Ongewone voorvallen
Sinds 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie
voor meerdere taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van Provincie Gelderland en gemeenten in de regio. Omgevingsdienst
Regio Arnhem staat ook voor de taak om, indien noodzakelijk, maatregelen
te treffen als er zich een ongewoon voorval voordoet. Leest u deze informatie
aandachtig zodat u weet welke acties u bij een ongewoon voorval dient
te ondernemen.
Wat is een ongewoon voorval?
Een ongewoon voorval is een situatie binnen
uw bedrijf waarbij sprake is van milieuschade
of het dreigen daarvan. Voorbeelden van
ongewone voorvallen zijn: brand, explosie,
ongevalstoring in het productieproces of
storing in de voorzieningen.
Melding ongewone voorvallen
De Wet milieubeheer (artikel 17.2) verplicht
bedrijven tot melding van ongewone voorvallen. De melding moet zo spoedig mogelijk
worden gedaan aan Omgevingsdienst
Regio Arnhem. Het is van groot belang
de melding te doen omdat:
–– daarmee mogelijke effecten van het
ongewone voorval op de omgeving van
het bedrijf snel in kaart kunnen worden
gebracht en tot een minimum kunnen
worden beperkt;
–– door het registreren van ongewone
voorvallen inzicht wordt verkregen in
de mate van beheersing van processen
en deugdelijkheid van installaties
binnen bedrijven.

Wie doet de melding?
Degene die het bedrijf leidt, waarin
zich een ongewoon voorval voordoet
of heeft voorgedaan, meldt dit aan
Omgevingsdienst Regio Arnhem.
Hoe doet u de melding?
Het melden van een ongewoon voorval
doet u telefonisch: 026 - 359 99 99.
Dit telefoonnummer is 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar.

Disclaimer
U kunt aan deze flyer geen rechten ontlenen.
De verplichting tot het melden van een
ongewoon voorval vloeit rechtstreeks voort
uit de Wet milieubeheer. Deze flyer is alleen
bedoeld om u (wellicht ten overvloede)
op deze wettelijke verplichting te attenderen.

Belangrijk
Elk ongewoon voorval dient gemeld
te worden. Hoe sneller, hoe beter.
Omdat daarmee de mogelijke milieuschade snel inzichtelijk wordt en
er adequate maatregelen kunnen
worden getroffen.
Heeft u vragen? Neem dan contact op
met een van de piketmedewerkers
van Omgevingsdienst Regio Arnhem:
026 - 377 16 00.
Een melding ongewoon voorval
doet u altijd via: 026 - 359 99 99.
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Welke gegevens meldt u?
In de Wet milieubeheer (art 17.2, lid 2)
staat beschreven dat de onderstaande
gegevens moeten worden vermeld zodra
deze bekend zijn:
–– de aard van het voorval;
–– de oorzaken van het voorval;
–– de omstandigheden waaronder
het voorval zich heeft voorgedaan;
–– alle andere gegevens die van belang
zijn om de aard en de ernst van
de gevolgen voor het milieu van
het voorval te kunnen beoordelen;
–– de maatregelen die zijn genomen
of worden overwogen om de gevolgen
van het voorval te voorkomen,
te beperken of ongedaan te maken;
–– de maatregelen die zijn genomen of
worden overwogen om te voorkomen dat
een dergelijk voorval zich in de toekomst
nogmaals voordoet.

