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Persbericht
Zuidelijke Rekenkamer publiceert onderzoek VTH bij risicobedrijven in Moerdijk
Een goed stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij risicobedrijven is belangrijk.
Risicobedrijven houden zich bezig met grootschalige productie, verwerking en/of opslag van gevaarlijke stoffen.
Als er iets misgaat bij zulke bedrijven, zijn de maatschappelijke effecten op het gebied van gezondheid, milieu
en/of financiën vaak groot.

Sinds begin 2016 hebben provincies een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor het toezicht op de
risicobedrijven. Deze verantwoordelijkheid en het maatschappelijk belang van het onderwerp zijn aanleiding
geweest voor de Zuidelijke Rekenkamer om onderzoek te doen naar VTH bij risicobedrijven door de provincie
Noord-Brabant. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar het Haven- en Industriegebied Moerdijk, waarvan de
provincie medeaandeelhouder is. In Moerdijk bevinden zich 20 van de 79 risicobedrijven in de provincie en in het
verleden hebben zich calamiteiten in het gebied voorgedaan (Brand Chemie-Pack 2011, explosie Shell 2014).

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
1.

VTH is omgeven door veel wettelijke vereisten, maar biedt ruimte voor provinciaal beleid

2.

Processen rond VTH zijn in Noord-Brabant op orde, maar verbetering op onderdelen is nodig

3.

De verbinding tussen VTH en inhoudelijke doelstellingen op het gebied van de leefomgeving is zwak

4.

De informatievoorziening aan Provinciale Staten kan winnen aan duidelijkheid over de kwaliteit van VTH

De conclusies van de rekenkamer zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in de periode februari –
augustus 2020. In die periode zijn relevante documenten en dossiers onderzocht en zijn schriftelijke vragen
gesteld aan en gesprekken gevoerd met medewerkers van de provincie Noord-Brabant, de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Waterschap Brabantse Delta,
Havenbedrijf Moerdijk, de 20 risicobedrijven die zich op Moerdijk bevinden, de Inspectie Leefomgeving en
Transport, de gemeente Moerdijk en een bewonersraad. De uitkomsten van het onderzoek zijn vastgelegd in een
rapport van bevindingen en bestuurlijk rapport, die voor wederhoor zijn voorgelegd aan de provincie NoordBrabant.

De onderzoeksrapporten behorende bij het onderzoek naar VTH zijn te vinden via de website van de rekenkamer
(www.zuidelijkerekenkamer.nl). Bij vragen kunt u contact opnemen met bestuurslid de heer drs. H.H. Sietsma MPA
(sietsma@solcon.nl; 06 - 5379 6514) of de directeur-secretaris, de heer dr. N.A.C. (Ard) Schilder
(aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl; 06 - 1059 2602).

