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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-723925508 DOS-2019-
0005994

Onderwerp

GS-brief aan gemeente Rotterdam inzake veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan de gemeente Rotterdam inzake veiligheidscultuur bij Brzo-

bedrijven

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de gemeente Rotterdam inzake

veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1 . TNO rapport veiligheidscultuur Brzo-bedrijven Rijnmond

2. GS-brief aan gemeente Rotterdam inzake veiligheidscultuur Brzo-bedrijven

3. Brief gemeente Rotterdam aan GS inzake veiligheidscultuur Brzo-bedrijven

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 februari 2020 -
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1 Toelichting voor het College

Op 22 november 2019 heeft u een brief ontvangen van het college van Burgemeester en

Wethouders van Rotterdam inzake de veiligheidscultuur bij Besluit risico zware ongevallen (Brzo)-

bedrijven. In de brief uit het collega haar zorgen over de veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven in

Rotterdam. Het college vraagt om onverminderde inzet op de naleving van wet- en regelgeving

door de provincie Zuid-Holland, voor een veilige en gezonde leefomgeving in Rotterdam.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft geen bevoegdheden inzake de

veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven. Deze bevoegdheid ligt bij u. In de brief aan het college wordt

aangegeven dat uw inzet op Brzo-bedrijven onverminderd groot is. Er is hierbij ook veel aandacht

voor het aspect veiligheidscultuur. Zo wordt er incidenteel, in opdracht van u, door TNO een

onderzoek naar veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven uitgevoerd. Mochten bedrijven achterblijven

qua naleving en veiligheidsprestaties worden bijbehorende bestuurlijke sancties genomen. Zo

heeft u de afgelopen jaren meerdere bedrijven onder verscherpt toezicht gesteld. Hiermee geeft u

voldoende invulling aan regulier (Brzo-)toezicht en veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven in de

provincie.

  

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: n.v.t.

Programma: 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1 -6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Financiële risico's: n.v.t.

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Er heeft geen eerdere besluitvorming plaatsgevonden.

 

3 Proces

 

Na positieve besluitvorming zal de brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van

Rotterdam gestuurd worden. 

 

4 Participatie

 Participatie is niet aan de orde.

 

5 Communicatiestrategie

 

Een verder communicatiestrategie is niet aan de orde. Gedeputeerde Staten rapporteert jaarlijks

aan Provinciale Staten over de nalevingsprestaties van Brzo-bedrijven in Zuid-Holland (Brzo-

monitor). Veiligheidscultuur is hier een onderdeel van.
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