Hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie

Aangepaste Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid
(SVO), Safety deals
(Internetconsultatie van 16 juli tot en met 10 september 2021)
Het ministerie van IenW bereidt een voortzetting van de Subsidieregeling Versterking
Omgevingsveiligheid (SVO) voor, ook bekend als Safety deals. In 2013 besloot het kabinet om,
naast betere vergunningverlening, toezicht en handhaving, ook de verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven voor omgevingsveiligheid te stimuleren. Sinds 2015 is daarvoor de SVO in werking,
die afloopt in oktober 2021. Na evaluatie wordt de regeling nu aangepast voortgezet.
Het doel van de regeling is het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven
voor het verbeteren van de veiligheid van werknemers en omgeving. Het hieruit voorvloeiende
pro-actieve gedrag van bedrijven en brancheorganisaties kan leiden tot een verbeterde duurzame
veiligheidsprestatie van de sector. Het uiteindelijke doel van de SVO is dat de omgevingsveiligheid
wordt vergroot. In de evaluatie van de regeling is aangegeven dat de regeling meer potentie heeft
als er op een aantal punten aanpassingen worden doorgevoerd. In het kort: versterk de
governance van de regeling, en verhoog de kennisdeling over de resultaten van de Safety Deals.
In het kort de belangrijkste verschillen met de huidige regeling:
•

de Minister kan ieder jaar speerpunten vaststellen en het subsidiepercentage verlagen (max 15%), wanneer een project geen betrekking heeft op een speerpunt;

•

er is meer aandacht aan de verplichting dat ontvangers van subsidie de resultaten van een
project beschikbaar moeten stellen (in enkele gevallen met audio visuele presentatie) voor
toepassing en verdere ontwikkeling hiervan. Dit zorgt voor betere kennisdeling en
dupliceerbaarheid (olievlekwerking) van projecten;

•

er komt een maximumsubsidiebedrag per projectdeelnemer. Dit zal bijdragen aan het
stimuleren van meerdere projectdeelnemers;

•

het maximale subsidiebedrag voor het zogenoemde ‘project d’ is verhoogd;

•

de beoordelingscriteria zijn aangescherpt, wat zal bijdragen aan hogere kwaliteit van de
projecten en resultaten. Dit stimuleert de omzetting naar best practices, en snellere
opschaling.

De internetconsultatie
Er kon worden gereageerd op deze regeling en de toelichting. Er is in totaal één reactie ingediend,
deze is openbaar. De indiener is een particulier. Indiener is van mening dat vergunningverlening
veiligheid zou moeten afdwingen, en dat geen vergunning zou moeten worden verleend als er
geen veiligheidscultuur is met aantoonbare resultaten. Indiener stelt dat met een subsidieregeling
het paard achter de wagen wordt gespannen.

1

