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Hierbij informeren wij u dat Gedeputeerde Staten op 13 juni 2017 hebben besloten het 

mandaatbesluit van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) met ingang van 1 juli 2017 te 

wijzigen. Met deze wijziging is het niet meer mogelijk ondermandaat te verlenen aan de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht 

en handhaving op risicovolle industriële bedrijven (BRZO-inrichtingen) en de grotere 

chemiebedrijven (RIE4-inrichtingen). Daarmee ligt in Zuid-Holland de taakuitvoering, 

verantwoording en kwaliteitsborging ten aanzien van deze bedrijven in handen van één 

gespecialiseerde omgevingsdienst en is de DCMR vanaf 1 juli 2017 het aanspreekpunt voor de 

provincie, gemeenten, bedrijven, omwonenden en andere belanghebbenden.

In uw gemeente bevinden zich geen BRZO / RIE4 inrichtingen1. Desalniettemin willen wij u 

informeren over de achtergrond van dit besluit. 

De provincie heeft haar uitvoerende taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 

voor de provinciale inrichtingen gemandateerd aan de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland. De 

uitvoering van de VTH-taken voor de BRZO/RIE4-inrichtingen is in Nederland toegewezen aan 

een aantal gespecialiseerde omgevingsdiensten, de zogenaamde BRZO-omgevingsdiensten. In 

Zuid-Holland is dat de DCMR. 

Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) biedt de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) geen ruimte tot ondermandaat van VTH-taken bij BRZO/RIE4-

inrichtingen. De provincies zijn gevraagd aan te geven op welke wijze zij de praktijk van 

ondermandaat van deze taken in overeenstemming brengen met de letter en geest van de Wabo.

In de Algemene Maatregel van Bestuur Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (AMvB-

                                                       
1

Volgens opgave van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

PZH-2017-597720926 dd. 13-06-2017



Ons kenmerk

PZH-2017-597720926

DOS-2012-0012126

2/2

VTH) die per 1 juli 2017 in werking treedt staat geformuleerd dat BRZO-taken uitsluitend 

uitgevoerd worden door de daartoe aangewezen BRZO-omgevingsdiensten.

Tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en IenM zijn in aansluiting op de AMvB-VTH 

richtinggevende afspraken gemaakt over de organisatie van BRZO-taken. Deze afspraken zijn op 

22 mei jl. door het IPO per brief bevestigd aan IenM en regelen onder andere de directe 

mandatering aan de directeur van de BRZO-omgevingsdiensten. Regel daarbij is dat de 

medewerkers in dienst zijn bij de BRZO-omgevingsdiensten, waarbij vanwege de fysieke afstand 

voor provincies zoals Zeeland, Drenthe en Fryslân een uitzondering wordt gemaakt.

Voorgaande is de aanleiding om de laatste stap te zetten door de bevoegdheid tot het verlenen 

van ondermandaat met betrekking tot BRZO/RIE4-inrichtingen aan OZHZ per 1 juli 2017 in te 

trekken, deze inrichtingen onder de volledige verantwoordelijkheid van de DCMR te brengen en 

uiteindelijk de VTH-taken voor de BRZO/RIE4-inrichtingen te laten uitvoeren door medewerkers 

van de DCMR. Kennisborging bij alle omgevingsdiensten is voor de provincie van groot belang, 

zodat de VTH-taken voor alle provinciale inrichtingen op een kwalitatief hoog niveau worden 

uitgevoerd. Kennis en ervaring van medewerkers voor BRZO/RIE4-inrichtingen wordt door de

omgevingsdiensten niet exclusief voor deze bedrijven gebruikt, maar ook voor bedrijven die daar 

buiten vallen. De Omgevingsdiensten hebben aangegeven samen meer inhoud te willen geven 

aan de kwalitatieve samenwerking tussen de omgevingsdiensten. Als BRZO-omgevingsdienst 

heeft de DCMR de verantwoordelijkheid om de kwaliteit en kennis bij de overige 

omgevingsdiensten voor dit aspect op adequaat niveau te borgen. De DCMR heeft aangegeven 

kansen te zien om deze inbreng binnen de bredere afspraken tussen de omgevingsdiensten 

inhoud te geven en daartoe een ontwerp te maken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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