
PLATFORM BRZO BEDRIJVEN 
BRZO-bedrijven hebben te maken 
met de strengste wetten, regel-
geving en vergunningseisen in ons 
land. Belangrijk dus om kennis te 
delen met soortgelijke bedrijven en 
gezamenlijk op te trekken richting 
toezichthouders en overheid. Het 

Platform BRZO Bedrijven komt drie 
keer per jaar bijeen en richt zich 
precies op deze twee zaken. Het 
is dé plek om de toezichthouders 
en andere BRZO-bedrijven te ont-
moeten, van elkaar te leren en issues 
met elkaar te bespreken.

VNO-NCW Brabant Zeeland is het grootste en 
sterkste ondernemersnetwerk van Brabant 
en Zeeland. We hebben een voortrekkersrol 
in vernieuwing en innovatie, werken nauw 
samen met onze leden én andere organisaties 
en maken nieuwe verbindingen tussen onder-

nemers mogelijk. VNO-NCW Brabant Zeeland 
biedt ondernemers een plek waar zij van 
elkaar en anderen kunnen leren en draagt via 
belangenbehartiging bij aan het verbeteren van 
de vestigingscondities. 



WAT HEB JE AAN HET PLATFORM?
GEZAMENLIJKE BELANGEN-
BEHARTIGING

BRZO-bedrijven vallen onder toezicht van 
de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. 
Deze instanties controleren via inspecties op  
naleving van vergunningen en wet- en regel-
geving. De bijeenkomsten van het Platform 
zijn er mede op gericht om individueel of 
collectief ervaringen en/of problemen met 
de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio te 
bespreken. Beide organisaties zijn daarom 
aanwezig bij bijeenkomsten van het Platform. 
Buiten de bijeenkomsten om is het boven-
dien mogelijk om VNO-NCW Brabant Zeeland 
in te zetten om issues bij de Veiligheidsregio 
of Omgevingsdienst op tafel te leggen.

SAMENWERKING EN  
KENNISDELING

Elk BRZO-bedrijf heeft soortgelijke wet- en  
regelgeving en heeft wel eens te maken met 
incidenten. Het Platform is er daarom mede 
op gericht om van elkaars ervaringen, inzich-
ten en plannen te leren. De workshops, be-
drijfsbezoeken en themagesprekken tijdens 
de bijeenkomsten van het Platform maken 
kennisdeling laagdrempelig en vertrouwelijk. 
Zo zorgen we ervoor dat het wiel niet door 
iedereen opnieuw hoeft te worden uitgevon-
den en incidenten bij de een kunnen zorgen 
voor het voorkomen van incidenten bij de  
ander.

Lid worden? 
Wil jij jezelf én collega-ondernemers van BRZO-bedrijven verder helpen én tegelijkertijd de 
samenwerking met overheidsdiensten verbeteren? Wordt net als 1700 andere Brabantse en 
Zeeuwse bedrijven lid van VNO-NCW Brabant Zeeland en sluit je aan bij dit krachtige Platform. 
Kijk op www.vnoncwbrabantzeeland.nl voor alle informatie over onze vereniging en het  
lidmaatschap.

“Het belang van het Platform BRZO-bedrijven zit voor mij vooral in het 
netwerk dat ik daar ontmoet. Enerzijds vertegenwoordigers van de 
collega BRZO-bedrijven, anderzijds de leiding van de Omgevingsdienst 
en Veiligheidsregio. Tijdens de bijeenkomsten is het eenvoudig 
om informeel vragen te stellen en zorgen te delen. In mijn eigen 
beroepspraktijk heb ik te maken met actuele problemen die ik kan 
bespreken met collega’s van andere bedrijven. Tevens houden de 
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio ons op de hoogte van de plannen 
en de ambities die van hun kant zijn ontwikkeld.”
Jos Dingemans Aspen Oss B.V.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in het Platform, maar wil je eerst 
een keer komen kennismaken? Dat kan. Stuur dan even 
een mail naar info@vnoncwbrabantzeeland.nl  of bel ons  
op 013 - 205 00 00.

https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/
mailto:info%40vnoncwbrabantzeeland.nl?subject=

