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Uitvoering VTH Noord Nederland Brzo+ 2017 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
U ontvangt deze brief omdat u op 28 september 2016 het rapport "Provinciale grip op Groningse bedrijven met 
grote risico's voor hun omgeving" van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) heeft besproken. Tijdens de PS  
vergadering heeft u de aanbevelingen van de NRK met amendement A-28 "Regie op risicovolle bedrijven" 
overgenomen. 

Eerdere behandeling in PS 
Op 22 november 2017 bent u door de afdeling O&M en de ODG geinformeerd door middel van de presentatie 
'Staat van de veiligheid, Groningen 2016/2017' over de uitvoering van VTH-taken bij risicovolle bedrijven. 
Tijdens de presentatie is door de ODG aangegeven dat zij geen registratie bijhoudt van het aantal bijna-
ongelukken en hier dus ook niet over kan rapporteren. De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (ISZW) ziet hierop toe. 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
Wij zenden u deze informerende brief ter voldoening aan de informatieplicht en voor de invulling van uw 
controlerende rol. 

Vervolg 
Bij de behandeling van de P&C cyclus zult u in april 2019 worden geïnformeerd. Over de resultaten van de 
monitoring 2018 Brzo+ zult u in 2019 schriftelijk worden geïnformeerd. 

Extern betrokkenen 
In het kader van het toezicht op het Besluit risico zware ongevallen hebben de Inspectie-SZW, de 
veiligheidsregio Groningen en de ODG inspectieteams gevormd. De resultaten van deze inspecties worden 
door de ODG als uitvoeringsorganisatie Noord Nederland geregistreerd. 

Nadere toelichting 
De Noordelijke Maat is de invulling van punt 2 van het amendement. 

De rapportages bevatten informatie voor uw gesprek over de VTH-uitvoering, de punten 5 en 6 van het 
amendement. 
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Noordelijke Maat 
Eén van de aanbevelingen welke de NRK aan de noordelijke provincies heeft gedaan is te streven naar een 
gezamenlijke maat voor het uitvoerings- en kwaliteitsniveau bij majeure risicobedrijven. De provincies Drenthe, 
Fryslan en Groningen hebben deze aanbeveling overgenomen en besloten om bedoelde maat - de Noordelijke 
Maat - te ontwikkelen binnen het project SUK dat staat voor Samenwerking, Uniformering en Kwalitei tsborging. 

Het doel van de Noordelijke Maat is een uniforme maat voor het uitvoerings- en kwaliteitsniveau bij majeure  
risicobedrijven. In de praktijk moet dit leiden tot: 

Een eenduidige en efficiënte uitvoering; 
Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden in de relatie tussen de bevoegde gezagen als opdrachtgever 
en Brzo Omgevingsdienst Noord als opdrachtnemer; 
Een heldere en vooraf bekende inzet en output van Brzo Omgevingsdienst Noord met bijpassende 
begroting. 

Voor de financiering van de kosten voor de Noordelijke Maat zijn twee bekostigingsvarianten i n beeld gebracht 
met ieder voor- en nadelen. Gelet op de voor- en nadelen hebben de gedeputeerden van provincie Drenthe, 
Fryslan en Groningen gekozen voor een bekostiging variant op basis van outcome. Deze variant biedt de 
provincies en Brzo Omgevingsdienst Noord meerjarig zekerheid over kosten en inkomsten. 
Als de huidige capaciteit van Brzo Omgevingsdienst Noord voor vergunningverlening, toezicht en handhaving 
naast de capaciteit die volgt uit de Noordelijke Maat wordt gelegd, blijkt ten eerste dat de capaciteit voor 
toezicht en handhaving slechts licht toeneemt op basis van de Noordelijke Maat. Ten tweede blijkt dat de 
capaciteit voor meldingen en vergunningen relatief fors toeneemt op basis van de Noordelijke Maat. Deze 
toename kan worden verklaard doordat de huidig weergegeven inzet de directe uren/fte's van 
vergunningverleners betreft, terwijl in de uren/fte's op basis van de Noordelijke Maat daarenboven de uren van 
milieuspecialisten (zoals voor geluid) en juristen zijn meegenomen. In de huidige situatie worden ook al 
milieuspecialisten en juristen ingezet en die inzet zou dus eigenlijk moeten worden opgeteld bij de huidige 
capaciteit om tot een geldige vergelijking te komen. 

Kwaliteit van de uitvoering 
Een tweede aanbeveling welk de Rekenkamer heeft gedaan, en door u is overgenomen, is de kwaliteit van de 
uitvoering van de VTH-taken bij majeure risicobedrijven ten minste eenmaal per jaar te bespreken met de 
verantwoordelijke gedeputeerde. U heeft specifiek gevraagd naar: 

Het percentage actuele Wabo-vergunningen; 
Het aantal bedrijfsbezoeken; 
Het aantal geconstateerde overtredingen; 
Het aantal herstelde overtredingen; 
Het aantal handhavingsactles; 
Het aantal klachten van omwonenden; 
Het aantal opgetreden incidenten (ongewone voorvallen); 
Het aantal bijna-ongelukken. 

De DDG heeft als uitvoeringsorganisatie Noord Nederland voor Brzo+ op 11 april 2018 het definitieve 
statusoverzicht "uitvoering VTH Noord Nederland Brzo+, statusoverzicht 2017" verstrekt. In het rapport gaat de 
DDG in op de gezamenlijke (landelijke en regionale) ambities, doelstellingen en speerpunten. Daarnaast wordt 
informatie verstrekt over specifieke ambities, doelstellingen en speerpunten van vergunningverlen ing en 
toezicht & handhaving. Hiermee wordt informatie over de Wabo-vergunningen, het aantal bedrijfsbezoeken, het 
aantal geconstateerde overtredingen, het aantal herstelde overtredingen, het aantal handhavingsactles, het 
aantal klachten van omwonenden en het aantal opgetreden Incidenten (ongewone voorvallen) gegeven. Kortom 
met het rapport wordt informatie gegeven over 6 van de 8 onderdelen die u hebt gevraagd. 
In het statusoverzicht wordt geen informatie gegeven over het percentage actuele Wabo-vergunningen en het 
aantal bijna-ongevallen. Uit nagekomen informatie (zie notitie 'percentage actuele vergunningen) blijkt dat 95% 
van de vergunningen actueel is. Op het aantal bijna-ongevallen wordt door de Inspec tie van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) toezicht gehouden. U bent hierover tijdens de presentatie 'Staat van 
de Veiligheid, Groningen 2016/2017' d.d. 22 november 2017 geïnformeerd. 

Uit het statusoverzicht blijkt dat de inspecteurs van de ODG in 2017 de risicovolle bedrijven 81 keer in het kader 
van de Wabo hebben bezocht. Hierbij zijn bij 14 inspecties overtredingen vastgesteld, welke nagenoeg allen 
ongedaan zijn gemaakt. Het resterende deel zal in 2018 worden hersteld. Alle overtredingen hebben in 2017 



geleid tot handhavingsacties. Verder blijkt dat bij Brzo-inspecties bij 6 inspecties namens het Wabo bevoegd 
gezag (provincie Groningen) handhavingstrajecten ingezet. 

Bij 19 van de 39 bedrijven hebben er in totaal 121 incidenten (ongewone voorvallen) voorgedaan. Opvallend 
hierbij is dat bij alleen bij het bedrijf ESD er al 45 incidenten hebben voorgedaan. Over 3 van de 39 bedrijven 
zijn er 65 klachten over met name geur binnengekomen. Deze klachten zijn nagenoeg allemaal (61 keer) over 
het bedrijf ESD gedaan. 

Op 22 mei 2018 heeft het ministerie van Rijkwaterstaat (RWS) de definitieve versie van het rapport "Monitoring  
naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017" vastgesteld en aan de BRZO organisaties verstrekt. In het rapport 
zijn de resultaten van alle uitvoeringsorganisaties ten behoeve van Brzo-bedrijven gebundeld. De resultaten van 
de uitvoeringsorganisatie Noord-Nederland voor Brzo+ zijn hierin opgenomen. Het rapport is eind mei als 
onderdeel van de Staat van de Veiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Ten opzichte van de in het rapport 'Monitoring naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017' gerapporteerde 
landelijke cijfers valt op dat er in de noordelijke Brzo-regio, dus ook in Groningen, minder overtredingen zijn 
vastgesteld. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

Bijlagen: 

u 
, voorzitter. 

secretaris. 
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