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Factsheet 

Ontvangen meldingen 

in 2016  

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat in jaar 2016 meer 

bedrijven ongewone voorvallen met milieugevolgen hebben gemeld. Het aantal 

meldende bedrijven en de kwaliteit van de meldingen blijft echter een punt van zorg.  

ILT spant zich samen met haar partners in om het meldgedrag van de bedrijven te 

verbeteren. 

 

Wet Milieubeheer artikel 17.2 

Bedrijven moeten een ongewoon voorval op 

grond van artikel 17.2 Wet milieubeheer (Wm) 

melden aan het Wabo-bevoegd gezag. Op 

basis van de melding kan het bevoegd gezag 

een onderzoek instellen. Het bevoegd gezag 

moet de meldingen direct doorgeven aan de 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Het algemeen belang van het melden is 

ongewone voorvallen te voorkomen, er van te 

leren en de burger het vertrouwen te geven 

dat bedrijven continue aandacht hebben voor 

het verbeteren van de veiligheid  

 

De staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu 

heeft in december 2013 in de Tweede Kamer 

de noodzaak van het melden van een 

ongewoon voorval door bedrijven benadrukt. 

Dit mede naar aanleiding van het onderzoek 

naar niet eerder gemelde ongewone 

voorvallen bij Odfjell. Door ongevallen te 

melden komt informatie beschikbaar waardoor 

grote incidenten met gevaarlijke stoffen 

mogelijk kunnen worden voorkomen.  

Rol Inspectie Leefomgeving en Transport 

(ILT) 

De inzet van de ILT is gericht op intensieve 

samenwerking met de BRZO-OD’s en 

provincies om het meldgedrag van de 

bedrijven te verbeteren om hierdoor de 

kwantiteit en de kwaliteit van de meldingen op 

orde te brengen. Hierbij richt de ILT zich op de 

meest risicovolle bedrijven waarvoor de ILT 

wettelijk adviseur1 is. De ILT registreert en 

analyseert de meldingen om gezamenlijk 

(overheid en sector) lessen te trekken uit 

ongewone voorvallen.  

Meldingen BRZO bedrijven 

Het aantal meldingen van BRZO-bedrijven als 

ook overige Top-bedrijven is toegenomen ten 

opzichte van het jaar 2015. In 2015 is een 

samenwerking gestart met de zes BRZO-OD’s 

om het meldgedrag (kwantiteit en de kwaliteit 

van de meldingen) van de Brzo- bedrijven te 

verbeteren.  

Dit proces zal in 2017 worden voortgezet. Ook 

zal de werkwijze worden uitgebreid naar de 

overige Top-bedrijven. In het najaar van 2016 

zijn hiertoe de provincies als Wabo-bevoegd 

gezag van de Top-bedrijven  aangeschreven 

om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de 

meldingen te verbeteren. Dit zal leiden tot 

vervolgacties in 2017 waardoor een toename 

van het aantal meldende bedrijven wordt 

verwacht. Tabel 1 laat de toename van 

meldende BRZO-bedrijven zien. 

 

                                                

 
1  De ILT is in art 2.26 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) aangewezen als adviseur voor het 

Wabo bevoegd gezag (provincies en gemeenten) bij 

aanvragen van omgevingsvergunningen van risicovolle 

(Brzo)bedrijven. Het gaat om zo’n 750 Brzo- en andere 

milieurelevante bedrijven. Deze  bedrijven worden genoemd  

in bijlage III van het Besluit Omgevingsrecht (BOR 6.3.2) en 

worden door de ILT “TOP-bedrijven” genoemd. 

Logo gebied 
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Tabel 1 : Meldende BRZO-bedrijven per Brzo regio 

  Meldende BRZO-

bedrijven 

BRZO-RUD's Bedrijven 

per RUD 

2015 2016 % 2016 

Milieudienst 

Rijnmond 

(DCMR) 

138 63 74 54% 

RUD Noord-

zeekanaalge-bied 

(NZKG) 

53 18 26 49% 

RUD Midden- en 

West Brabant 

(MWB) 

68 30 33 49% 

RUD Zuid Limburg 42 6 12 29% 

RUD Groningen 46 6 10 22% 

Omgevings-dienst 

regio Nijmegen 

(ODRN) 

48 16 16 33% 

Totaal 395 139 171 43% 

Ontvangen meldingen bij ILT 

In 2016 is het bevorderen van het ontvangen 

van correcte meldingen door het bevoegd 

gezag voortgezet door de ILT. Het onderwerp 

‘melden ongewone voorvallen’’ is een vast 

agendapunt bij de overleggen tussen ILT en 

Wabo-bevoegd gezag. Het (door)melden van 

ongewone voorvallen Wm 17.2 van Top-

bedrijven aan de ILT is daardoor verbeterd ten 

opzichte van 2015. In tabel 2 zijn de bij ILT 

ontvangen en geanalyseerde meldingen en 

het aantal meldende bedrijven over de 

afgelopen twee jaar opgenomen.  

 
Tabel 2: Ontvangen en geanalyseerde meldingen 

Aantal bij ILT ontvangen en geanalyseerde 2 

meldingen art 17.2 Wm en meldende bedrijven 

Jaar 2015 2016 

Totaal ontvangen meldingen 4072 36003 

Totaal geanalyseerde meldingen  

Top- bedrijven 1209 1621 

Totaal aantal meldende  

Top-bedrijven 204 259 

Geanalyseerde meldingen  

Brzo4 - bedrijven 959 1310 

Aantal meldende Brzo-bedrijven 139 171 

Indicatie meldingen ontvangen bij ILT 

In figuur 1 is een indicatie opgenomen van de 

voorvallen waarover meldingen worden 

ingezonden. Het betreft de 1310 

geregistreerde meldingen van Brzo bedrijven. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

kwaliteit van de meldingen nog onvoldoende is 

                                                

 
2
  Niet alle ontvangen meldingen voldoen aan de criteria 

van art. 17.2 Wm en worden derhalve door de ILT niet 

geanalyseerd. Het betreft klachten,  aangekondigd 

onderhoud, of kleine voorvallen. 
3
  De afname van het totaal aantal meldingen in 2016 ten 

opzichte van 2015 is met name het gevolg van het (in 

overleg met het Wabo-bevoegd gezag) minder melden 

van kleine verstoringen door enkele grote melders.     
4
  De meest risicovolle bedrijven op grond van het Besluit 

risico’s zware ongevallen (ca 400 van de 750 zogenoemde 

Top-bedrijven). 

om een kwalitatief goede analyse te kunnen 

uitvoeren. 

 

 
Figuur 1: Indicatie van voorvallen Brzo bedrijven   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevolgde voorvallen door ILT 

De ILT heeft in 2016 enkele meldingen van 

ongewone voorvallen met ernstige impact 

intensief gevolgd. De voorvallen zijn 

gemonitord en de ILT is hierover in gesprek 

met het Wabo bevoegd gezag.  

Actiepunten 

In haar rapportage van 11 mei 2016 over het 

jaar 2015 heeft de ILT enkele aandachts- en 

verbeterpunten geformuleerd. 

 

Hieronder is de stand van zaken aangegeven. 

1 Stimuleren melden en doormelden 

Het stimuleren van het melden door Brzo-

bedrijven en doormelden aan de ILT is in 

2016 door de ILT voortgezet. Brzo 

Inspecteurs zijn verzocht dit thema bij 

inspecties nadrukkelijk mee te nemen.  

Dit heeft geleid tot een toename van het 

aantal meldende Brzo-bedrijven.  

Dit proces wordt in 2017 voortgezet en 

uitgebreid naar alle Top-bedrijven. De ILT 

gaat in 2017 met elke provincie om tafel 

om het meldgedrag te verbeteren.  

2 Stimuleren maatwerk 

Bij de ILT is bekend dat landelijk 21 

bedrijven ongewone voorvallen melden 

zoals beschreven  

in de Wet milieubeheer art 17.2.4 

(maatwerkvoorschriften). Het 

voorschrijven van maatwerk5 zal in 

bilaterale contacten met de provincies 

                                                

 
5
 In een vergunning legt het Wabo-bevoegd gezag 

vast welke voorvallen direct gemeld moeten 
worden en welke voorvallen periodiek gemeld 
kunnen worden.  
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worden besproken om het melden van 

kleine verstoringen te reguleren . 

3 Uniformeren werkwijze melden 

In 2016 hebben ILT en de BRZO OD’s  een 

format ontwikkeld om het melden te 

uniformeren. Het gebruik is in de pilotfase 

en zal in de loop van 2017 worden 

geoptimaliseerd. 

4 Verbeteren kwaliteit meldingen 

Niet alle meldingen zijn compleet en 

inhoudelijk van voldoende kwaliteit. 

Compleet registreren is niet altijd relevant. 

Hierover zijn afspraken gemakt.  

Van verreweg de meeste bij de ILT 

geregistreerde meldingen is niet bekend 

welke maatregelen bedrijven treffen om 

ongewone voorvallen te voorkomen. In 

2017 zal hierover nadrukkelijk met het 

Wabo bevoegd (de provincie) gezag van de 

meest risicovolle bedrijven worden 

gecommuniceerd om het meldgedrag op 

een hoger nivo te tillen. 

5 Stimuleren insturen aanvullende 

gegevens 

De ILT heeft eind 2016 de provincie 

schriftelijk verzocht om aanvullende 

gegevens in te sturen. In bilateraal overleg 

met de provincies en de 

Omgevingsdiensten zal dit onderwerp in 

2017 prominent aan de orde worden 

gesteld. 

6 Verbeteren analyses 

De ontvangen meldingen in 2016 zijn vaak 

nog  van onvolledig. Daarom kunnen er 

nog onvoldoende kwalitatieve analyses 

worden uitgevoerd. Dat de meldingen 

onvolledig zijn betekent niet dat de 

voorvallen niet zijn onderzocht of dat geen 

maatregelen zijn genomen. In 

samenwerking met haar partners werkt de 

ILT aan het verbeteren van de kwaliteit van 

de meldingen en zodoende aan het 

verbeteren van analyses. 

7 Verbreden van het beeld  

In 2016 is gestart met het verbreden van 

de meldingen van BRZO bedrijven naar alle 

risicovolle bedrijven waarvoor de ILT 

wettelijk adviseur is (circa 750). Het Wabo-

bevoegd gezag (12 provincies en 26 

gemeenten) is door de ILT hierover 

schriftelijk geïnformeerd. In samenwerking 

met de partners wordt een landelijke 

bijeenkomst georganiseerd om het 

meldgedrag te verbeteren. 

Meer informatie 

Melden ongewone voorvallen. 
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