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Bestuursvoorstel

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2019-2023

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om het 

‘Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2019-2023’ vast te 

stellen.

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Intrekken ‘Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2014-2018’ 

Bijlagen 1. ‘Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2019-2023’

1. Samenvatting

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft wettelijke taken en bevoegdheden op het gebied van 

industriële veiligheid. Eén van de taken is het houden van toezicht op de naleving van wettelijke 

verplichtingen en het zo nodig sanctioneren van geconstateerde overtredingen. 

Naar aanleiding van het vernieuwen van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (voorheen 

1999) heeft het Landelijke Expertise Centrum Brandweer BRZO een nieuwe landelijk format 

handhavingsbeleid Industriële Veiligheid opgesteld, met actualisatie van verwijzingen naar de  

veranderde artikelnummers van het BRZO 2015. Er zijn daarnaast ook, naar aanleiding van 

jurisprudentie, enige aanpassingen doorgevoerd van artikelen waarop de veiligheidsregio al dan 

niet kan handhaven.  

Het nieuwe beleid is, net als het voorgaande beleid, gebaseerd op het landelijke format. Het  

betreft een actualisatie en geen verandering of vernieuwing van beleid. De toezichtslast voor de 

bedrijven en de zwaarte van de sanctionering zijn niet veranderd. Net als in het vorige beleid 

heeft VRZ besloten om geen invulling te geven aan de optie ‘mogelijkheden’. Er is wederom 

besloten om geen BOA’s aan te stellen en er wordt niet overgegaan tot het actief openbaar 

maken van handhavingsbesluiten.

Ten opzichte van het vorige beleid en in aanvulling op het landelijke format is er specifiek voor 

VRZ een extra paragraaf opgenomen aangaande het eerder informeren van de burgemeesters. 

Dit is opgenomen n.a.v. een recente casus. Hierbij is geconstateerd dat het belangrijk is dat 

burgemeesters voorafgaand zijn geïnformeerd i.v.m. het creëren van een goede 

informatiepositie en communicatief goed voorbereid zijn.

Gezien het belang om de majeure risicobedrijven op uniforme wijze daadkrachtig te benaderen 

wordt gevraagd om het ‘Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2019 – 2023’  vast te stellen. 

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

 De wettelijke verplichtingen waar het om gaat staan in het Besluit risico’s zware 

ongevallen 2015 (Brzo), artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s en hoofdstuk 7 van het 

Besluit veiligheidsregio’s.
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 Met de inwerkingtreding van dit handhavingsbeleid vervalt het huidige 

handhavingsbeleid zoals vastgesteld door het bestuur in december 2014.

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten 

en kapitaallasten)

Geen financiële consequenties.

Dekking uit Niet van toepassing

4. Consequenties

Operationele consequenties Geen operationele consequenties

Consequenties voor 

gemeenten

Burgemeesters worden extra geïnformeerd over de 

handhaving die wordt ingezet. 

5. Communicatie

Betrokkenen (intern en extern) worden geïnformeerd over het actualisering van het 

handhavingsbeleid industriële veiligheid.

Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Niet van toepassing.

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing.

Adviescommissie Financiën 

(ACF)

Geen opmerkingen.

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Geen opmerkingen.
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