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Persbericht 
 
Deventer, 2 oktober 2015 
 
Embargo tot 7 oktober 9.45 uur 
 

Gelderland moet grip op risicobedrijven houden 
 
De provincie Gelderland heeft een duidelijke structuur neergezet als opdrachtgever voor de 
omgevingsdienst die toezicht moet houden op risicobedrijven. Dat concludeert de Rekenkamer 
Oost-Nederland in haar rapport Een majeure opdracht.  
 
Verspreid over Gelderland zijn er 41 majeure risicobedrijven waar veel gevaarlijke stoffen zijn 
opgeslagen of worden verwerkt. Aan deze bedrijven worden bijzondere eisen gesteld om zware 
ongevallen te voorkomen en te beheersen. De provincie Gelderland was tot nu toe verantwoordelijk 
voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij 15 majeure risicobedrijven. Vanaf 2016 zal 
zij voor alle majeure risicobedrijven verantwoordelijk worden. De Rekenkamer Oost-Nederland heeft 
onderzocht hoe de provincie Gelderland haar verantwoordelijkheid invult. 
 
Het rijk, provincies en gemeenten hebben met elkaar afgesproken om de vergunningverlening, 
toezicht en handhaving te bundelen bij zes op afstand geplaatste omgevingsdiensten. De provincie 
Gelderland blijft bestuurlijk eindverantwoordelijk, maar de uitvoering van de vergunningverlening, 
handhaving en toezicht op majeure risicobedrijven wordt gedaan door de Omgevingsdienst Regio 
Nijmegen. De hoofdconclusie van het rekenkameronderzoek is dat de provincie Gelderland een 
duidelijke opdracht bij deze omgevingsdienst heeft neergelegd. De Rekenkamer beveelt aan om het 
opdrachtgeverschap verder te ontwikkelen door meer te sturen op financiën en gewenste effecten. 
 
Omdat de wet wordt gewijzigd moeten Provinciale Staten binnenkort via een verordening vastleggen 
welke kwaliteitseisen zij stellen aan de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
De Rekenkamer beveelt aan dat Provinciale Staten afspreken hoe zij hun controlerende rol (het 
zogenaamde horizontaal toezicht) actief gaan invullen, zodat het externe veiligheidsbeleid door de 
volksvertegenwoordigers gecontroleerd kan worden. 
 
 
 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij doen 

onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten zijn openbaar 

en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten vervolgens wat 

er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt. 

Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur en aan 

het vergroten van de publieke verantwoording. 

 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-

Nederland, de heer Mekel: 06-44657866 of met Suzan Mathijssen de secretaris-directeur via 0570-665800. Het 

onderzoeksplan is te downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie 

aan over de organisatie en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland. 

http://www.rekenkameroost.nl/

