Lid Gedeputeerde Staten
F. Vermeulen

R.A. Janssen

SrnrEN
'?'ürîHonAND

Contact

070 441 71 12
f.vermeulen@pzh.nl
070 441 71 12

ra.janssen@pzh.nl
Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

Provinciale Staten van Zuid-Holland

2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl
Datum

06,JUL

2010

Ons kenmerk

PZH-2018-651950440
Uw kenmerk
Onderwerp

lnformatie omwonenden BRZO-bedrijven (motie 668).

Bijlagen

Geachte Statenleden,
Provinciale Staten hebben in de vergadering van 9 november 2016 bij de behandeling van de begroting
2017 motie 668 betreffende voorlichting omwonenden BRZO-bedrijven aangenomen. ln deze motie

wordt gevraagd DCMR Milieudienst Rijnmond een ínteractieve kaart te laten opnemen op hun website
met alle BRZO-bedrijven in Zuid-Holland, waaraan informatie over BRZO-bedrijven gelinkt is.
Vanuit de lmpuls Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is het initiatief genomen om in
samenwerking met het programma Transparante Open Provincie en de DCMR Milieudienst Rijnmond
de uitwerking van de motie opgavegericht op te pakken. Deze samenwerking heeft geleid tot een
interactieve viewer met een overzicht van alle openbare informatie over risicovolle bedrijven in de
provincie Zuid-Holland. De data zichtbaar in deze viewer wordt aangeleverd door DCMR Milieudienst
Rijnmond en wordt dagelijks geüpdatet vanuit hun systemen.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein I
2596

AW

Tram

I

Den Haag

en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen
dichtbi¡ het
provinciehuis. Vanaf

De BRZO-viewer is vanaf 25 juni 2018 te bekijken via www.brzoviewer.pzh.nl.
De gegevens worden aangeboden in open data-format via het provinciale dataplatform: httos://zuidholland.dataplatform.nl/. De gegevens kunnen dus worden gebruikt voor eigen toepassingen, zoals

websites en apps, en worden gedeeld.
De oplevering van de viewer kan gezien worden als een stap in een groter traject. Waar mogelijk zal de
viewer door de toevoeging van gegevens na verloop van tijd worden verrijkt. Dit biedt kansen om de

viewer in de toekomst door te ontwikkelen op het gebied van datatoepassingen.
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Wij gaan ervanuit dat met het live gaan van de BRZO-viewer voldaan is aan motie 668 en dat hiermee
de motie als afgedaan kan worden beschouwd.
Hoogachtend

R.A. Janssen

