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 TOP-Consultants is sponsor symposium
Proces Safety op 4 juni 2015 in Dordrecht
 Resultaten BRZO inspecties bij bedrijven
openbaar
 1 juni 2015 nadert snel: nieuwe CLP-REACH en
BRZO-SEVSEO III regelgeving van kracht
 Bedrijfsvestiging en -uitbreiding in nabijheid van
Natura 2000 gebieden/Natuurbeschermingswet
TOP-Consultants sponsor symposium
Proces Safety op 4 juni 2015 in Dordrecht
Proces Safety gaat over de veilige uitvoering van
fysische en chemische processen, ter voorkoming
van zware ongevallen en milieu-incidenten. Duidelijk is dat dit een eigen discipline vereist. Daarom
wordt op donderdag 4 juni 2015 in Dordrecht een
landelijk Proces Safety congres gehouden. Doel
daarvan is kennis, netwerk en cultuur te versterken
om daarmee te helpen zware ongevallen te voorkomen. Het is een bijzonder interessant programma, met sterke sprekers en actuele onderwerpen.
TOP-Consultants is sponsor van het symposium.
 Reserveer deze dag en schrijf tijdig in via de
website, nu nog met korting.
Resultaten BRZO inspecties bij bedrijven openbaar
Sinds kort maakt de overheid de resultaten van
BRZO inspecties openbaar. Kijk op de site van BRZO
plus naar de inspectieresultaten van alle afzonderlijke BRZO bedrijven. Ook is nu eenduidig de handhavingsstrategie BRZO vastgelegd.
In de openbare samenvattingen staan de belangrijkste uitkomsten van de inspecties. Als er overtredingen zijn, worden die benoemd. Daarbij worden drie
categorieën gehanteerd:
 Categorie 1, zwaar. Een zwaar ongeval
dreigt, het bedrijf moet de werkzaamheden
staken. Herstarten mag pas als het bedrijf

bij dat onderdeel waar de dreiging is, gepaste (nood)maatregelen heeft genomen.
 Categorie 2, middelmatig. Geen acute dreiging, maar het veiligheidssysteem schiet tekort. Het bedrijf moet orde op zaken stellen, binnen een gepaste termijn.
 Categorie 3, licht. Nauwelijks dreiging, alleen kleine tekortkomingen die het bedrijf
binnen een redelijke termijn moet verhelpen.
Iedere samenvatting eindigt met het eindoordeel
van het inspectieteam, variërend van ‘geen overtredingen en verbeterpunten geconstateerd’ tot
‘direct actie nemen'


Voor alle vragen rond BRZO inspecties kunt u
contact opnemen met TOP-Consultants.
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1 juni 2015 nadert snel: nieuwe CLP-REACH en
BRZO-SEVESO regelgeving van kracht
Bent u voorbereid op de door te voeren wijzigingen
van indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen
(CLP-REACH regelgeving)? Zijn de Veiligheidsbladen
en safety data sheets op orde?
En heeft u de consequenties voldoende onderzocht
van de nieuwe BRZO regelgeving vanwege het van
kracht worden van de SEVESO III richtlijn?
Middels het uitvoeren van een quickscan kunnen
wij de gevolgen voor u in kaart brengen. Kijk op
www.seveso.nl voor meer informatie
 TOP-Consultants helpt u op een juiste en
veilige manier omgaan met Reach en BRZO
regelgeving.

Bedrijfsvestiging en -uitbreiding in nabijheid van
Natura 2000 gebieden / Natuurbeschermingswet
Wanneer een bedrijf zich in de buurt van een
Natura-2000 gebied wil gaan vestigen, of wanneer
een bestaand bedrijf in de buurt van een Natura2000 gebied wil gaan uitbreiden, dan kan de Natuurbeschermingswet (NBW) een (complicerende)
rol van betekenis gaan spelen in het verkrijgen van
de Bouwvergunning (Omgevingsvergunning, onderdeel bouwen)
Het is namelijk niet toegestaan om zonder een vergunning NBW activiteiten te verrichten, die de kwaliteit van het natuurgebied kunnen verslechteren of
een “significant verstorend effect” kunnen hebben.
Om te bepalen of een vergunning NBW van toepassing is wordt in eerste instantie een Voortoets uitgevoerd. De Voortoets bepaalt of er wél of géén
“significant negatieve effecten” zijn te verwachten.

Wanneer geen significant negatieve effecten worden verwacht, kan een vergunning NBW achterwege blijven. Wel moet Gedeputeerde Staten met de
resultaten van de Voortoets instemmen.
Wanneer wél significant negatieve effecten worden
verwacht, zal als tweede stap een “Passende beoordeling “ opgesteld moeten worden. In dat geval
is altijd sprake van een vergunning NBW.
Invloed termijn vergunningprocedure
Bedacht moet worden dat wanneer naast een
Bouwvergunning tevens een vergunning Natuurbeschermingswet moet worden aangevraagd, de vergunningsprocedure niet 8 weken maar 6 maanden
duurt, namelijk de uitgebreide WABOo procedure is
van toepassing. Wij raden in dat geval aan om in
een zo vroeg mogelijk stadium een Voortoets NBW
te laten uitvoeren. Binnen enkele weken is duidelijk
of significant negatieve effecten kunnen worden
verwacht. En wanneer hier geen sprake van is, is
ook geen vergunning NBW vereist, en kan een
Bouwvergunning binnen 8 weken worden verleend,
waarna direct met de bouw kan worden begonnen.
 Neem contact op met TOP-Consultants
wanneer u een vergunning moet aanvragen
in de directe omgeving van Natura 2000 gebied
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