
 
 
 
 

 
Agendapunt 4 

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2019 – 2021 

Datum 18 april 2019 

Aan Algemeen Bestuur VRGZ 

Van Dagelijks Bestuur VRGZ 

Telefoon  

E-mailadres  

  

 

 

  Adviesnota 

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. 
 

Inleiding 

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. 
 
Naar aanleiding van de komst van de Seveso III richtlijn is op 8 juli 2015 het Brzo 1999 ingetrokken en 
vervangen door het Brzo 2015. Dit heeft gevolgen voor het bestaande handhavingsbeleid industriële 
veiligheid. Het nieuwe handhavingsbeleid betreft een aanpassing naar aanleiding van deze 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. 
 

Beoogd effect 

De VRGZ heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden op het gebied van industriële veiligheid. 
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. 
 

Argumenten 



1. Landelijke uniformiteit 

In 2017 is het Landelijk Expertise Centrum (LEC) BrandweerBRZO gestart met het opstellen met de 

actualisatie van het ‘landelijk model handhavingsbeleid industriële veiligheid 2014-2018’. Het LEC 

biedt beleidsondersteuning aan de 25 veiligheidsregio’s op het gebied van industriële veiligheid. 

Dit nieuwe modelbeleid biedt een uniform en consistent kader waarbinnen de veiligheidsregio’s 

invulling geven aan hun toezichthoudende en handhavende taken en bevoegdheden. 

2. Ondersteund door de 6 coördinerend BRZO-VR-directeuren 

Het ‘landelijk model aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren’ is afgestemd met alle betrokken 

stakeholders. In april 2018 hebben de 6 coördinerende Brzo-VR directeuren ingestemd met dit 

landelijk modelbeleid. 

3. Vereenvoudigen samenwerking bij handhaving 

Doordat dit aanwijsbeleid 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.  

4. Versterking interregionale samenwerking 

De VRGZ heeft ook toezichthouders uit de andere vier veiligheidsregio’s binnen het 

samenwerkingsverband Oost aangewezen voor het toezicht op het Brzo 2015 en de Wet 

veiligheidsregio’s. In het kader van uniformiteit is het dus van belang dat deze veiligheidsregio’s 

beschikken op een gelijk handhavingsbeleid.  

5. Geactualiseerd handhavingsbeleid 

Met het vaststellen van dit handhavingsbeleid  beschikt het bestuur van de veiligheidsregio weer 

over een actueel  handhavingsbeleid industriële veiligheid.  

Kanttekeningen 

BMT en Directieteam zijn akkoord 
 

Financiën 

 Nee  

 Ja Bedrag:   

 
Wijze van dekking:  
 

Medezeggenschap 

Niet van toepassing. 
 

Communicatie 

Na bestuurlijke vaststelling zal het ‘Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2019-2021 – 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid’ formeel in werking treden. Dit handhavingsbeleid  zal worden 
gepubliceerd op de website van de VRGZ. De betrokken inrichtingen alsmede de inspectiepartners 
worden schriftelijk geïnformeerd over dit beleidsdocument. 
 

Uitvoering 

Na instemming van het BMT is het traject van agendering als volgt: 19 februari: DT, 21 maart: DB, 18 
april: AB 
Met de inwerkingtreding van dit nieuwe handhavingsbeleid industriële veiligheid  moet het 
bestaande handhavingsbeleid  – dat op 10 december 2014 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld 
– worden ingetrokken.   
De door de VRGZ aangewezen toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van het 
Brzo 2015 en de Wet veiligheidsregio’s. Deze toezichthouders zullen handelen conform het gestelde 
in het handhavingsbeleid. 



 


