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Op 14 november 2018 heeft een inspectieteam, bestaande Liit inspecteLirs van de lnspectie SZW 

(directie MHC Noord - Oost), de Veiligheidsregio Gron ingen en de provincie Groningen 

(vertegenwoordigd door de Omgevingsdienst Groningen), een inspectie Liitgevoerd in de zin van artikel 

13 van het BeslLiit risico's zware ongevallen 2015 (verder Brzo 2015) bij LIW bedrijf, gelegen aan 

Warvenweg 18 te FarmsLim. De resLiltaten van deze inspectie zijn op 14 november 2018 aan LI 

toegelicht. 

Het door het inspectieteam opgestelde inspectierapport is al s bijlage bij deze brief gevoegd. In het 

rapport is vermeld aan welke aspecten aandacht is besteed tijdens de inspectie, wat de bevindingen 

zijn en welke conclLisies het inspectieteam daaraan heeft verbonden . 

Overtredingen 
In het inspectierapport zijn overtredingen vermeld die zijn vastgesteld tijdens de inspectie. Daarbij is 

aangegeven aan welke wet- of regelgeving de betreffende overtredingen zijn gerelateerd en door 

welke overheidsinstantie(s) een handhavingstraject wordt ingezet. Van het bevoegde gezag, dat 

verantwoordelijk is voor de naleving van de overtreden wetgeving, zLilt LI separaat een brief ontvangen. 

Bevindingen 
Tijdens de inspectie zijn ook bevindingen gedaan die aanleiding geven voor verbeteringen in het 

veiligheidsbeheerssysteem . Deze bevindingen zijn vermeld in het bijgevoegde inspectierapport. 

Wij gaan er van LI it dat LI de bevindingen actief oppakt. Bij de volgende inspectie zal nader word en 

ingegaan op de opvolging die LIW bedrijf hieraan heeft gegeven. 



Bijlage I 
Nadere toelichting op achtergrond , te volgen procedure en juridische grondslag voor het publiceren 

van de samenvatting van het inspectierapport 

Achtergrond 
Het bevoegd gezag vindt het van groat belang om de burgers en bedrijven te informeren over het 

gebied waarin zij wonen en werken. Dat doet zij ondermeer door te publiceren over het toezicht dat 

men samen met andere inspectiediensten uitvoert bij risicovolle bedrijven in het gebied . Dit gebeurt 

concreet door het openbaar maken van samenvattingen van inspecties bij Brzo bedrijven door 

plaatsing hiervan op de Brzo plus website van Brzo plus (www.brzoplus.nl) . Op deze site kunnen 

geYnteresseerde burgers terecht voor informatie over het toezicht op bedrijven die werken met 

gevaarlijke stoffen . 

Juridische basis en procedure 
Deze openbaarmaking wordt gedaan op basis van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur 

(Wob). In dit artikel wordt bepaald dat een bestuursorgaan uit eigen beweging informatie verschaft 

zodra dit in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering. 

Op grand van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 6, derde lid, van de Wet 

Openbaarheid Bestuur (Wob) kan hiertegen een zienswijze warden ingediend. 

De gronden voor deze zienswijze zijn terug te vinden in artikel 10 van de Wob en gaan vooral over 

privacy, bedrijfsgeheimen en concurrentiegevoelige gegevens. 

lndien afgezien wordt het indienen van een zienswijze, zal het bevoegd gezag de samenvatting drie 

weken na dagtekening van deze brief laten plaatsen op de website van de BRZOplus (www.brzoplus.nl). 

U zult in dat geval geen Wob besluit ontvangen. 

lndien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze zal het bevoegd gezag, 

met meeweging van uw zienswijze, een besluit nemen over de openbaarmaking van het 

handhavingsbesluit op grand van de Wob. Dit besluit ontvangt u ongeveer drie weken na ontvangst van 

uw zienswijze door of namens het bevoegd gezag. 

lndien het bevoegd gezag door middel van een besluit de samenvatting van het Brzo inspectieverslag 

openbaar maakt, zal de daadwerkelijke openbaarmaking hiervan op de website twee weken na de 

datum van het besluit tot openbaarmaking plaatsvinden . De juridische grand slag daarvoor is artikel 6, 

het vijfde lid van de Wob. U heeft dan twee weken de gelegenheid om openbaarmaking van de 

samenvatting tegen te houden door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening bij 

de rechtbank. 
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