
Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 

Ter attentie van de directeur-generaal Milieu en 

Internationaal,

De heer C.B.F. Kuijpers,

Postbus 20901,

2500 EX Den Haag

Onderwerp

Uitvoering BRZO taken.

Geachte heer Kuijpers,

Gedeputeerde Staten

Contact

ing. J.H. Krietemeijer

T 070 - 441 60 65

jh.krietemeijer@pzh.nl

H.  Janssen

T 06-18300111

h.janssen@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP  Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk

PZH-2017-581552410

DOS-2012-0012126

Uw kenmerk

IENM/BSK-2017/17926

Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

In het Bestuurlijk Omgevingsberaad van 15 december 2016 is een discussie gevoerd over de 

uitvoering van VTH-taken bij risicovolle bedrijven door de zes gespecialiseerde Brzo-

omgevingsdiensten. In dat kader is ook gesproken over de formele aanwijzing van de zes Brzo-

omgevingsdiensten in de AMvB VTH (ontwerpwijziging van het Besluit omgevingsrecht), die naar 

verwachting in 2017 in werking zal treden.

In het Bestuurlijk Omgevingsberaad is afgesproken dat per provincie zal worden geïnventariseerd 

hoe de praktijk van uitvoering zich verhoudt tot de ontwerpwijziging van het Besluit 

omgevingsrecht, waarin is opgenomen dat Brzo-taken uitsluitend door de aangewezen  Brzo-

dienst worden uitgevoerd. Per provincie zal, indien nodig, worden verkend welke stappen nodig 

zijn om te komen tot de in de wetgeving beoogde uitvoeringsstructuur. Zoals afgesproken zal in 

maart 2017 de balans van deze verkenning worden opgemaakt.

Op 3 februari 2017 heeft u in een brief aan het college van Gedeputeerde Staten opnieuw 

aandacht gevraagd voor dit onderwerp. In de brief verwijst u naar een DCMR-besluit d.d. 10 

januari 2017 waarmee de uitvoering van Brzo-taken is gemandateerd aan de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid. De gedeputeerde heeft u reeds eerder gemeld dat dit een technisch 

verlengingsbesluit betreft, teneinde de eerder afgesproken uitvoeringsstructuur in Zuid-Holland 

ook in 2017 in formele zin goed vast te leggen. Eenzelfde besluit is in het Dagelijks Bestuur van 

de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vastgesteld. In uw brief verzoekt u ons om aan te geven 

hoe de praktijk vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe AMvB in lijn met de formele wettelijke 

kaders kan worden gebracht. Naar onze mening hebben we echter hierover reeds de 

bovengenoemde afspraken gemaakt in het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Wij stellen dan ook 

voor om de reeds gemaakte afspraken uit te voeren en in maart de balans op te maken van de 

door de provincies uitgevoerde verkenningen.
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Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Afschrift aan:

- DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam

- IPO, Postbus 16107, 2500 BC Den Haag
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