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Uitvoering op afstand 

Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure 
risicobedrijven – Provincie Utrecht 
 

 

 

Aanleiding 

Nederland telt ruim 460 majeure risicobedrijven. Dit zijn de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Per 1 januari 

2016 zijn Gedeputeerde Staten (GS) het bevoegd gezag van alle majeure risicobedrijven geworden als gevolg van 

de overgang van het bevoegd gezag van gemeenten naar provincies. Daarnaast moeten Provinciale Staten (PS) een 

verordening over de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken vaststellen. Ook is het drie jaar geleden dat 

gespecialiseerde BRZO-omgevingsdiensten zijn opgericht, die de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij 

deze majeure risicobedrijven uitvoeren. Dit is aanleiding voor de Rekenkamer geweest om na te gaan of de 

Randstedelijke provincies hun rol als opdrachtgever aan de BRZO-omgevingsdiensten goed invullen. Daarnaast wil 

de Rekenkamer inzicht bieden in de uitvoering van de VTH-taken bij majeure risicobedrijven. 

 

 

 

 

 

 

Vraagstelling  

Vult de provincie haar rol als opdrachtgever van BRZO-omgevingsdiensten voor de uitvoering van de VTH-taken bij 

majeure risicobedrijven goed in en welke aandachtspunten zijn er door de betrokkenen gesignaleerd bij de uitvoering 

van de VTH-taken bij deze majeure risicobedrijven? 

 

De centrale onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van de volgende zeven deelvragen: 

1. Hoe zorgt de provincie ervoor dat ze de beschikking heeft over een volledig en actueel overzicht van het 

aantal majeure risicobedrijven waarvoor ze bevoegd gezag is? 

2. Heeft de provincie duidelijke beleidskaders vastgesteld voor de uitvoering van de VTH-taken bij majeure 

risicobedrijven? 

3. Heeft de provincie een goede opdracht verleend aan de BRZO-omgevingsdienst voor de uitvoering van de 

VTH-taken bij de majeure risicobedrijven? 

4. Heeft de provincie een goed mandaat verleend aan de BRZO-omgevingsdienst voor het nemen van 

beslissingen bij de uitvoering van de VTH-taken bij majeure risicobedrijven? 

5. Hebben GS de verantwoording over de uitvoering van de VTH-taken bij majeure risicobedrijven door de 

BRZO-omgevingsdienst goed geregeld en worden PS bij belangrijke ontwikkelingendoor GS geïnformeerd? 

6. Zorgt de provincie ervoor dat haar (eventuele) rol als eigenaar van de BRZO-omgevingsdienst gescheiden 

blijft van haar rol als opdrachtgever van de BRZO-omgevingsdienst? 

7. Welke aandachtspunten signaleren de betrokkenen bij de uitvoering van de VTH-taken bij majeure 

risicobedrijven door de BRZO-omgevingsdienst? 
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Conclusie 

De provincie Utrecht vult haar rol als opdrachtgever van de BRZO-omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD 

NZKG) goed in. De provincie heeft duidelijke kaders gesteld en een goede opdracht verleend. Ook het mandaat 

is goed geregeld, maar een ondermandaat ontbreekt bij de OD NZKG. De verantwoording is over het algemeen 

goed geregeld. De indicatoren waarover wordt gerapporteerd geven nog onvoldoende inzicht in de kwaliteit van 

de uitvoering van de VTH-taken. Dit geldt niet alleen voor Utrecht, maar voor heel Nederland.  

 

Aanbevelingen aan PS 

1. Zie erop toe dat de kwaliteitsverordening VTH voor 1 juli 2016 kan worden vastgesteld.
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2. Vraag GS om ervoor te zorgen dat de opdracht aan de OD NZKG wordt vastgesteld voor aanvang van het 

jaar waarop deze betrekking heeft. 

3. Vraag GS erop toe te zien dat de directeur van de OD NZKG zo spoedig mogelijk een ondermandaat 

vaststelt. 

4. Vraag GS indicatoren op te stellen die beter inzicht geven in de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken 

bij majeure risicobedrijven. Dit kan bijvoorbeeld in landelijk verband worden afgesproken. 

5. Vraag GS om afspraken te maken met de directeur van de OD NZKG op welke wijze zij geïnformeerd willen 

worden over bestuurlijk gevoelige dossiers. Dit kan bijvoorbeeld via een periodiek overleg. 

6. Spreek met GS af op welke wijze en waarover u geïnformeerd wilt worden over de uitvoering van VTH-taken 

bij majeure risicobedrijven. 

 

Voor een toelichting op de conclusie en aanbevelingen verwijzen wij naar het rapport. 

 

Meer informatie 

Dit onderzoek heeft geresulteerd in het rapport Uitvoering op afstand – provincie Utrecht en vindt u op onze 

website www.randstedelijke-rekenkamer.nl. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ans Hoenderdos, 

info@randstedelijke-rekenkamer.nl tel. 020 58 18 585.  

                                                           

1
 Gedurende het bestuurlijk wederhoor is bekend geworden dat de bijbehorende wetswijziging niet op 1 juli 2016 inwerking 

treedt, maar al op 14 april 2016 inwerking is getreden. 
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