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Aan de leden van het algemeen bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond,
Afgelopen vrijdag informeerde ik u over de maatregelen die de DCMR treft ter beperking van de
verspreiding van het Corona virus. Ik wil u graag de voortgang van deze maatregelen melden. De
medewerkers van DCMR hebben positief gereageerd op onze aanpak en zijn creatief aan de slag
gegaan om vanuit huis zoveel mogelijk hun reguliere werkzaamheden uit te voeren. Een beperkt
aantal collega’s (meldkamer, luchtmeetnet, diverse piketfuncties) zijn aangewezen als uitvoerder van
vitale functie en kunnen daarmee, indien aan de orde, hun kinderen laten opvangen op school of
kinderopvang. Dit heeft nog niet tot problemen geleid.
Onze ICT-voorzieningen zijn dusdanig dat alle medewerkers tegelijkertijd vanuit huis kunnen werken.
De voorziening voor teleconferencing met videomogelijkheden wordt uitgebreid en afgelopen vrijdag
zijn direct nieuwe laptops besteld voor medewerkers met geen of beperkte thuiswerkmogelijkheden.
Onze medewerkers worden natuurlijk net als alle andere mensen niet alleen op hun werk maar ook in
hun privésituatie overvallen door deze uitzonderlijke situatie. Kinderen zijn thuis, mensen maken zich
zorgen over gezondheid en werk van familieleden en vrienden en vakanties worden geannuleerd.
We doen er alles aan om via de thuiswerkvoorzieningen werkprocessen te laten doorlopen, zoals
vergunningprocedures, toezicht, advisering ruimtelijke plannen en beoordeling van rapportages
Hiermee spannen we ons in om de productiviteit op het afgesproken niveau te houden. We monitoren
dit nauwgezet en zodra er informatie beschikbaar is zal ik u uiteraard daarover informeren.
Voor wat betreft de veiligheid bij de hoogrisico (BRZO-) bedrijven houden wij ook nu de vinger aan de
pols. Bedrijven zijn en worden opgedragen ons op te hoogte houden over bijzondere
omstandigheden, zoals het uitvallen van mensen, maatregelen om de productie te verlagen, etc.
Onderzoek bij incidenten en klachten zal op gepaste wijze ook nu worden uitgevoerd.
DCMR is vertegenwoordigd in de crisisorganisatie in de regio Rijnmond om direct te kunnen
handelen en adviezen te kunnen geven.
Ik kan mij voorstellen dat u de gemeenteraad wil informeren over hoe de DCMR op dit moment
handelt en wat burgers en bedrijven van ons kunnen verwachten. Ik zal de milieucontactpersonen
een concepttekst zenden die u naar eigen inzicht kunt benutten voor het informeren van uw
gemeenteraad. Voor vragen of nadere toelichting ben ik uiteraard beschikbaar.
Met vriendelijke groet,
Maarten de Hoog
Waarnemend directeur



Van:  namens
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Aan de leden van het algemeen bestuur,

DCMR volgt uiteraard de landelijke richtlijnen ter voorkoming van het verspreiden van het Coronavirus.
Daarom heb ik besloten om onze medewerkers vanuit huis te laten werken, met uitzondering van de vitale
functies.

De meldkamer en milieupiket blijven normaal functioneren. We zijn wel terughoudend met incidentonderzoek.
Post wordt geopend en gelezen en afgedaan. Betalingen kunnen worden uitgevoerd. Het gebouw blijft open met
minimale bezetting.
Onze ICT voorzieningen maken het mogelijk dat iedereen tegelijkertijd vanuit huis kan werken. De
bedrijfsprocessen lopen dus door. Medewerkers zijn geïnstrueerd om telefoon en mail op hun reguliere
werktijden op te nemen en te beantwoorden. We blijven toezicht uitoefenen, maar vermijden daarbij fysiek
contact. Dat betekent dat werkzaamheden telefonisch of per mail plaatsvinden. De toezicht teams zullen hierin
creatieve oplossingen vinden.

De directieleden zijn normaal bereikbaar en beschikbaar en zullen alleen indien noodzakelijk in het gebouw
aanwezig zijn. Ik vraag uw begrip voor deze aanpak. Voor nadere toelichting en vragen ben ik uiteraard
bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Maarten de Hoog
waarnemend directeur


	Update aanpak Corona DCMR 
	Updata aanpak Coronavirus DCMR 2



