
 
 

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende 

voorschriften ter aanwijzing personen belast met toezicht op de naleving van het 

ontheffingstraject op grond van artikel 3.1 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond van 29 april 2020 aangaande onderhoudswerkzaamheden haven en 

industrie (turn-arounds)(Aanwijzingsbesluit toezichthouders groot onderhoud industrie 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 7 mei 2020) 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,  

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,  artikel 39, eerste lid van de Wet 

Veiligheidsregio's, artikel 176 Gemeentewet, artikel 4 sub b en c van de Noodverordening COVID-

19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, 

gelet op de aanwijzingen van de ministers Medische Zorg en Sport, Volksgezondheid Welzijn en 

Sport mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en gehoord de beraadslagingen van het 

regionaal beleidsteam (RBT), 

 

Overwegende: 

- Er in Nederland, maar ook wereldwijd,  een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), 

behorende tot de groep A van de infectieziekten is en  de WHO dit heeft betiteld als een 

pandemie; 

- de minister voor Medische Zorg en Sport en  de minister van Justitie en Veiligheid 

voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben verzocht uitvoering te geven aan 

afgekondigde maatregelen; 

- de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in nauwe samenspraak met 

het lokale bestuur binnen de gemeenten vallende onder de Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond maatregelen treft om gezondheidsrisico’s tegen te gaan, te weten voorkomen 

van besmetting en beperken van verdere verspreiding van het virus COVID-19; 

- de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 29 april 2020 de 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 april 2020 

heeft vastgesteld; 

- de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ingevolge artikel 3.1, eerste lid, 

onder c van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 

april 2020 ontheffing kan verlenen voor de onderhoudswerkzaamheden met behoud van 

eigen verantwoordelijkheid om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan; 

- de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ingevolge artikel 3.1, tweede 

lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 april 

2020 voorschriften kan stellen aan de ontheffing; 

- de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ingevolge artikel 4.1, onder c 

van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 april 

2020 toezichthouders kan aanstellen; 

 

besluit de volgende regeling vast te stellen: 

 

  



 
Artikel 1 Toezicht 

1. Met het toezicht op de naleving van de voorschriften en beperkingen die zijn verbonden aan 

een vrijstelling of ontheffing op basis van artikel 3, eerste lid, onderdeel c van de 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 april 2020, 

verleend aan inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer, zijn belast; 

a. de ambtenaren die door het bestuur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

zijn aangewezen om toezicht te houden op naleving van het bepaalde bij of 

krachtens artikel 31 en 48 van de Wet veiligheidsregio’s;  

b. de ambtenaren werkzaam op de afdeling Geneeskundige Hulpverlening in de regio 

(GHOR) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; 

c. de ambtenaren van de gemeente waar de aanvrager huist en eventueel de 

gemeente(n) waar het verblijf van werknemers plaatsvindt. 

 

Artikel 2. Citeertitel 

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders groot 

onderhoud industrie Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 7 mei 

2020. 

 

Artikel 3. Inwerkingtreding  

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.rijnmondveilig.nl en treedt onmiddellijk na de 

bekendmaking in werking.  

 

 

Vastgesteld op 7 mei 2020 te Rotterdam.  

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

 

 

 

 

Ing. A. Aboutaleb 

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Toelichting 

Het is wenselijk om toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving 

het ontheffingsproces van onderhoudswerkzaamheden industrie (turn-arounds) van de 

noodverordening. De aanwijzing is zodanig vormgegeven dat toezichthouders bevoegd zijn om 

met betrekking tot groot onderhoud haven en industrie binnen de veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond al het toezicht uit te voeren dat verband houdt met de verleende ontheffing en de 

daarbij gestelde voorschriften. 

 

Bij groot onderhoud (turn-around) aan installaties is het onvermijdelijk dat grote groepen mensen 

aanwezig zijn op het bedrijfsterrein. Hierbij is voorzienbaar dat bedrijven zich niet in alle situaties 

aan de maatregelen zoals vastgesteld in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond van 29 april 2020 kunnen houden, zoals het houden van 1.5 meter afstand.  

 

De grootschalige verwerking en opslag van (petro)chemische stoffen is door de overheid 

aangemerkt als vitaal proces. Groot onderhoud is geen onderdeel van dit vitale proces. Tijdens het 

RBT van 14 april jl. heeft de Voorzitter VRR bepaald dat bedrijven eerst met een plan van aanpak 

moeten komen voor groot onderhoud tijdens COVID-19. 

 

In de brief aan de industrie (nummer) is bedrijven verzocht om dergelijk onderhoud uit te stellen. 

In bepaalde gevallen is uitstel van het onderhoud niet mogelijk of wenselijk. Het is in dat geval 

noodzakelijk een ontheffing aan te vragen.  

 

Voor het verkrijgen van deze ontheffing is het bedrijf verplicht maatregelen en afspraken uit te 

voeren waardoor de werkzaamheden in een veilige en hygiënische werksfeer kunnen plaatsvinden 

en onderlinge besmetting zoveel als mogelijk wordt voorkomen. Dit wordt vastgelegd in een Plan 

van Aanpak. In het plan komt in ieder geval naar voren: 

1. de maatregelen die zijn getroffen om verspreiding van het virus te voorkomen c.q. 

maximaal te controleren;  

2. de wijze waarop de naleving van de onder 1. bedoelde maatregelen, door de binnen 

inrichting aanwezige personen, wordt gewaarborgd;  

3. de specifieke afspraken met de externe opdrachtnemers, die in groten getale aanwezig 

kunnen zijn bij grote onderhoudsprojecten, zoals turn-arounds, ten aanzien van de onder 

1. bedoelde maatregelen;  

4. de wijze waarop het tijdelijk onderkomen van medewerkers van externe opdrachtgevers is 

geregeld. 

 

Het plan van aanpak wordt vervolgens getoetst door: 

• Afdeling Industriële Veiligheid en afdeling GHOR van de Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond; en 

• Gemeente waar de aanvrager huist en eventueel de gemeente(n) waar het verblijf van 

werknemers plaatsvindt. 

 

 

 


