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Dercksen en Henk Scherer van de Partij voor de Vrijheid betreffende Risicobedrijven
(d.d. 28-03-2011)
Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting
De PVV in de Provincie Utrecht maakt zich zorgen over de risico’s die onze provincie loopt door de
aanwezigheid van 14 BRZO-bedrijven en het gegeven dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu geen
informatie aan de veiligheidsregio Utrecht verschaft. De provincie is hierin partner, maar ook de
controlerende instantie voor wat betreft de milieuvergunningen.
Naar aanleiding van het voorgaande wil de fractie van de Partij voor de Vrijheid de volgende vragen stellen:
1. Bent u bekend met de berichtgeving van RTV Utrecht omtrent de BRZO-bedrijven?
Antwoord:
Ja, wij zijn bekend met berichtgeving van RTV Utrecht over BRZO-bedrijven. RTV-Utrecht refereert in
haar berichtgeving aan een interview met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

2. Is het college bekend met het feit dat er in Nederland zich 71 BRZO-bedrijven bevinden die zich
niet aan de regels houden en dat in de Provincie Utrecht in totaal 14 BRZO-bedrijven zijn?
Antwoord:
Ja, in een database die door Staatssecretaris Atsma is gebruikt om de Tweede Kamer te informeren, komen
71 bedrijven voor die op één of meer van de vijf veiligheidsbeheerssysteem-elementen uit het BRZO
‘slecht’ scoorden. Over de lijst van 71 bedrijven doet het ministerie van Infrastructuur en Milieu verder
geen mededelingen. Wél is duidelijk geworden dat van deze 71 bedrijven er 25 op twéé of meer van de vijf
onderzochte elementen ‘slecht’ scoorden en dat op die 25-lijst géén BRZO-bedrijven voorkomen waarvoor
de provincie Utrecht bevoegd gezag is.
In de provincie Utrecht bevinden zich in totaal 14 BRZO-bedrijven. De provincie is voor vijf van die
bedrijven het bevoegd gezag. Voor de overige negen BRZO-bedrijven zijn Utrechtse gemeenten bevoegd
gezag.

3. Is het juist dat de Provincie onwetend is of één of meerdere bedrijven die zich niet aan de regels
houden zich in onze provincie bevinden?
Antwoord:
Neen. Op dossierniveau is de provincie ook bekend met de inhoud van gemeentelijke
inspectiebevindingen bij de overige negen BRZO-bedrijven binnen de provincie Utrecht. Wat betreft de
vijf BRZO-bedrijven waarvoor de provincie Wabo-bevoegd gezag is, is de situatie (samenvattend) als
volgt:
• Bij 3 BRZO-bedrijven is er in het nabije verleden geen sprake geweest van
handhavingsprocedures;
• Bij één BRZO-bedrijf is er voor het laatst in 2009 een last onder dwangsom opgelegd ten einde het
indienen van een veiligheidsrapport te bewerkstelligen. Het bedrijf heeft daaraan voldaan;
• Bij één BRZO-bedrijf zijn naar aanleiding van een inspectie in 2010 (in 2011) een tweetal
bestuurlijke waarschuwingen en een last onder dwangsom opgelegd ten einde te bewerkstelligen
dat het bedrijf gaat voldoen aan de eisen uit een publicatiereeks voor de bovengrondse opslag van
brandbare vloeistoffen. Die procedure loopt nog. Overigens gaat het bij dit BRZO-bedrijf om een
overtreding waarvan de risico’s zich beperken tot binnen de inrichtingsgrenzen.
Zo ja: Vindt het college het, net als de PVV fractie, onacceptabel dat het ministerie de veiligheidsregio
Utrecht alsook de provincie Utrecht hierover niet heeft geïnformeerd? Zo neen, waarom niet? Bent u
bereid van de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te eisen dat hij direct
openheid van zaken geeft, zodat, indien nodig, de Provincie al dan niet gezamenlijk met de
veiligheidsregio Utrecht, passende maatregelen kunnen treffen ten einde de veiligheid van de burger te
garanderen? Zo neen, waarom niet?
Antwoord:
N.v.t.

Zo neen: Welke maatregelen heeft de Provincie al dan niet gezamenlijk met de veiligheidsregio Utrecht
getroffen om de BRZO-bedrijven te dwingen zich aan de regels te houden?
Antwoord:
BRZO-regelgeving wordt in gezamenlijkheid met Brandweer en Arbeidsinspectie gehandhaafd. E.e.a.
vanzelfsprekend conform de landelijke kwaliteitseisen. Handhavingstrajecten worden door de
toezichthoudende instanties separaat van elkaar ingezet. De provincie kan alleen tegen BRZObedrijven waarvoor zij zelf bevoegd gezag is, handhavend optreden. Om die reden kunnen wij alleen
over eigen provinciale handhavingstrajecten uitspraken doen. Zoals hiervoor gemeld loopt er nog bij
slechts één BRZO-bedrijf waarvoor de provincie Wabo-bevoegd gezag is, een handhavingstraject
(inmiddels 2 bestuurlijke waarschuwingen en een last onder dwangsom).
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