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Bijlage 1. Uitwerking artikel 13 Brzo 2015 

Artikel 13 van het Brzo 2015 bestaat uit onderstaande 16 leden. De invulling door de 

OMWB is cursief weergegeven. 
 

1. De toezichthouders zorgen gezamenlijk voor het opstellen en het beheren van 

een inspectiesysteem. 

Zie toelichting op onderstaande leden. 
 

2. Inspecties worden afgestemd op het soort inrichting en zijn niet afhankelijk 

van de ontvangst van het veiligheidsrapport of van andere ingediende 

rapporten. 

Zie toelichting op onderstaande punten. Als voor een Brzo-inrichting niet de vereiste 
documenten beschikbaar/ontvangen zijn, wordt het bedrijf toch opgenomen in het 

inspectieprogramma. 
 

3. Inspecties zijn zodanig opgezet dat een planmatig en systematisch, technisch, 

organisatorisch en bedrijfskundig onderzoek van de in de inrichting gebruikte 

systemen kan worden uitgevoerd om na te gaan of: 

a) de exploitant kan aantonen dat de passende maatregelen zijn getroffen 
teneinde zware ongevallen te voorkomen; de exploitant kan aantonen dat in 
passende middelen is voorzien teneinde de gevolgen van zware ongevallen 
binnen en buiten de inrichting te beperken;  

b) de gegevens en informatie vervat in het veiligheidsrapport of in een ander 

ingediend rapport, de situatie in de inrichting adequaat weergeven. 
Door controle op de zeven elementen van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is dit 
geborgd. 

 

4. De toezichthouders stellen gezamenlijk een inspectieplan op voor alle 

inrichtingen. 

Het inspectieplan krijgt vorm in het Toezichtmodel (TZM) en Meerjaren Inspectie 
programma (MIP), die worden beheerd in de landelijke Gemeenschappelijke Inspectie 
Ruimte (GIR). Gegevens in de GIR worden ingevoerd en bijgewerkt door 

gekwalificeerde inspecteurs die de opleiding 'Inspectiemethodiek NIM/GIR' hebben 

gevolgd. 
 

5. Het inspectieplan bevat ten minste: 

a) een algemene beoordeling van de relevante veiligheidskwesties; 
In het toezichtmodel zijn de inherente veiligheidsrisico’s en de mate van 
beheersing door het bedrijf opgenomen. Op basis van landelijke afspraken in 
BRZO+-verband leiden de inherente veiligheidsrisico’s en de mate van 

beheersing tot een score, waaruit de toezichtlast (aantal inspectiedagen per 
bedrijf per jaar) wordt bepaald. 
In het toezichtmodel worden ook de effecten van thema’s die in BRZO+-
verband worden bepaald (zoals bijvoorbeeld ageing) meegenomen.  
De inherente veiligheidsrisico’s: worden bepaald door de aard van de inrichting 
en de mogelijke effecten op de omgeving (domino-effecten). 
De mate van beheersing: wordt bepaald door de resultaten van eerdere 

controles op de elementen van het VBS. 
In het MIP is in de tijd weergegeven welke onderdelen door een inspectieteam 

worden meegenomen per Brzo inspectie. Hier is geregeld dat in een periode 
van vijf jaar alle VBS-elementen ten minste één keer worden gecontroleerd. 

b) het geografische gebied dat het inspectieplan bestrijkt; 
In de GIR zijn gegevens voor alle Brzo-inrichtingen in Nederland opgenomen. 

c) een lijst van de inrichtingen die onder het plan vallen; 

Zie onder 5b. 
d) een lijst van de inrichtingen, aangewezen overeenkomstig artikel 8, eerste lid; 
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Dit betreft de domino-effectveroorzakende bedrijven. In het toezichtmodel in 
de GIR is opgenomen welke bedrijven dat betreft. 

e) een lijst van de inrichtingen waar specifieke externe risico’s of gevarenbronnen 

het risico voor of de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen vergroten; 
Dit betreft domino-effectontvangende bedrijven. Deze zijn niet in een lijst 
opgenomen. Voor de maatregelen ter voorkoming van domino-effecten wordt 
alleen gekeken naar (het VBS van) de domino-effectveroorzakende bedrijven 
(zie 5d). In de GIR is vastgelegd of een bedrijf een dominoaanwijzing heeft. De 
betreffende bedrijven hebben een beschikking ontvangen over de 
dominoaanwijzing. 

f) procedures voor routinematige inspecties, waaronder de programma's voor 
dergelijke inspecties, bedoeld in het zevende lid; 
Deze zijn bepaald in BRZO+-verband en dus landelijk uniform vastgesteld als 
Nieuwe Inspectie Methodiek en worden toegepast door iedere BRZO+-partner 
bij iedere routinematige, aangekondigde en niet-aangekondigde Brzo-
inspectie. Specifiek voor de Brzo-bedrijven in Noord-Brabant geldt dat ieder 
bedrijf ten minste eens per jaar routinematig onaangekondigd wordt 

geïnspecteerd. 
g) procedures voor niet-routinematige inspecties als bedoeld in het twaalfde lid; 

Bij incidenten en in andere situaties bepalen de betrokken BRZO+-partners in 
overleg of een niet-routinematige Brzo-inspectie wordt uitgevoerd. Per geval 
wordt afgestemd met de BRZO+-partners of gezamenlijk opgetrokken wordt. 
Hiervoor bestaan landelijke afspraken. 

h) bepalingen inzake de samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten. 
De BRZO+-partners hebben structurele en incidentele afspraken en structuren 
voor samenwerking. Bijvoorbeeld dat ten minste twee verschillende BRZO+-
inspectiepartners aanwezig zijn bij een Brzo-inspectie. Specifiek voor Brzo-
bedrijven in Noord-Brabant bestaan afspraken over samenwerking bij 
onaangekondigde inspecties. Aansturing van de uitvoering van Brzo-inspecties 
bij Brzo-bedrijven in Noord-Brabant verloopt via een regionaal 

managementoverleg en een overleg tussen de Brzo-coördinatoren van de 
BRZO+-inspectiepartners. 

 

6. De toezichthouders bezien het inspectieplan regelmatig. Indien nodig werken de 

toezichthouders het inspectieplan bij. 

Na iedere Brzo-inspectie worden de resultaten van de controle op de elementen van 

het VBS in het TZM geregistreerd en wordt het MIP indien nodig aangevuld/aangepast. 

 

7. De toezichthouders stellen gezamenlijk op basis van de inspectieplannen regelmatig 

programma’s voor routinematige en niet-routinematige inspecties voor alle 

inrichtingen op. 

Jaarlijks wordt een inspectieprogramma voor routinematige, aangekondigde en 

onaangekondigde, Brzo-inspecties opgesteld op basis van de gegevens in de GIR (het 

TZM en het MIP). Voor de inzet van Brzo-inspecteurs van de OMWB wordt daar een 

specifiek planningssysteem aan toegevoegd. 

In de jaarlijkse, regionale Brzo-planningsdagen worden alle Brzo-inspecties voor het 

volgende jaar in overleg tussen alle BRZO+-partners vastgesteld. Indien nodig wordt 

die planning daarna op details bijgesteld. Dit proces wordt in principe gestuurd door de 

Brzo-coördinatoren van de BRZO+-inspectiepartners voor een specifieke regio (Brzo-

OD-gebied). 

De weging van de jaarlijkse toezichtlast per Brzo-bedrijf voor de gezamenlijke BRZO+-

partners wordt in de basis (GIR) bepaald zoals omschreven onder 5a. De specifieke 

weging voor de inzet van Brzo-inspecteurs van de OMWB voor routinematige, 

aangekondigde en niet-aangekondigde, Brzo-inspecties is gebaseerd op: 

• de score voor de inherente risico’s volgens het TZM, 
• de score van het betreffende bedrijf in de BRZO+-ranking, 
• een eventueel uit te voeren beoordeling van veiligheidsrapport (VR), 
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• het aantal te verwachten ongewone voorvallen, 
• inzet van een tweede Brzo-inspecteur vanwege complicerende 

omstandigheden, 

en leidt tot gedetailleerd inzicht in de in te zetten personele capaciteit voor Brzo-
inspecties door de OMWB. 
Routinematige inspecties worden door de betreffende inspecteurs van alle betrokken 
BRZO+-partners gepland en vooroverlegd. De inspectie en rapportage, en eventueel 
ook de handhaving en hercontrole, worden gezamenlijk en afgestemd uitgevoerd. 
Niet-routinematige Brzo-inspecties zijn vooraf niet bekend, worden niet ingepland, 
maar wel (soms beperkt) voorbereid door de betreffende BRZO+-inspectiepartners. 

Het spreekt voor zich dat grote calamiteiten ernstig ingrijpen op de beperkte 
capaciteit. Routinematige inspecties kunnen niet zondermeer worden geschrapt 
vanwege de strakke afspraken en planning in BRZO+-verband. 
 

8. De programma’s, bedoeld in het zevende lid, vermelden in ieder geval de frequentie 

van de inspecties ter plaatse voor de verschillende soorten inrichtingen. De periode 

tussen twee opeenvolgende inspecties ter plaatse bedraagt ten hoogste: 

a) één jaar voor hogedrempelinrichtingen; 
b) drie jaar voor lagedrempelinrichtingen. 

In de jaarlijkse, regionale Brzo-planningsdagen worden alle Brzo-inspecties voor het 

volgende jaar in overleg tussen de BRZO+-partners ingepland en wordt rekening 
gehouden met het beleid van de provincie Noord-Brabant, waarin voor zowel hoge- als 
lagedrempelinrichtingen een frequentie van eens per jaar wordt gehanteerd en waarin 
onaangekondigd routinematige inspecteren is opgenomen. 
 

9. Het achtste lid, tweede volzin, is niet van toepassing indien de toezichthouders een 

inspectieprogramma hebben opgesteld op grond van een systematische evaluatie van 

de gevaren van zware ongevallen bij de betrokken inrichtingen. 

Dit lid is niet van toepassing, aangezien lid 8 wordt gevolgd. 

 

10. De systematische evaluatie van de gevaren van de betrokken inrichtingen wordt in 

ieder geval gebaseerd op: 

a) de mogelijke effecten van de betrokken inrichtingen op de menselijke 

gezondheid en het milieu; 
b) gegevens betreffende de naleving van het bij of krachtens dit besluit bepaalde. 

Zie toelichting bij lid 5 onder a. 
 

11. Onverminderd het tiende lid wordt, indien relevant, rekening gehouden met 

bevindingen van inspecties die zijn uitgevoerd krachtens andere wettelijke 

voorschriften. 

Zie toelichting bij lid 5 onder a. 

De BRZO+-inspectiepartners nemen dit mee in de voorbereiding van routinematige en 
niet-routinematige inspecties. Voor de OMWB geldt dat Wabo- en Brzo-inspecteurs 
regelmatig, en tenminste voor of tijdens het vooroverleg voor een Brzo-inspectie, 
informatie uitwisselen over naleving van wet- en regelgeving door het Brzo-bedrijf. 
Ook wordt informatie uitgewisseld met de betreffende vergunningverlener en 
behandelaars van klachten over en meldingen van het bedrijf. 
 

12. Niet-routinematige inspecties worden uitgevoerd om ernstige klachten, ernstige 

ongevallen en bijna-ongevallen, incidenten en gevallen van niet-naleving zo spoedig 

mogelijk te onderzoeken. 

Dit artikel regelt wanneer niet-routinematige inspecties worden uitgevoerd. Zie 
daarvoor ook lid 5 onder g. 
 

13. De toezichthouders delen de exploitant binnen vier maanden na iedere inspectie de 

conclusies van de inspectie mede. 
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In BRZO+-verband zijn hierover vaste afspraken gemaakt. Rapportage van iedere 
Brzo-inspectie volgt binnen maximaal acht weken. Normaal gesproken bevat deze 
rapportage voor het bedrijf geen verrassingen omdat de bevindingen van het 

inspectieteam direct na de inspectie(periode) in een zogenaamde close out aan het 
bedrijf worden gepresenteerd. 
 

14. De toezichthouders zien erop toe dat de exploitant binnen een redelijke termijn na 

ontvangst van de mededeling, bedoeld in het dertiende lid, de noodzakelijke acties 

neemt. 

Bestuursrechtelijke handhaving van tijdens inspecties geconstateerde overtredingen 
gaat doorgaans gepaard met een begunstigingstermijn. Binnen de gestelde termijnen 
wordt dan een hercontrole uitgevoerd door een of meerdere betreffende 
inspectiepartners. Bij strafrechtelijke handhaving worden geen begunstigingstermijnen 

gesteld, maar kunnen wel hercontroles aan de orde zijn. 
 

15. Als bij een inspectie een belangrijke overtreding van het bij of krachtens dit besluit 

bepaalde wordt geconstateerd, wordt binnen zes maanden een aanvullende inspectie 

verricht. 

Zie toelichting bij lid 14. 
 

16. De inspecties worden zoveel mogelijk gecoördineerd en, voor zover mogelijk, 

gecombineerd verricht met inspecties krachtens andere wettelijke voorschriften. 

Brzo-inspecties worden door BRZO+-inspectiepartners gezamenlijk uitgevoerd. Zie 
toelichting bij andere leden in deze bijlage. De OMWB voert andere inspecties (Wabo) 
bij Brzo-bedrijven in beginsel gescheiden uit. 

 

17. Het bevoegd gezag verschaft aan een ieder in ieder geval: 

a) de datum van de laatste routinematige inspectie ter plaatse bij een inrichting 
of een verwijzing naar de plaats waar die informatie elektronisch kan worden 
geraadpleegd;  

b) inlichtingen over de wijze waarop er op verzoek meer gedetailleerde gegevens 
over de inspectie en het inspectieplan kunnen worden verkregen. 

Dit lid gaat over openbare informatie over Brzo-inspecties. In BRZO+-verband is 

afgesproken dat van iedere Brzo-inspectie een openbare samenvatting van het 
inspectieverslag wordt opgemaakt en gepubliceerd op de website van BRZO+. Daar is 
ook te vinden waar meer gedetailleerde informatie kan worden opgevraagd. 
 

18. Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Ministers van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie, kunnen nadere regels 

worden gesteld met betrekking tot het derde, zesde tot en met achtste, tiende tot en 

met twaalfde en het veertiende tot en met zeventiende lid. 

In overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 
Minister van Veiligheid en Justitie is in de Regeling risico’s zware ongevallen (Rrzo) 

uitwerking gegeven aan het gestelde in dit lid. De OMWB handelt conform de Rrzo. 
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Bijlage 2. Toezichtmodel 

Risicogerichte urenverdeling Brzo-bedrijven 

De urenverdeling voor het Brzo-toezicht kent als basis de volgende uitgangspunten: 

• grootte van de inrichting: A-score uit het toezichtsmodel, deze houdt rekening 

met het aantal fabrieksprocessen/units op de inrichting, activiteiten met 

veiligheidsrisico’s, aard van de aanwezige stoffen en omgevingsfactoren; 

• Wabo-ranking (veiligheidsprestaties Brzo-bedrijven): hierin is meegenomen de 

technische integriteit, de stand der techniek, de score van het 

veiligheidsbeheerssysteem en de Hearts & Minds). 

 

Om te komen tot een “risicofactor”, hebben we de volgende aanpak voorzien: 

Bij de Wabo ranking is het uitgangspunt: hoe hoger de score, hoe beter het bedrijf 

e.e.a. onder controle heeft. Dus hoe hoger deze score, hoe lager de toezichtslast kan 

zijn. Het hoogste punt dat een bedrijf kan krijgen is een 10.  

De A-score van het bedrijf zegt iets over de grootte van de inrichting. Hoe hoger de A-

score, hoe groter de inrichting en dus hoe hoger het aantal uren voor toezicht moet 

zijn. Om de toezichtlast in een getal uit te kunnen drukken hebben we de volgende 

formule toegepast: 

Toezichtslast = A-score * (10 – Wabo ranking) 

 

Hiermee ‘beloon’ je dus een bedrijf dat goed scoort, omdat de grootte van de inrichting 

vermenigvuldigt met een laag getal. Bijvoorbeeld een groot bedrijf met A-score van 

50, maar met een Wabo-ranking van 8,5 krijgt uiteindelijk een score van 75.  

Vervolgens hebben we de volgende uitgangspunten genomen: 

• score boven de 100: toezichtlast = 120 uur; 

• score boven de 90: toezichtlast = 100 uur; 

• score boven de 60: toezichtlast = 80 uur; 

• minimaal te besteden toezichtlast 60 uur. 

 

Risicogerichte urenverdeling Wabo 

Voor de urenverdeling Wabo-inspecties bij risicorelevante bedrijven zijn de volgende 

uitgangspunten gebruikt: 

• grootte van de inrichting 

o A-score voor Brzo-bedrijven; 

o inschatting orde van grootte A-score voor niet-Brzo-bedrijven. 

• naleefgedrag volgens overdrachtsformulier/monitoringssheet 

o 1. koploper (groen) 

o 2. middenmoter (geel/oranje); 

o 3. achterblijver (rood); 

o 4. bijzondere categorie: uren specificeren. 

 

Op basis van de waarde van het product van de A-score en het naleefgedrag hebben 

we de volgende urenverdeling aangehouden: 

• product = 0-40, dan 30 uur en een frequentie van 1; 

• product = 40-100, dan 60 uur en een frequentie van 2; 

• product >100 dan  90 uur en een frequentie van 3; 

• bijzondere categorie dan specificeren. 

• voor niet Brzo-bedrijven met een inspectielast >30 uren en een frequentie >1 

ten minste één Wabo-inspectie als onaangekondigde Wabo-inspectie. 
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Toekenning extra uren Brzo 

Om te komen tot een gedegen budgettering van uren per toezichthouder en/of bedrijf, 

worden de standaarduren voor enkel de Brzo-inspectie per bedrijf opgehoogd met: 

• 15 uur voor een onaangekondigde inspectie; 

• 10 uur voor ongewone voorvallen; 

• indien van toepassing 50 uur voor een VR-volledigheidstraject. 

 

In de volgende gevallen worden nog extra uren toegekend aan het bedrijf. De hoogte 

daarvan is afhankelijk van ervaringsgetallen uit het verleden bij dat specifieke bedrijf: 

• veel (meer dan gemiddeld) meldingen van ongewone voorvallen; 

• toekennen van een tweede toezichthouder bij complexe bedrijven, zoals: 

o bestuurlijk gevoelige bedrijven; 

o veel incidenten of klachten; 

o complexe bedrijfsprocessen. 

• bestuurlijke gevoeligheid; 

• afhandeling van grote incidenten; 

• nieuw Brzo-bedrijf; 

• lage Wabo-ranking en een lage A-score (klein bedrijf, maar wel een 

achterblijver); 

• landelijke thema’s; 

• trendanalyses maken ongewone voorvallen. 

Deze lijst is niet limitatief. Het aantal extra uren kan per jaar verschillen. 

 

Toekenning extra uren Wabo 

Voor de Wabo-inspecties zijn de uren per bedrijf opgehoogd met: 

• 15 uur voor ongewone voorvallen Wabo – tenzij in 2020 geen OVV, dan is 

gerekend met 10 uur; 

• veel (meer dan gemiddeld) meldingen van ongewone voorvallen Wabo; 

• toekennen van een tweede toezichthouder bij complexe bedrijven; 

• bestuurlijke gevoeligheid; 

• afhandeling van grote incidenten; 

• nieuw bedrijf. 

Ook deze lijst is niet limitatief. Het aantal extra uren kan per jaar verschillen. 

 

Termijn Brzo-inspecteur 

Voor het inplannen van inspecteurs moet ook gekeken worden naar het aantal jaar dat 

een inspecteur Brzo-toezicht uitvoert bij het betreffende bedrijf. Om hier invulling aan 

te geven, hebben we de volgende uitgangspunten genomen: 

• lagedrempelbedrijven: wisseling van inspecteur om de 3 tot 5 jaar; 

• hogedrempelbedrijven: wisseling van inspecteur om de 5 tot 7 jaar. 

 

De exacte termijn wordt dan bepaald door: 

• grootte bedrijf/aantal installaties; 

• risico’s van processen en complexiteit installaties; 

• naleefgedrag (voorloper, achterblijver); 

• slapende bedrijven (weinig wijzigingen in processen). 

Hierbij is dus een grote mate van maatwerk per bedrijf noodzakelijk. 

 

Daarnaast moet ook het volgende in acht genomen worden: 

• In geval van twee toezichthouders bij complexe bedrijven (technisch complex 

of bestuurlijk gevoelig): zij mogen niet tegelijkertijd van het bedrijf af, maar 

na drie jaar een nieuwe tweede inspecteur. Die wordt na drie jaar eerste 

inspecteur en de eerste inspecteur gaat na zes jaar toezichthouden naar een 

ander bedrijf. Zo blijft iedere inspecteur minimaal zes jaar inspecteren bij het 
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betreffende bedrijf (continuïteit), de kennis en ervaring gaat niet verloren, 

maar na drie jaar is er toch een frisse blik die de tijd krijgt om ervaring op te 

doen. 

• Als het hele Brzo-team (incl. brandweer en inspecteur van ISZW) tegelijk 

wisselt van bedrijf, moet overwogen worden de huidige inspecteur nog een 

inspectie te laten uitvoeren, ook al is het einde van de termijn in zicht. 

• Als de persoonlijke interactie tussen toezichthouder en bedrijf niet goed gaat, 

kan ook overwogen worden de inspecteur sneller te laten wisselen. 

 

Termijn Wabo-inspecteur 

Voor Wabo-inspecteurs bij alle risicorelevante bedrijven is als uitgangspunt genomen: 

• in principe wisseling van inspecteur om de 3 of 5 jaar; 

• hogedrempelbedrijven Brzo: wisseling van inspecteur om de 5 tot 7 jaar. 
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Bijlage 3. Brzo- en RIE-4-inrichtingen en geplande toezichtsuren 

Brzo-inrichting Gemeente  

Hoge of 

lage 

drempel 

Basisuren 

Brzo-

toezicht 

2de Brzo- 

inspecteur 

Extra 

uren 

Brzo 

Totaal 

uren 

Brzo 

Basisuren 

Wabo-

toezicht 

2de 

Wabo-

toezicht-

houder 

Extra 

uren 

Wabo 

Totaal 

uren 

Wabo 

Allnex Netherlands B.V. Bergen op Zoom hoog 120 ja 50 170 100 ja 120 220 

Crealis Nederland BV Bergen op Zoom hoog 80 nee 70 150 35 nee 10 45 

Mepavex Logistics BV - Noordland 12 Bergen op Zoom hoog 60 nee 0 60 35 nee 10 45 

Mepavex Logistics BV - Noordland 6-10 Bergen op Zoom hoog 80 nee -20 60 35 nee 10 45 

Sabic Innovative Plastics BV Bergen op Zoom hoog 120 ja 95 215 184 ja 117 301 

Diffutherm BV Bladel hoog 80 ja 110 190 70 ja 100 170 

SPGPrints B.V. Boxmeer laag 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Caligen Europe BV Breda laag 60 nee 20 80 70 nee 10 80 

Loodet B.V. Breda hoog 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Synthos Breda B.V. Breda hoog 60 nee 20 80 70 nee 15 85 

Nyrstar Budel BV Cranendonk hoog 100 ja 145 245 230 ja 132 362 

Oilwas Terminal Cuijk B.V. (O.W.T.C. B.V.) Cuijck laag 60 nee 20 80 35 nee 60 95 

EDCO Eindhoven BV Deurne hoog 80 ja 80 160 40 nee 10 50 

Metabel B.V. Deurne hoog 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

CZAV - Dinteloord Dinteloord hoog 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Air Liquide BV Eindhoven laag 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Air Liquide Moerdijk Moerdijk laag 60 ja 75 135 35 nee 10 45 

Linde Gas Therapeutics BV Eindhoven laag 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

BEWISynbra Technology BV Etten-Leur hoog 80 nee 20 100 70 nee 10 80 

VARO Energy Tankstorage BV (loc. Geertruidenberg) Geertruidenberg hoog 80 ja 60 140 35 nee 10 45 

Marcogas BV Gemert-Bakel laag 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Remat Chemie B.V. Helmond laag 60 nee 20 80 46 nee 10 56 

Alliance BV Heusden laag 60 nee 20 80 30 nee 10 40 

Koninklijke Sanders BV Heusden laag 80 nee 20 80 57 nee 10 67 

AD Productions BV Moerdijk hoog 80 nee 20 80 35 nee 10 45 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV  (ATM) Moerdijk hoog 120 ja 130 250 300 ja 300 650 

Basell Benelux B.V. Moerdijk hoog 80 ja 60 120 92 ja 60 152 

Bertschi BV Moerdijk hoog 60 nee 20 80 30 nee 10 40 

Coatex Netherlands BV Moerdijk hoog 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Dr. W. Kolb Nederland BV Moerdijk hoog 80 ja 20 100 70 ja 100 170 

Dr. W. Kolb Nederland BV (tankenpark) Moerdijk hoog 60 nee 20 80 30 ja 40 70 

Frans de Wit BV Moerdijk hoog 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Gondrand Traffic BV Moerdijk hoog 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

IKO B.V. Moerdijk laag 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Messer B.V. Moerdijk laag 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Overslag Bedrijf Moerdijk (OBM) B.V. Moerdijk hoog 60 ja 60 120 41 nee 10 51 

Patrizia Moerdijk (Smartlog II) Moerdijk hoog 60 ja 60 120 35 nee 10 45 

Remondis Argentia BV Moerdijk laag 60 nee 0 60 60 ja 65 125 

Shell Nederland Chemie B.V. Locatie Moerdijk Moerdijk hoog 120 ja 185 305 250 ja 375 625 

Solvay Solutions Nederland B.V. Moerdijk hoog 80 nee 20 100 40 ja 70 110 

Stolthaven Moerdijk B.V. Moerdijk hoog 120 ja 160 280 70 ja 80 150 

Troy Moerdijk BV Moerdijk laag 120 ja 100 220 45 ja 40 85 

Hoyer Liquid Drumming BV Oosterhout hoog 60 nee 20 80 40 nee 10 50 

Otentic logistics B.V. Oosterhout hoog 60 nee 20 80 23 ja 45 68 

Aspen Oss B.V - locatie Moleneind Oss hoog 100 ja 30 130 70 ja 100 170 

Aspen Oss B.V. -  locatie de Geer Oss hoog 60 ja 50 110 50 ja 80 130 

Synthomer B.V. Oss laag 60 nee 20 80 35 ja 85 120 

Unipol Holland BV Oss hoog 80 nee 20 100 40 ja 55 95 

Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Ravenstein Ravenstein hoog 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Alphen  Alphen  Laag  0 

Concern-

toezicht  0 35 nee 10 45 

Imperial Chemical Logistics B.V. - Stepvelden  Roosendaal hoog 60 nee 0 60 30 nee 10 40 

Imperial Chemical Logistics B.V. - Tussenriemer  Roosendaal hoog 60 nee -20 40 30 nee 10 40 

OK Oliecentrale BV ‘s-Hertogenbosch laag 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Possehl Electronics Nederland B.V. ‘s-Hertogenbosch laag 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Vendrig BV Someren hoog 60 ja 115 175 35 nee 10 45 
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Imperial Chemical Logistics B.V. - Ekkersrijt Son Son en Breugel hoog 60 nee 0 60 30 nee 10 40 

Rendac Son BV Son en Breugel laag 60 nee 40 100 100 ja 100 200 

CZL Tilburg B.V. Tilburg laag 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Fujifilm Manufacturing Europe BV Tilburg laag 60 nee 20 80 70 ja 90 160 

International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) Tilburg hoog 60 ja 70 130 145 ja 155 300 

Suikerunie Dinteloord Dinteloord laag 60 nee 35 95 55 nee 20 75 

Chugoku  Dinteloord laag 60 ja 75 135 31 nee 19 50 

Sakko/Obot Bergen op Zoom laag 60 nee 35 95 31 nee 13 44 

Selko B.V. Tilburg hoog 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

SOL Nederland B.V. Tilburg laag 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Versteijnen Internationaal Transportbedrijf Tilburg hoog 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Vollenhoven Olie B.V. Tilburg laag 60 ja 20 80 35 nee 10 45 

Vulcan Europe B.V. Tilburg laag 60 nee 20 80 30 nee 10 40 

Euro Support Advanced Materials BV Uden laag 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

Fireworks International BV Uden laag 60 nee 20 80 30 nee 10 40 

Friesland Campina Veghel laag 60 nee 20 80 100 ja 160 260 

J.C. van Loon Gasservice B.V. Vlijmen laag 60 nee 20 80 35 nee 10 45 

DSM Coating Resins B.V. Waalwijk hoog 100 nee -20 80 92 ja 90 182 

Stahl Europe BV Waalwijk hoog 60 ja 80 140 70 ja 90 160 

MS Schippers  Hapert  Hoog  60 nee 65 125    Overdracht 

Domeinen Roerende Zaken Ulicoten  hoog 60 nee 0 60  
   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elke RIE-4-inrichting wordt jaarlijks zowel aangekondigd als onaangekondigd gecontroleerd. 

RIE-4-inrichting* Gemeente 

2de 

toezicht-

houder 

Totaal 

uren 

Merck Sharp & Dohme B.V. (locatie De Geer) Oss ja 95 

Merck Sharp & Dohme B.V. (locatie Moleneind) Oss ja 55 

ADDAPT Chemicals B.V. Helmond ja 55 

Aerospace Propulsion Products (A. P.P.) B.V. Moerdijk nee 55 

Cargill B.V. Bergen op Zoom ja 110 

Koster Keunen (Holland) B.V. Bladel nee 55 

Omya Netherlands B.V. Moerdijk nee 55 
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Bijlage 4. MJA-Brzo-ambitie 2021-2024 

 
Aanleiding  
Als opdrachtgever van de zes Brzo-Omgevingsdiensten (Brzo-OD’s) hebben de Provincies 
een MeerJaren Agenda Brzo (MJA) afgesproken voor de periode 2021-2024, als 
onderdeel van de programmalijn Veiligheid.  
De zes Brzo-OD’s zijn verantwoordelijk voor het VTH-pakket, t.w. de uitvoering van 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving bij bedrijven die onder de Brzo/Seveso-
wetgeving vallen. De provincies en OD’s hebben daartoe een programma opgesteld. Het 
doel dat daarbij door de provincies is geformuleerd is: excellente uitvoering van die VTH-
taken.  
 

Inhoud MJA-programma  
Een aantal programmaonderdelen, bijdragend aan dat doel, zijn een continuering van 
afspraken uit de vorige MJA (tot eind 2020). Ze hebben betrekking op:  
uniformeren toepassing richtlijnen, actuele digitale vergunningen, afstemming VTH bij 
concerns met meerdere vestigingen, klimaatadaptatie (overstromingen, droogte, 
piekbuien, hittestress), risico gericht toezicht, veiligheidscultuur, kennis opleiding en 
kwaliteit, samenwerking bestuur- en strafrecht, samenwerking met Brzo+, 
samenwerking provincies, doorontwikkeling Brzo monitor (inzicht veiligheidsprestaties 
bedrijven,) monitoren uitvoeringsbeleid en eenduidige prestatieafspraken MJA Brzo in 
opdrachtverstrekking provincies aan Brzo OD’s.  
Voor de volgende MJA (tot eind 2024) is het van belang dat het programma ook nieuwe 
ontwikkelingen agendeert. Daarbij gaat het om:  
cybersecurity, risico communicatie, informatiegericht toezicht, vernieuwend 
toezicht/horizontaal toezicht, financiële zekerheidstelling, bestuurlijke boete en de 
integrale benadering van bedrijven.  
Daarnaast staan verbeterde afstemming en samenwerking met BRZO+ centraal, en 
de inspanningen van de samenwerkingspartners in het kader van Safety Delta NL. 
 



 

 pagina 13 van 18  

Bijlage 5. Verdeling budgetten IOV/MJA 2021 

IOV                                     

                                    
Coordinatie         ODRN   ODG   ODNZKG   RUDL   OMWB   DCMR   IOV MJA 

Codes   Projectleiders   IOV MJA IOV MJA IOV MJA IOV MJA IOV MJA IOV MJA     

  
OA12  

Coordinatiepunt 6 
Brzo-OD's                         

€ 
424.953 

€ 
36.157 

€ 
424.953 € 36.157 

  

OA13  

Coordinatie 
projectmanagers 6 
Brzo-OD's       

€ 
21.236               

€ 
21.236   

€ 
21.236   € 63.708 

  
OA14 Inkopen                         

€ 
73.944   

€ 
73.944   

  
OA15 Communicatie       

€ 
10.648   

€ 
10.648   

€ 
10.648   

€ 
2.000   

€ 
10.648 

€ 
10.648   

€ 
10.648 € 44.592 

Totaal 
Coordinatie 

  
    

  
€ 0 

€ 
31.884 € 0 

€ 
10.648 € 0 

€ 
10.648 € 0 

€ 
2.000 € 0 

€ 
31.884 

€ 
509.545 

€ 
57.393 

€ 
509.545 € 144.457 

Totaal coordinatie                                   
Brzo+ projecten 

KOK2 
Doorontwikkeling 
BRZO+ academie L. van de Ven                           € 0   

  
STM1 

Doorontwikkeling 
Brzo monitor M. Wolthuis                   € 2.541   

€ 
12.705   

€ 
15.246   

  

SW9 

Blootstelling zeer 
zorgwekkende 
stoffen M. Wolthuis                       € 2.541   € 2.541   

  
TZ1 

Concernbenadering 
Brzo toezicht R. vd Akker       € 7.623           € 6.352       

€ 
13.975   

  
TZ11 

Risico relevante 
bedrijven L. Mentink                           € 0   

  
TZ12 

LBR GIR 2.0 
implementatie E. de Vries                   

€ 
63.525       

€ 
63.525   

  
TZ13 

Gebruikersgroep 
GIR 2.0 I. Tel                   

€ 
31.762   

€ 
31.763   

€ 
63.525   

  TZ14 Opleiding LBR GIR L. van de Ven                   € 6.352       € 6.352   

  TZ15 Huidig GIR beheer                     € 1.270   € 1.270   € 2.540   

  
TZ2 

LBR redactie en 
doorontwikkeling R. vd Akker                   

€ 
82.504       

€ 
82.504   

  
HH6 

LHS Brzo 
actualisatie A. Sahebdien                   € 3.176       € 3.176   

  
TZ10 Zorgbedrijven R. vd Akker                   

€ 
12.705       

€ 
12.705   

  
SW1 

Communicatie 
BRZO+ 

P. van 
Knippenberg 

  € 
18.422                   

€ 
18.422   

€ 
36.844   
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BOW6a 

Digitale 
kwetsbaarheid M. Wolthuis                       € 2.541   € 2.541   

  
KOK1 

Beheer opleidingen 
(examens)                     € 5.082       € 5.082   

  

STM2 

Klankbordgroep 
monitoring/intern 
monitoringsplan                     € 2.541   € 2.541   € 5.082   

OD-projecten 
BOW 4 

Leren van 
incidenten 

Marcia 
Wolthuis 

  € 
5.590       € 5.590   € 0   € 0   

€ 
10.164   

€ 
21.344   

  

BOW 9 
Financiële 
zekerheidstelling 

IPO 
Smits/Yolanda 
Waas   

€ 
20.213   € 20.123   € 7.623   

€ 
7.623   € 7.623   

€ 
32.623   

€ 
95.828   

  
BOW 10 Bestuurlijke boete Joost Verburg 

  € 
24.200   € 12.100   € 6.050   

€ 
6.050   € 6.050   

€ 
12.100   

€ 
66.550   

  
TZ4a 

Melden ongewone 
voorvallen 

Remco vd 
Akker   

€ 
12.705   € 3.812   € 36.300   

€ 
3.812   

€ 
15.177   

€ 
12.705   

€ 
84.511   

  
VV1 

Programmatisch 
actualiseren Frans Segers   

€ 
10.418       € 0   € 0   € 0   € 0   

€ 
10.418   

  
VV5 

Implementatie PGS 
29 Joost Verburg   

€ 
13.310       € 0   € 0   € 0   € 0   

€ 
13.310   

Totaal projecten                                     

Totaal projecten       
€ 

104.858   € 43.658   € 55.563   
€ 

17.485   
€ 

246.660   
€ 

139.375   
€ 

607.599   

                                      

                                      

          ODRN   ODG   ODNZKG   RUDL   OMWB   DCMR   IOV MJA 

  Codes       IOV MJA IOV MJA IOV MJA IOV MJA IOV MJA IOV MJA     

MJA 
                                    
                                    

  BOW 2 
Altijd actuele 
digitale vergunning Frans Segers   

  
€ 

111.042 
  

€ 
12.705 

  
€ 

12.705 
  

€ 
12.705 

  
€ 

12.705 
  

€ 
12.705 

  
€ 174.567 

  BOW 6b 
Digitale 
weerbaarheid 

Marcia 
Wolthuis   

  
€ 0 

  
€ 0 

  
€ 0 

  
€ 0 

  
€ 0 

  
€ 8.131 

  
€ 8.131 

  KOK 8 
Permanente 
educatie 

Marcia 
Wolthuis   

  
€ 

13.915 
  

€ 
13.915 

  
€ 

13.915 
  

€ 
6.655 

  
€ 

13.915 
  

€ 
30.432 

  
€ 92.747 

Projecten KOK 10 
Structurele 
opleidingen 

Marcia 
Wolthuis   

  
€ 

11.435 
  

€ 
11.435 

  
€ 

11.435 
  

€ 
11.435 

  
€ 

11.435 
  

€ 
30.492 

  
€ 87.667 

  KOK 11 
Afstemmen 
personeelsbeleid Frans Segers   

  
€ 

10.419 
  

€ 
4.066 

  
€ 

4.066 
  

€ 
4.066 

  
€ 4.066 

  
€ 4.066 

  
€ 30.749 

  STM 3 
Monitoren 
uitvoeringsbeleid 

Marcia 
Wolthuis 

    
€ 1.525 

  
€ 0 

  
€ 0 

  
€ 0 

  
€ 1.525 

  
€ 3.050 

  
€ 6.100 

  SW 4 
Intervisie, audits, 
collegiale toets 

Remco vd 
Akker   

  
€ 4.066 

  
€ 

4.066 
  

€ 
4.066 

  
€ 

4.066 
  

€ 
18.150 

  
€ 4.066 

  
€ 38.480 



 

 pagina 15 van 18  

  SW 5 

Uitvoeren 
communicatie 
strategie: film en 
app 

Mieke en 
Pascale   

  

€ 0 

  

€ 0 

  

€ 0 

  

€ 0 

  

€ 0 

  
€ 

15.000 

  

€ 15.000 

  SW 6 
Samenwerking NL 
Emissieautoriteit 

Robin 
Tophoven   

  
€ 0 

  
€ 0 

  
€ 

5.000 
  

€ 
5.000 

  
€ 0 

  
€ 

10.000 
  

€ 20.000 

  TZ 5 

Toezichtslab 
verbeteren 
meldingsbereidheid 
bedrijven 

Marinus 
Jordaan   

  

€ 0 

  

€ 0 

  

€ 0 

  

€ 0 

  

€ 0 

  
€ 

26.954 

  

€ 26.954 

  VV 2 
Zeer zorgwekkende 
stoffen Joost Verburg   

  
€ 

21.175 
  

€ 
3.025 

  
€ 

3.025 
  

€ 
3.025 

  
€ 3.025 

  
€ 6.050 

  
€ 39.325 

  KOK 4 Klimaatadaptatie  
Harold 
Pijnenburg   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
€ 

14.357 
  

€ 14.357 

  TZ4b 
Melden ongewone 
voorvallen 

Remco vd 
Akker   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
€ 

35.643 
  

  
  

€ 35.643 

    PM project      
  

€ 0 
  

€ 0 
  

€ 0 
  

€ 0 
  

€ 0 
  

€ 
50.000 

  
€ 50.000 

Totaal VTH-
coordinatie           

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Totaal projecten       € 0 
€ 

173.577 € 0 
€ 

49.212 € 0 
€ 

54.212 € 0 
€ 

46.952 € 0 
€ 

100.464 € 0 
€ 

215.303 € 0 
€ 639.720 

Totaal  enkel MJA         
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

€ 
784.177 

                                      

Totaal MJA     
  

MJA 
coord 

  
€ 

31.884 
  

€ 
10.648 

  
€ 

10.648 
  

€ 
2.000 

  
€ 

31.884 
  

€ 
57.393 

  € 144.457 

      
  MJA 

  
€ 

173.577 
  

€ 
49.212 

  
€ 

54.212 
  

€ 
46.952 

  
€ 

100.464 
  

€ 
215.303 

  € 639.720 

      
  totaal 

  
€ 

205.461 
  

€ 
59.860 

  
€ 

64.860 
  

€ 
48.952 

€ 0 
€ 

132.348 
€ 0 

€ 
272.696 

  € 784.177 

                   

Brzo OD's       ODRN   ODG   ODNZKG   RUDL   OMWB   DCMR   Totaal   

Uitvoeren communicatie strategie via inzet communicatie adviseurs van ODRN en 
DCMR, financiering door OD's (DO besluit 27 juni 2020) 23.292   23.292   23.292   23.292   23.292   23.292   139.752   
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Bijlage 6. Toewijzing budget IOV/MJA aan OMWB 

IOV                   

                  
Coordinatie         OMWB   IOV Netto MJA Netto Projectnummer 

Codes   Projectleiders   IOV MJA       

  OA12  Coordinatiepunt 6 Brzo-OD's               

  OA13  Coordinatie projectmanagers 6 Brzo-OD's       € 21.236   € 17.550 2021-004665 

  OA14 Inkopen               

  OA15 Communicatie       € 10.648   € 8.800 2021-004666 

Totaal Coordinatie         € 0 € 31.884   € 26.350   

Totaal coordinatie                 
Brzo+ projecten KOK2 Doorontwikkeling BRZO+ academie L. van de Ven             

  STM1 Doorontwikkeling Brzo monitor M. Wolthuis   € 2.541   € 2.100   2021-004668 

  SW9 Blootstelling zeer zorgwekkende stoffen M. Wolthuis             

  TZ1 Concernbenadering Brzo toezicht R. vd Akker   € 6.352   € 5.250   2021-004671 

  TZ11 Risico relevante bedrijven L. Mentink             

  TZ12 LBR GIR 2.0 implementatie E. de Vries   € 63.525   € 52.500   2021-004673 

  TZ13 Gebruikersgroep GIR 2.0 I. Tel   € 31.762   € 26.250   2021-004675 

  TZ14 Opleiding LBR GIR L. van de Ven   € 6.352   € 5.250   2021-004676 

  TZ15 Huidig GIR beheer     € 1.270   € 1.050   2021-004677 

  TZ2 LBR redactie en doorontwikkeling R. vd Akker   € 82.504   € 68.185   2021-004679 

  HH6 LHS Brzo actualisatie A. Sahebdien   € 3.176   € 2.625   2021-004683 

  TZ10 Zorgbedrijven R. vd Akker   € 12.705   € 10.500   2021-004686 

  SW1 Communicatie BRZO+ P. van Knippenberg             

  BOW6a Digitale kwetsbaarheid M. Wolthuis             

  KOK1 Beheer opleidingen (examens)     € 5.082   € 4.200   2021-004687 

  STM2 Klankbordgroep monitoring/intern monitoringsplan     € 2.541   € 2.100   2021-004688 

OD-projecten BOW 4 Leren van incidenten Marcia Wolthuis             

  
BOW 9 Financiële zekerheidstelling 

IPO Smits/Yolanda 
Waas   € 7.623   € 6.300   2021-004690 

  BOW 10 Bestuurlijke boete Joost Verburg   € 6.050   € 5.000   2021-004692 

  TZ4a Melden ongewone voorvallen Remco vd Akker   € 15.177   € 12.543   2021-004693 

  VV1 Programmatisch actualiseren Frans Segers             

  VV5 Implementatie PGS 29 Joost Verburg             

Totaal projecten                   
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Totaal projecten       € 246.660   € 203.853     

                    

                    

          OMWB   IOV MJA   

  Codes       IOV MJA       

MJA 
                  
                  

  BOW 2 Altijd actuele digitale vergunning Frans Segers     € 12.705   € 10.500 2021-004694 

  BOW 6b Digitale weerbaarheid Marcia Wolthuis             

  KOK 8 Permanente educatie Marcia Wolthuis     € 13.915   € 11.500 2021-004695 

Projecten KOK 10 Structurele opleidingen Marcia Wolthuis     € 11.435   € 9.450 2021-004696 

  KOK 11 Afstemmen personeelsbeleid Frans Segers     € 4.066   € 3.360 2021-004697 

  STM 3 Monitoren uitvoeringsbeleid Marcia Wolthuis     € 1.525   € 1.260 2021-004698 

  SW 4 Intervisie, audits, collegiale toets Remco vd Akker     € 18.150   € 15.000 2021-004699 

  SW 5 Uitvoeren communicatie strategie: film en app Mieke en Pascale             

  SW 6 Samenwerking NL Emissieautoriteit Robin Tophoven             

  TZ 5 Toezichtslab verbeteren meldingsbereidheid bedrijven Marinus Jordaan             

  VV 2 Zeer zorgwekkende stoffen Joost Verburg     € 3.025   € 2.500 2021-004700 

  KOK 4 Klimaatadaptatie  Harold Pijnenburg             

  TZ4b Melden ongewone voorvallen Remco vd Akker     € 35.643   € 29.457 2021-004701 

    PM project                

Totaal VTH-
coordinatie           

  
  

    

Totaal projecten       € 0 € 100.464 € 0 € 83.027   

Totaal  enkel MJA             € 109.377   
                    

Totaal MJA     
  

MJA 
coord 

  € 31.884   € 26.350   

        MJA   € 100.464   € 83.027   

        totaal € 0 € 132.348   € 109.377   

          

                    

      Bedrag Uren Verdeeld bedrag Verdeeld uren 

IOV Bedragen zijn incl. 21 %    

Totaal MJA 
netto € 109.377 994   

MJA zijn ook incl. 
BTW     

Totaal IOV 
netto € 203.853 1853   
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      € 313.230 2847 € 313.230,00 2847 

 

 


