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Aanwijzing twee BRZO-inspecteurs
Aanwijzing tweetal BRZO-inspecteurs
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij op 24 november 2009 onderstaand aanwijzingsbesluit, strekkende tot de aanwijzing van een
tweetal Brzo-inspecteurs van de provincie Zeeland als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht.
De tekst van het aanwijzingsbesluit luidt als volgt:

Overwegingen:
In 2007 zijn binnen de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland (de “Regio-Zuid”) de afzonderlijke
“Inspectieprogramma’s Besluit risico’s zware ongevallen 1999” (Brzo1999) voor de periode 2007-2011
bestuurlijk vastgesteld. Gelet op de landelijke maatlat kwaliteitsniveau uitvoering Brzo hebben de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland een interprovinciale voorziening getroffen om blijvend aan
de kwaliteit van alle in te zetten Brzo-inspecteurs in de drie provincies te voldoen, te borgen en in geval
van eventuele calamiteiten onderling op te vangen.
In verband met deze uitwisseling van Brzo-inspecteurs tussen de provincies dienen deze inspecteurs
niet alleen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht jo. de Wet
milieubeheer, te zijn aangewezen door het bevoegd gezag waar zij structureel werkzaam zijn, maar ook
door de andere bevoegde gezagen waar hij/zij in het kader van de pilot tijdelijk wordt gedetacheerd
voor het uitvoeren van Brzo-controles.
Bij besluit van 22 januari 2008 zijn reeds de Brzo-inspecteurs van de provincies Noord-Brabant en
Zeeland aangewezen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.
Gebleken is dat aanvullend aan dit besluit nog twee inspecteurs aangewezen dienen te worden als
toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:
1.
2.
3.

4.

de in bijlage 1 genoemde personen aan te wijzen als toezichthouder, met bestuursrechtelijke bevoegdheden als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;
de toezichthoudende taken beperken zich daarbij tot het toezicht op en de handhaving van het
bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit risico’s zware ongevallen 1999;
het afdelingshoofd Handhaving en Monitoring te machtigen om de aangewezen personen namens
het College van GS te voorzien van de noodzakelijke, door het afdelingshoofd ondertekende legitimatiebewijzen;
het aanwijzingsbesluit bekend te maken in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd, dhr. L.J.P.M. Frissen, voorzitter
dhr. J.A.J. Smeelen, plv. secretaris
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