20008541

Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten van Zeeland
T.a.v. de voorzitter

Ja

onderwerp

kenmerk

behandeld door

afdoening toezegging 17 uit
commissie ruimte

20007645

Ing. G.A. Gabriëlse
+31 118 631917

*20007645*

verzonden

Middelburg, 17 maart 2020
Geachte voorzitter,
In de commissie ruimte van 22 november 2019 is door de heer Van der Velde namens de
portefeuillehouder Van der Maas toegezegd aandacht te zullen vragen bij DCMR en de RUD-Zeeland
voor de toename van het aantal overtredingen in de lichte categorie 3 van de BRZO-bedrijven en de
handhavingsstrategie.
Het betreft een toezegging bij de behandeling van agendapunt 12, Monitor Naleving en handhaving
BRZO-bedrijven 2018. Uit de BRZO monitor 2018 blijkt dat er in totaal 755 overtredingen zijn vastgesteld.
Ten opzichte van 2017 is het aantal overtredingen gestegen. De toename is te zien in de categorie lichte
overtredingen.
In het bestuurlijk overleg van 17 februari is dit besproken met de directie van de twee omgevingsdiensten.
In dit overleg gaven de directieleden van DCMR en RUD-Zeeland aan dat er in 2018 in het hele land
sprake was van een toename van de minder zware overtredingen.
Vernieuwde regelgeving: PGS 29
Hierbij speelt mee dat er in 2018 is gecontroleerd op vernieuwde regelgeving, met name op de PGS29.
Deze richtlijn geeft aan welke maatregelen en voorzieningen nodig zijn voor een veilige en verantwoorde
bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in tanks. In 2016 is de richtlijn aangepast en is er
landelijk een traject voor implementatie van de deels nieuwe maatregelen afgesproken. Een aantal van
deze (nieuwe) maatregelen moest worden geïmplementeerd voor 1 januari 2018 en daarop is toen actief
gecontroleerd.
Landelijke handhavingsstrategie:
De landelijke handhavingsstrategie wordt door de omgevingsdiensten toegepast. Na constatering van
een overtreding wordt afhankelijk van het risico een formele waarschuwing gestuurd, bij voortduring van
de overtreding een last onder dwangsom en uiteindelijk verbeuring hiervan. Indien er sprake is van een
hoog risico wordt de formele waarschuwing overgeslagen en wordt bij eerste overtreding al een last
onder dwangsom opgelegd. In 2018 zijn er meer overtredingen geconstateerd in de categorie ‘licht’ en
zijn er meer formele waarschuwingen verzonden.
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Er op vertrouwend dat hiermee toezegging 17 uit de commissie ruimte van 22 november 2019 in
voldoende mate is afgedaan,

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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