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Korte inhoud: 

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (verder: VRGZ) heeft een aantal wettelijke taken en 
bevoegdheden op het gebied van industriële veiligheid. Deze taken en bevoegdheden hebben onder 
andere betrekking op het toezicht op de naleving van wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het 
Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (verder: Brzo 2015), artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s 
en hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio’s. 
 
Het nieuwe handhavingsbeleid betreft een aanpassing naar aanleiding van wijziging in regelgeving. 
De wijzigingen hebben enkel betrekking op de actualisatie van het Brzo 1999 naar het Brzo 2015; er 
zijn geen principiële onderdelen gewijzigd.  De gevolgen van de invoering van het Brzo 2015 ten 
opzichte van het Brzo 1999 zijn beperkt, omdat dit besluit de implementatie bevat van de Seveso III 
richtlijn, die op hoofdlijnen dezelfde verplichtingen bevat als de Seveso II richtlijn. 
 
Binnen de veiligheidsregio bevinden zich negen inrichtingen die onder de werkingssfeer van het Brzo 
2015 vallen. Met het nieuwe handhavingsbeleid wordt vastgelegd op welke wijze invulling wordt 
gegeven aan het toezicht en de handhaving van het Brzo 2015 en artikel 31 van de Wet 
veiligheidsregio’s. Met het vaststellen van dit beleidsdocument  beschikt het bestuur van de 
veiligheidsregio weer over een actueel  handhavingsbeleid industriële veiligheid. Doordat dit 
handhavingsbeleid is gebaseerd op het landelijk modelbeleid heeft onze veiligheidsregio hetzelfde 
beleidskader als alle andere veiligheidsregio’s in Nederland en wordt samenwerking op lastige 
dossiers gemakkelijker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslispunten 

 
1. Het ‘Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2019-2021 – Veiligheidsregio Gelderland-Zuid’ 

vaststellen (zie bijlage). 
2. Het bestaande ‘Handhavingsbeleid Veiligheidsregio Gelderland-Zuid - Industriële Veiligheid 

2014-2018’ zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 10 december 2014 gelijktijdig 
intrekken 

Bijlagen 

-Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2019-2021 – Veiligheidsregio Gelderland-Zuid’ 
-Adviesnota handhavingsbeleid industriële veiligheid 2019-2021 
 

 


