is ‘inbreng is 

afname’. 

 


