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IGEKOMEN Z l h t l Z O l O / ^ 

Geachte Raad, Provinciale Staten, 

Bijgaand ontvangt u de 2e wijziging van de beleidsbegroting 2010 en de beleidsbegroting 2011 
welke ter vaststelling worden voorgelegd aan de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 
aanstaande. Het Dagelijks Bestuur heeft op 19 mei 2010 met deze wijziging en de beleidsbegroting 
2011 ingestemd. De 2e wijziging 2010 is een technische wijziging en bevat aanpassingen aan 
mutaties in werkplannen en projecten. 

De beleidsbegroting is de kern van het meerjarig financieel perspectief van de gemeenschappelijke 
regeling waarbinnen de DCMR functioneert. Door middel van dit instrument worden door de 
participanten van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond lijnen uitgezet en 
keuzes gemaakt voor de uitvoering van het milieubeleid voor de regio Rijnmond. 

De begroting is met ingang van 2011 ingericht vanuit het perspectief van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de gemeenten en de provincie voor de leefomgevingkwaliteit in het 
Rijnmond gebied. Dit betekent dat er voor de uitvoering van de gemeenschappelijke kerntaken 
sprake moet zijn van een beleidskader waarin wordt vastgelegd wat het minimumniveau van deze 
kerntaken is. Daarnaast is er per participant ruimte om aanvullende werkzaamheden en accenten te 
zetten bij de nadere invulling van de werkprogramma's. De programma's in de beleidsbegroting 
sluiten aan op de kernactiviteiten van de DCMR. 

In de afgelopen jaren is, mede door de financiële problematiek binnen de DCMR, kritisch gekeken 
naar de inrichting van de organisatie en kostprijscalculatie. Dit heeft ertoe geleid dat de organisatie 
per 1 april 2010 gereorganiseerd is en een aanzienlijke efficiency taakstelling heeft gerealiseerd. 
Voor de begroting 2011 is op voorstel van de kring van gemeentesecretarissen door de gemeenten 
een negatieve indexering van -2,99% en een 5% taakstelling opgelegd. De taakstelling is in 
financiële zin in de voorliggende beleidsbegroting verwerkt. De taakstelling leidt tot inhoudelijke 
keuzes die mede hun weerslag hebben op de gemeenschappelijke kerntaken. Het is van wezenlijk 
belang dat participanten bij het invullen van de taakstelling voor deze gemeenschappelijke 
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kerntaken uitgaan van het genoemde beleidskader om het gemeenschappelijke karakter van de 
DCMR in stand te houden. Deze keuzes moeten door het Algemeen Bestuur worden gemaakt. Om 
deze reden zijn in de uitwerking van de programma's (hoofdstuk vier tot en met acht) de 
bezuinigingen nog niet vertaald in extensivering of afstoten van werkzaamheden zoals deze voor de 
participanten worden uitgevoerd. De taakstellingen zijn wel verwerkt in het financieel kader zoals dat 
in hoofdstuk drie is opgenomen. De keuzes die door het Algemeen Bestuur op 1 juli aanstaande 
worden gemaakt, worden verwerkt in de werkprogramma's 2011 en de beleidsbegroting 2012. 
Daarnaast worden de uitwerking en consequenties in de loop van 2010 met de leden van het 
Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur besproken. 

Op 3 juni aanstaande vindt een voorlichtingsbijeenkomst voor de ambtelijke vertegenwoordigers van 
de participanten. 

Ik hoop u met deze brief voldoende toelichting te geven bij de onderliggende stukken. Ingevolge 
artikel 31, vierde lid van de gemeenschappelijke regeling stel ik u hierbij in de gelegenheid uw 
gevoelen over de 2e wijziging 2010 en de beleidsbegroting 2011 aan het Algemeen Bestuur te doen 
toekomen. 

v- hoogachtend, 

mr. J.H. van den Heuvel 
directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 

Kopie verstuurd aan: 
Contactpersonen participanten 
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m Agendapost ^ ^ 
milieudienst 
Rijnmond 

Aan 

Algemeen Bestuur 

Van 

Dagelijks Bestuur 

Vergaderdag Agendapunt Soort 

1 juli 2010 Besluitvormend 

Auteur Nummer 

drs. A. Tieleman 21052850 

Onderwerp 

2e begrotingswijziging 2010 DCMR 

Besluit: 
2e begrotingswijziging 2010 vaststellen conform tabellen 1 en 2. 

Toelichting 
Na vaststelling van de begroting 2010 van de DCMR (juli 2009) is een 1e begrotingswijziging 
vastgesteld op 2 december 2009. De begroting daalde hierdoor in totaal met ca. € 44.000. 

In het najaar van 2009 heeft de DCMR de werkplannen 2010 voor de verschillende 
participanten opgesteld. Op basis van deze meer concrete afspraken over te verrichten taken 
en werkzaamheden zijn in onderling overleg de financiële kaders van de meeste participanten 
aangepast. In totaal betreft deze 2e begrotingswijziging k€ 7.976 (15%). In onderstaande 
tabellen 1 en 2 zijn de wijzigingen cijfermatig verwerkt. 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 
• Externe projecten (k€ 6.187) 
Naast de werkplannen heeft de DCMR een projectenportefeuille, die wordt gefinancierd door 
participanten en niet-participanten. In het najaar van 2009 en begin 2010 is deze portefeuille 
concreet ingevuld en is een aantal projecten toegevoegd, die ten tijde van het opstellen van de 
oorspronkelijke begroting nog niet bekend waren. 

• Gemeente Rotterdam (k€ 1.220) 
De wijziging is het gevolg van toekenning van compensatie in verband met de gestegen 
kostprijzen van de DCMR en is inclusief een incidentele bijdrage van k€ 750 voor 2010, die 
is afgesproken met de gemeente Rotterdam. 

• Provincie Zuid-Holland (k€815) 
Dit betreft een incidentele bijdrage voor 2010 voor o.a. het inhalen van achterstanden bij de 
vergunningverlening en handhaving bij complexe (grote) bedrijven. 

• Gemeente Albrandswaard (- k€ 120) 
De werkplanbijdrage 2010 is in de oorspronkelijke begroting 2010 berekend op de vastgestelde 
begroting 2009. Deze begrotingswijziging is benodigd om aansluiting te verkrijgen op de 
werkelijke bijdrage voor 2010. 
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Met deze 2e begrotingswijziging worden voornoemde wijzigingen geformaliseerd. 
De meerjarige consequenties van de 2e begrotingswijzing worden in de meerjarenraming van 
de begroting 2011 meegenomen, die eveneens voor dit overleg geagendeerd is. 

In deze begrotingswijziging zijn nog niet de budgettaire consequenties van de nieuwe 
structurele taken van de DCMR sinds 1 januari 2010 voor de uitvoering van de WABO en de 
gewijzigde Waterwet meegenomen. De reden hiervoor is dat de besluitvorming binnen de 
Provincie Zuid-Holland hierover nog niet is afgerond. 

Tabel 1: 
roting 2010 Ie begrotingswijziging 2e begrotingswijziging Omvang 2e wijziging 
uli 2009) (dec 2009) (julii 2010) In euro % 

Gemeente Albrandswaard 
Gemeente Barendrecht 
Gemeente Bernisse 
Gemeente Brielle 
Gemeente Capelle a/d Ussel 
Gemeente Hellevoetsluis 
Gemeente Krimpen a/d IJssel 
Gemeente Lansingerland 
Gemeente Maassluis 
Gemeente Ridderkerk 
Gemeente Schiedam 
Gemeente Spijkenisse 
Gemeente Vlaardingen 
Gemeente Westvoorne 
Gemeente Rotterdam 
(Deel)gemeente Rozenburg 
Provincie Zuid-Holland 
Externe projecten * 

413.765 
457.977 
397.419 
517.149 
421.960 
436.543 
374.630 

1.371.557 
338.098 
881.514 

1.059.450 
635.303 
847.090 
498.753 

15.797.994 
163.390 

16.586.204 
11.309.887 

413.765 
457.977 
397.419 
517.149 
421.960 
436.543 
367.291 

1.371.557 
338.098 
812.396 

1.059.450 
635.303 
847.090 
498.753 

15.797.994 
195.963 

16.586.204 
11.309.887 

293.721 
456.257 
393.375 
515.619 
430.009 
393.735 
367.253 

1.371.583 
327.182 
811.486 

1.000.000 
639.972 
846.773 
487.894 

17.018.000 
189.773 

17.401.204 
17.496.682 

120.044-
1.720-
4.044-
1.530-
8.049 

42.808-
38-
26 

10.916-
910-

59.450-
4.669 

317-
10.859-

1.220.006 
6.190-

815.000 
6.186.795 

-29,0% 
-0,4% 
-1,0% 
-0,3% 
1,9% 

-9,8% 
0,0% 
0,0% 

-3,2% 
-0 ,1% 
-5,6% 
0,7% 
0,0% 

-2,2% 
7,7% 

-3,2% 
4,9% 

54,7% 

K Dit zijn de externe projecten die niet in de werkplannen zijn opgenomen 

Tabel 2: 
Begroting 2010 Baten 

Totaal participanten & 
externe projecten € 60.440.518 59.962.629 477.889 

Onvoorzien 
Resultaat voor bestemming 
Mutatie reserve 

€ 60.440.518 59.962.629 477.889 

Resultaat na bestemming € 60.440.518 59.962.629 477.889 

Het resultaat wordt veroorzaakt door de € 1 opslag per direct uur, die aan participanten in 
rekening wordt gebracht voor de opbouw van het weerstandsvermogen van de DCMR 
(conform besluit AB van 1 oktober 2009). 

Verdere procedure 
Na vaststelling begrotingswijziging deze toezenden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. 
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Begroting 2011 

Bijlage(n) 
Begroting DCMR 2011 

Concept besluit 
1. vaststellen concept beleidsbegroting 2011 ten behoeve van de behandeling in het 

Algemeen Bestuur op 1 juli 2010; 
2. instemmen met procesgang verbetertraject beleidsbegroting 2012. 

Toelichting 
De beleidsbegroting 2011 heeft een slag ondergaan om het onderscheid tussen de eerste twee 
W-vragen en het SMART gehalte te verbeteren. Het onderscheid tussen "Wat willen we 
bereiken" en "Wat gaan we daarvoor doen" is in samenhangende programma's voor het 
Rijnmond gebied uitgewerkt. Bij de 1e W-vraag is zowel gekeken naarde beleidsbegrotingen 
uit de afgelopen jaren als de speerpunten die in de verschillende colleges worden benoemd. 
Aan het dagelijks bestuur wordt gevraagd met name deze maatschappelijke doelen te 
onderschrijven. 
Voor de 2e W-vraag ('Wat gaan we hiervoor doen") zijn de werkprogramma's van de 
participanten uit de afgelopen jaren als uitgangspunt gebruikt. Bij het vaststellen van de 
indicatoren is gebruik gemaakt van het normenkader zoals dat in juli 2009 door het Algemeen 
Bestuur is vastgesteld. Dit normenkader wordt in de loop van 2010 geëvalueerd. 

Gedurende het opstellen van de beleidsbegroting hebben we vastgesteld dat de discussie over 
de invulling van de taakstellingen een grote rol speelt. Het is niet juist om vooruitlopend op 
keuzes die bij het Algemeen Bestuur liggen, werkzaamheden voor 2011 en komende jaren te 
benoemen. Het knelpunt dat we en/aren is dat het aan het Algemeen Bestuur is om keuzes te 
maken welke werkzaamheden als gevolg van de bezuinigingen geëxtensiveerd dan wel 
gestopt worden. Kern hierbij is dat de DCMR hierbij uitgaat van het begrip "adequaat niveau". 
De normen die het adequaat niveau bepalen worden door het AB vastgesteld; een eerste 
overleg over de keuzes die voortkomen uit de taakstellingen vindt echter plaats op 1 juli, 
tegelijkertijd met de behandeling van de beleidsbegroting. 
Teneinde de behandeling van de beleidsbegroting doorgang te laten vinden stellen we voor het 
verbeterproces na 1 juli door te laten lopen. Gebaseerd op keuzes ten aanzien van de 
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werkzaamheden die geëxtensiveerd/gestopt worden, wordt de beleidsbegroting 2011 
aangepast. Verbeterslagen ten aanzien van het SMART maken van de 2e W-vraag wordt 
doorgeschoven naar de beleidsbegroting 2012. 

Communicatie 
Aansluitend op de behandeling in het Dagelijks Bestuur worden de agendapost en begroting 
voor het Algemeen Bestuur verzonden. Na vaststelling in het AB vindt publicatie plaats. 

Blad 2 van 2 



DCMR 
milieudienst 
Rijnmond 

Begroting 2011 



DCMR 
milieudienst 
Rijnmond 

Begroting 2011 



Inhoudsopgave 

Voorwoord 3 
1 Inleiding 4 

Deel I : Beleidsbegroting 5 

2 Beleidskader 5 

3 Financieel Kader 8 

4 Programma Vergunningverlening 10 
5 Programma toezicht en handhaving 12 
6 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 

7 Programma Leefomgevingkwaliteit 18 
8 Paragrafen 21 

8.1 Lokale heffingen 21 
8.2 Weerstandsvermogen 21 
8.3 Onderhoud kapitaalgoederen 23 
8.4 Financiering 23 
8.5 Bedrijfsvoering 24 
8.6 Verbonden partijen 25 

Deel I I : Financiële begroting 26 
9 Overzicht van Baten en Lasten 26 
10 Ontwikkeling werkplanbijdragen 2009-2011 2 7 
11 Ontwikkeling financiële positie 28 
Bijlage 1 Voorbereiding productbegroting 2011 30 

DMS_MP-#21055598-v1-Begroting_DCMR_2011_versie_19-05-2010.DOC Pagina 2 van 30 



Voorwoord 
De maatschappij is voortdurend in beweging. Juridisch instrumentarium verandert, technologische 
innovatie maakt steeds meer mogelijk. Ruimtelijke, milieuhygiënische en sociale wensen en eisen 
bepalen in hoge mate de kwaliteit van de leefomgeving. De DCMR ontwikkelt zich onder invloed van 
interne en externe factoren in hoog tempo naar een Regionale Uitvoeringsorganisatie met boven 
regionale expertise. Als milieudienst in Rijnmond streven we, samen met gemeenten, provincie en 
andere organisaties, naar een optimale inzet en verdeling van de schaarse milieuruimte en -middelen. 
Bij dit streven past een organisatie die vernieuwing en inspiratie niet uit de weg gaat maar actief 
opzoekt. 

Deze begroting is opgebouwd in lijn met de kernactiviteiten van de DCMR. De begroting geeft 
daarmee een vooruitzicht op de realisatie van de doelen van de DCMR. In de productbegroting die in 
het najaar wordt opgesteld, worden de productieafspraken met de participanten van de DCMR nader 
uitgewerkt. Deze uitwerking vindt zijn weerslag in de werkplannen per participant. 
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1 Inleiding 
Voor u ligt de begroting 2011 van de DCMR. De DCMR is uitvoerder van het door de participanten 
vastgestelde milieubeleid, binnen het kader van de door hen beschikbaar gestelde middelen. In 
termen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) 2004 moet de begroting van de DCMR 
daardoor worden beschouwd als een productenraming en niet als kaderstellende programma
begroting. Dit onderscheid is van belang, omdat daarmee vaststaat dat de DCMR vergelijkbaar is met 
een onderdeel van een gemeente of provincie, dat de uitvoering verzorgt van het programma milieu 
door het leveren van producten en diensten, die moeten bijdragen aan het realiseren van de door de 
participanten vastgestelde milieudoelstellingen. 
De begroting van de DCMR is op hoofdlijnen de som van alle productenramingen van de individuele 
participanten en opdrachten van derden (andere overheden). 

De DCMR deelt de begroting in overeenkomstig de richtlijnen van het BBV, artikelen 7 t/m 23. Deze 
begroting bestaat dan ook uit twee delen: de beleidsbegroting en de financiële begroting. 

De beleidsbegroting bestaat uit de onderdelen beleidskader, financieel kader, programmaplan en 
paragrafen. In het beleidskader (hoofdstuk 2) worden de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in 
de omgeving van de DCMR geschetst. In het financieel kader (hoofdstuk 3) worden de 
afrekensystematiek en financiële uitgangspunten toegelicht. 

Het programmaplan bevat de te realiseren programma's (hoofdstukken 4 t/m 7). In het 
programmaplan wordt op hoofdlijnen voor de verschillende programma's antwoord gegeven op de drie 
vragen: 

Wat willen we bereiken? 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wat mag dat kosten? 

De concrete invulling en verdeling van de totale bijdragen over de verschillende taken wordt in de 
werkplannen 2011 per participant (productbegroting 2011) vastgelegd. 
De paragrafen (hoofdstuk 8) geven onder andere inzicht in de bedrijfsvoering en het weerstands
vermogen van de DCMR. 

De financiële begroting bestaat uit een overzicht van baten en lasten 2011 (hoofdstuk 9), de 
ontwikkeling van de baten 2009-2011 (hoofdstuk 10) en de ontwikkeling van de financiële positie van 
de DCMR met een daarbij behorende toelichting (hoofdstuk 11). 
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Deel I: Beleidsbegroting 

2 Beleidskader 

De missie van de DCMR: 
'De DCMR Milieudienst Rijnmond levert met inzet van wettelijke instrumenten en vanuit zijn specifieke 

deskundigheid een bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting van bedrijven en aan het 
verhogen van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Dit gebeurt in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland en zestien gemeenten in het Rijnmondgebied. De DCMR werkt vanuit zijn 

expertise ook actief aan de integratie van milieuaspecten in andere beleidsterreinen en aan milieu en 
veiligheid gerelateerde maatschappelijke vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen.' 

Kerntaken DCMR 
De kerntaken van de DCMR betreffen vergunningverlening, toezicht en handhaving. De organisatie 
heeft in bijna 40 jaar tijd een unieke combinatie van kennis en data opgebouwd voor wat betreft de 
milieuschaarste en in het verlengde daarvan de toedeling van de beschikbare milieuruimte. 
Door gerichte inzet van instrumenten als de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit, Wet- en 
regelgeving voor externe veiligheid, geluid en bodembescherming alsmede de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening draagt de DCMR zorg voor uitvoering en advisering op milieugebied ten behoeve van de 
participanten vanuit een gezamenlijk regionaal belang. 

De uitvoering van de kerntaken vindt plaats op basis van het meerjarenprogramma 2008-2012. Het 
programma beschrijft de strategische en operationele doelstellingen van de negen thema's, die 
vervolgens worden uitgewerkt in jaarprogramma's. De basis is in 2007 gelegd met het vaststellen van 
het Milieu Activiteiten Programma (MAP) als basis voor de uitvoering van de gemeentelijke 
bedrijfsgerichte milieutaken. Het MAP bestaat uit een vast deel, waarin regulier vergunning- en 
handhavingsactiviteiten uitgevoerd worden en een flexibel deel waarin de activiteiten voor het 
bereiken van specifieke milieudoelen zijn opgenomen. Het vaste en het flexibele deel vormen samen 
het adequate niveau. 

Onderstaande ontwikkelingen bieden kansen en handvatten bij het invullen van bezuinigingen in de 
komende jaren waarvoor de gemeenten, provincie en de daaraan gelieerde regionale organisaties 
zich zien gesteld. Naast het beoordelen of en met welke intensiteit taken door de overheid moeten 
worden uitgevoerd dient ook nadrukkelijk in ogenschouw te worden genomen of door nauwere 
samenwerking en eventuele (regionale) opschaling kwaliteitsverhoging en tegelijkertijd kostenreductie 
kan plaatsvinden. 

Ontwikkelingen wetgeving 
Per 1 januari 2011 treedt de tweede tranche van het Activiteitenbesluit in werking. Met behulp van het 
Activiteitenbesluit streeft het ministerie van VROM naar vereenvoudiging en lastenverlichting van 
regelgeving op het gebied van leefomgevingkwaliteit voor burger en bedrijfsleven met behoud en, zo 
mogelijk, verbetering van de milieukwaliteit. 
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Als gevolg van deze tweede tranche zal een groot aantal reststoffenbedrijven dat nu nog valt onder 
provinciaal bevoegd gezag geen vergunning meer nodig hebben. Deze ontwikkeling leidt tot een 
verschuiving van capaciteit van vergunningverlening naar toezicht en handhaving. De derde tranche 
voorziet in standaard voorschriften voor enkele grote industriële sectoren zoals de metaal en 
voedingsmiddelen industrie, beton(mortel)industrie en scheepswerven. Deze ontwikkelingen leiden tot 
nieuwe inpassingvraagstukken. Daarnaast creëren zowel de tweede als de derde tranche meer 
standaard werk en minder maatwerk. In het verlengde daarvan worden de mogelijkheden op kostprijs
reductie onderzocht. 

Naar verwachting treedt per 1 juli 2010 de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) in 
werking. Met de gemeenten en de provincie is in 2009 afgesproken dat er in 2011 (nog) geen 
verschuiving plaatsvindt in taakuitvoering tussen gemeenten en de DCMR. 
De WABO vraagt, aansluitend op het samenbrengen van vergunningenstelsels, ook om 
gecoördineerd en afgestemd toezicht. Met de participanten is een aantal uitgangspunten 
geformuleerd. Een nadere uitwerking komt in 2010 en 2011 tot stand. Ook wordt er gestreefd naar 
nauwere samenwerking. Dit komt tot uiting in verdergaande oprichting van frontoffices en het 
daadwerkelijk voor elkaar uitoefenen van toezicht. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat systemen in 2010 
geschikt moeten worden gemaakt voor de uitwisseling met partners en heeft daarmee met name een 
ICT karakter. 

Regionale Uitvoeringsorganisaties 
De implementatie van de besluitvorming omtrent de Regionale Uitvoeringsorganisaties (RUO's) 
vordert gestaag. Voor de DCMR betekent dit dat zij per 1 januari 2011 een RUO is. Dit betekent 
enerzijds nieuwe provinciale taken, zoals MER-beoordelingen, en anderzijds mogelijke nieuwe 
gemeentelijke uitvoeringstaken om te komen tot een bundeling van kennis van bedrijven en 
vaardigheden op het gebied van toezicht en handhaving. 
In 2010 wordt dit proces voorbereid en ter besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de DCMR 
gebracht. De huidige Gemeenschappelijke Regeling voor de DCMR blijft hierbij in stand. 

Daarnaast wordt op basis van de zogenaamde "packagedeal" van het ministerie van VROM gewerkt 
aan een set van kwaliteitscriteria. Er wordt vanuit gegaan dat, indien gemeenten op taakonderdelen 
niet kunnen voldoen aan deze criteria, deze taakonderdelen worden uitgevoerd door de RUO's. De 
provincie is voor dit proces aangewezen als regisseur. Voor het Rijnmondgebied is besloten dat voor 
1 januari 2012 afspraken gemaakt moeten worden tussen het Intergemeentelijk Samenwerkings
verband Goeree Overflakkee (ISGO) en de DCMR. 

In het kader van de professionalisering en regionalisering wordt gestreefd naar afspraken tussen de 
RUO's zowel op provinciaal als landelijk niveau. De afspraken zijn gericht op het streven naar behoud 
en vergroten van deskundigheid en een zo groot mogelijke efficiëntie en effectiviteit. 

Agenda 2014 
De DCMR streeft ernaar een effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie te zijn. Hierbij is een 
interne en externe visie op de ontwikkelingen van de milieudiensten onontbeerlijk. In het verlengde 
van vizier 2010 en in samenhang met mogelijke bezuinigingen na 2011 wordt binnen de DCMR 
gewerkt aan operatie Kasper. Deze term staat voor een ingreep ("operatie") waarbij kenniscentrum, 
assertiviteit, samenwerken, erioriteren, effectief en risicomanagement de kernwoorden zijn. De 
bijbehorende werkgroep verbindt de visie 2014 met de financiële ontwikkelingen. In de vergadering 
van het Algemeen Bestuur (AB) op 1 juli 2010 worden de uitkomsten van dit traject voorgelegd ter 
goedkeuring. Aansluitend wordt de implementatie ter hand genomen. 

Visie op vergunningverlening en oplossen van inpassing vraagstukken 
Bij besluitvorming over het verdelen van de schaarse milieuruimte in het Rijnmondgebied neemt het 
belang van het vergunninginstrument steeds meer af. De ontwikkeling om voor steeds meer 
bedrijfstakken standaard milieuregels vast te leggen in het Activiteitenbesluit maakt dat het maatwerk 
van een milieuvergunning voor steeds minder bedrijven toepasbaar is. Dit leidt ertoe dat het 
instrumentarium van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ontwikkeling (nWro) steeds vaker toegepast 
wordt om de balans tussen economie en leefomgevingkwaliteit te behouden en de schaarse ruimte 
efficiënt te verdelen tussen sectoren. 
De vraag naar ruimtelijke adviezen van participanten heeft zich tot nu toe onafhankelijk van elkaar 
ontwikkeld. De DCMR heeft deze diensten gebundeld in één bureau van de afdeling Gemeenten en 
MKB en gaat kansen voor kennisuitwisseling en standaardisatie benutten. Ook wordt de dienstver
lening m.b.t. duurzame gebiedsontwikkeling verder uitgebouwd. 
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Tegelijk blijft het vergunninginstrument een belangrijk hulpmiddel voor maatwerk bij grote en complexe 
bedrijven, dat ook in Europees kader behouden blijft om milieuproblemen te voorkomen en te 
beheersen. Vergunningverlening blijft een kernactiviteit van de DCMR. 

Vernieuwing van de visie op toezicht en handhaving 
Toezicht is nodig. Daar is iedereen het over eens. Maar inspecties kunnen effectiever en efficiënter 
worden uitgevoerd. Daarom werkt de DCMR aan de vernieuwing van het toezicht. Onder het motto 
'minder last, meer effect' worden veranderingen doorgevoerd, waardoor de lasten voor bedrijven 
verminderen en de kwaliteit van het toezicht verbetert. 
Hierbij zijn 4 gebieden te onderscheiden waardoor verlaging van last en verhoging van de effectiviteit 
en efficiëntie van toezicht bereikt moet worden; focus, uniformiteit, professionaliteit en 
verantwoordelijkheid/beter gebruik zorgsystemen. 

De visie op toezicht en handhaving is gebaseerd op het streven naar een hoger rendement tegen (zo 
mogelijk) lagere kosten. Uitgangspunten hierbij zijn: 
• milieubelasting terugdringen met behulp van milieudoelen; 
• prioriteiten stellen door focus op risico- en informatiegestuurd toezicht. 
Dit leidt tot eenduidigheid in de regio en een standvastige benadering van de bedrijven. 

In het kader van het streven naar een optimale verdeling van de milieuruimte is in 2008 een aanvang 
gemaakt met de sturing op milieudoelen op regionaal niveau. Door de gerichte inzet van Wet 
milieubeheer (Wm) instrumenten wordt de milieubelasting door bedrijven beheerst en waar mogelijk 
verminderd. In totaal zijn er in het meerjarenprogramma 2008-2012 negen milieudoelen benoemd die 
gefaseerd in samenwerking met de participanten geïmplementeerd worden. Deze milieudoelen zijn 
vastgesteld in het AB van december 2007 samen met het Milieuactiviteiten programma (MAP). 

In afstemming met de participanten wordt in de werkprogramma's de inzet voor de milieudoelen 
bepaald. De inzet voor een milieudoel verschilt per participant, dit is onder andere afhankelijk van het 
bedrijvenbestand van een gemeente en daarmee dus de relevantie per milieudoel. Lokale (milieu-) 
doelen en andere prioriteiten worden in overleg met de gemeente opgepakt en uitgewerkt. Jaarlijks 
wordt een jaarrapport Milieudoelen uitgebracht. Deze rapportage dient twee doelen: input voor de 
jaarlijkse bijstelling van de operationele doelen en de verantwoording ten aanzien van de voortgang 
en realisatie van de milieudoelen. 

Naast het programma milieudoelen worden met behulp van risico- en informatie-analyse prioriteiten 
gesteld in toezicht en handhaving aan het begin van het proces. Er wordt gewerkt aan een nieuwe 
nalevingstrategie, bestaande uit de toezicht-, handhavings- en sanctiestrategie. Bij toezicht zal de 
ontwikkeling zich voortzetten waarbij de wijze van toezichtuitoefening zich meer en meer rekenschap 
geeft van het type, aard en gedrag van het bedrijf, zoals systeemtoezicht. 

In samenwerking met politie en Openbaar Ministerie worden hernieuwde afspraken gemaakt over de 
inzet van het strafrechtelijke instrument. Hierbij is de trend dat onder een aantal voorwaarden, 
waaronder de mogelijkheid van een adequate bestuurlijke reactie, het strafrecht zich voornamelijk 
beperkt tot 'betekenisvolle zaken'. 
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3 Financieel Kader 

In onderstaande tabel 1 wordt inzicht gegeven in de meerjarige financiële kaders van de participanten. 

Tabel 1 

Raming baten 
Omschrijving Realisatie Raming baten 

2010 v 
wijzigi. 

Gemeente Albrandswaard 
Gemeente Barendrecht 
Gemeente Bernisse 
Gemeente Brielle 
Gemeente Capelle a/d IJssel 
Gemeente Hellevoetsluis 
Gemeente Krimpen a/d IJssel 
Gemeente Lansingerland 
Gemeente Maassluis 
Gemeente Ridderkerk 
Gemeente Schiedam 
Gemeente Spijkenisse 
Gemeente Vlaardingen 
Gemeente Westvoorne 
Gemeente Rotterdam 
Provincie Zuid-Holland 
Proiecten 

1 

1. 

306.828 
450.168 
382.161 
490.069 
405.645 
391.998 
356.958 
330.741 
332.552 
781.003 
004.606 
615.397 
814.337 
437.023 
252.806 
856.137 
096.561 

306.828 
450.168 
382.161 
490.069 
405.645 
391.998 
356.958 

1.330.741 
332.552 
781.003 
917.500 
615.397 
814.337 
437.023 

17.252.806 
16.666.222 
14.044.415 

1 

1 

413.765 
457.977 
397.419 
517.149 
421.960 
436.543 
374.630 
.371.557 
338.098 
881.514 
.059.450 
635.303 
847.090 
498.753 
.961.384 
.586.204 
.309.887 

293 
456 
393 
515 
430 
393 
367 

1.371 
327 
811 

1.000 
639 
846 
487 

€ 17.207 
€ 17.401 
€ 17.496 

721 
257 
375 
619 
009 
735 
253 
583 
182 
486 
000 
972 
773 
894 
773 
204 
.682 

270.692 
420.484 
362.532 
475.192 
396.294 
362.864 
338.459 

1.264.044 
301.529 
747.861 
921.595 
589.795 
780.382 
449.641 

15.224.055 
18.436.204 
14.002.015 

€ 62.304.990 € 55.975.823 € 52.508.682 € 60.440.518 € 55.343.639 fc. 

Toelichting 
Bovenstaand financieel overzicht is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en aannames. 

• De begroting voor 2011 is opgesteld op basis van 'going concern', waarbij de werkplannen 
2010 als uitgangspunt zijn gehanteerd. Er is daarom geen ruimte begroot voor 'nieuw beleid'. 

• Op de werkplanbijdragen 2010 van de gemeenten en projecten is een bezuiniging toegepast 
van 5%, overeenkomstig de brief van 22 december 2009. Daarnaast wordt een negatieve 
prijsindexering van 2,99% toegepast, zoals opgenomen in de indexeringsbrief welke is 
opgesteld door de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen d.d. 
4 maart 2010. In het financieel kader van de provincie Zuid-Holland wordt voor 2010 rekening 
gehouden met een taakstelling van € 750.000. Deze budgetverlagingen leiden tot een 
vermindering van de mogelijkheden tot het inzetten van dienstverlening van de DCMR. Voor 
de organisatie houdt dit vooralsnog in dat een vermindering van ca. 40 fte moet worden 
gerealiseerd. 

• Er wordt rekening gehouden met een korting op het Provinciefonds. Deze korting vindt voor 
het eerst plaats in het begrotingsjaar 2011, maar slaat in de volle omvang neer in de laatste 
twee jaren van de meerjarenbegroting. Het effect voor 2011 is naar verwachting minder groot 
door de vertraging in het proces van herijking en herverdeling en de lopende discussie 
hieromtrent tussen Rijk en provincies. 

• In het financieel kader van de provincie Zuid-Holland is rekening gehouden met de uitbreiding 
van het takenpakket van de DCMR (29,2 fte) als gevolg van de vorming van de RUO. 
Aangezien nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de financiële consequenties 
van deze overheveling van taken, is op basis van een voorlopige raming rekening gehouden 
met € 2,6 miljoen per jaar. 

• De nieuwe taken van de DCMR als gevolg van de wijzigingen van de Waten/vet zijn nog niet in 
het financieel kader van de provincie verwerkt. 

• Met de nieuwe structurele taken voor de DCMR als gevolg van de implementatie van de 
WABO is geen rekening gehouden. 

• Er wordt rekening gehouden met in totaal ca 400 projecten in portefeuille van verschillende 
financiële omvang. 

• In de meerjarenraming is vanwege onzekere vooruitzichten bij de overheid geïndexeerd met 
een percentage van 0%. 
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• De taakstelling van 5% is in de gemeente Rotterdam reeds in de begroting 2010 verwerkt. In 
2011 moet overeenkomstig de heroverweging financieel kader, rekening worden gehouden 
met een taakstelling van 20% op niet-wettelijke taken. 

• Voor de periode 2006-2010 is jaarlijks € 625.000 incidenteel toegekend voor o.a. het 
luchtmeetnet. Voor de jaren 2011-2015 is een claim ingediend ter continuering van deze 
taken. 

• Het financieel kader van de deelgemeente Rozenburg (€ 174.894) is bij het kader van de 
gemeente Rotterdam gevoegd. 

Voor gemeentelijke participanten vormt het MPP (2000) en de evaluatie MPP (2002), een 
richtinggevend kader. Extra werkzaamheden vinden plaats op basis van aanvullende afspraken in het 
werkplan of op offertebasis. Deze werkzaamheden worden meestal ook uit het milieubudget van 
participanten gefinancierd. 

Sinds 1 januari 2004 wordt met de participanten afgerekend op basis van programmafinanciering, 
waarbij overschotten en tekorten in het jaarlijkse werkplan per participant worden verrekend via het 
zogeheten voorschot met specifiek bestedingsdoel. 
Per 1 januari 2010 wordt afgerekend op daadwerkelijk bestede uren, de kengetallen worden daarbij 
als referentiekader gebruikt voor de beoordeling van de gerealiseerde productie. De uurtarieven zijn 
daarbij gebaseerd op de kostprijscalculatie en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van 1 oktober 2009. 
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4 Programma Vergunningverlening 
Wat willen we bereiken? 

Vergunningverlening is één van de kernactiviteiten van de DCMR. Met vergunningen voor grote 
bedrijven wordt milieubelasting als gevolg van de bedrijvigheid voorkómen of beheerst. Daarvoor is 
een actuele vergunning vereist die dekkend is voor de milieubelasting van het bedrijf. Met heldere 
beschikkingen, goed ingepaste meldingen 8.19 en actieve toepassing van de 10-jaarlijkse 
actualisatietoets wordt invulling gegeven aan dit maatschappelijke doel. 

In het kader van de dienstverlening aan bedrijven is het belangrijk dat bedrijven met één aanspreek
punt voor vergunningen te maken hebben en dat vergunningen tijdig worden verleend. Met de 
invoering van de WABO wordt hieraan invulling gegeven. De DCMR geeft daarom prioriteit aan de 
invulling van de één loket gedachte voor alle omgevingsvergunningen en is eerste aanspreekpunt 
voor het milieudeel van vergunningen. Ook een proactieve opstelling bij het accepteren van een 
vergunningaanvraag is van belang. Middels het kwaliteitssysteem geeft de DCMR invulling aan een 
heldere en proactieve dienstverlening aan bedrijven. 

In een complex en dichtbevolkt gebied als de Rijnmond is het vergunninginstrument soms niet 
voldoende om de inpassingvraagstukken van bedrijven adequaat te beantwoorden. Daarom wordt 
gewerkt aan vernieuwing van het vergunninginstrument met een gebiedsgerichte (koepel) benadering 
in de vergunningverlening. Vooral de grote industrieterreinen in het havengebied lenen zich voor een 
dergelijke vernieuwende aanpak. 

Maatschappelijk doel Indicator 2011 2012 2013 2014 
Reguleren van milieubelasting van 
vergunningplichtige bedrijven binnen 
wet- en regelgeving en binnen 
beschikbare milieuruimte 

Actuele vergunningen 

Verminderen en beheersen milieudruk 
bij bedrijven 

Invulling aan milieudoelen 
middels vergunning
instrument 

Verminderen administratieve lasten voor 
bedrijven en bestuurlijke lasten voor 
overheden 

Fungeren één bedrijvenloket 
in de Rijnmond 
Elektronisch indienen 
vergunningverzoeken 

Een goed geïnformeerd lokaal en 
regionaal bestuur 

Tijdigheid 
voortgangsrapportages 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Speerpunt Prestatie indicator 2011 2012 2013 2014 
Verlenen van vergunningen Aantal 

Accepteren van meldingen ogv 8.19 Wm Aantal 

Tijdig verlenen van beschikkingen 
100% op tijd 

Voldoen aan inhoudelijke kwaliteit KMS certificaat 

Pro-actief informeren van bestuurders over 
de voortgang van vergunningverlening en 
terugdringing van milieubelasting bij 
bedrijven middels het vergunninginstrument 

Tijdigheid 
voortgangsrapportages 
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Wat mag dat kosten? 

Exploitatie (bedragen x € 1.000) 2011 
Apparaats- en overige kosten €13.521 

Taakstellingen 
Voor de toewijzing van de budgetten aan de programma's hebben de werkplannen 2010 als basis 
gediend. Dit betekent dat de consequenties van de taakstellingen nog niet zijn verwerkt in de 2e 

W-vraag. Hiervoor dienen door het Algemeen Bestuur beleidskeuzes voor 2011 en volgende jaren te 
worden gemaakt. Deze beleidskeuzes worden in het Algemeen Bestuur van 1 juli voorgelegd en 
vervolgens verwerkt door middel van begrotingswijzigingen. 
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5 Programma toezicht en handhaving 
Wat willen we bereiken? 

De DCMR focust bij haar toezicht en handhaving op (milieu-, nalevings-) risico's, treedt uniform en 
professioneel op en legt de verantwoordelijkheden waar deze horen. 

Door de afname van het aantal vergunningplichtige bedrijven en de introductie van standaardregels 
voor bedrijfstakken, vormt voor het merendeel van de bedrijven in de Rijnmond toezicht en 
handhaving van deze standaardregels het enige wettelijke instrument om de milieubelasting te 
beheersen. Door middel van selectief toezicht op basis van risicosturing werkt de DCMR regiobreed 
aan het bereiken van een betere focus op majeure en maatschappelijk belangrijk geachte risico's en 
verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van toezicht en handhaving. 
Voor de risico's is het programma milieudoelen opgesteld. In dit programma wordt gewerkt met 9 
themagebieden en speerpunten op basis van een regiobrede speerpuntenanalyse. 

Aan efficiëntie- en effectiviteitverbetering voor toezicht en handhaving wordt op vier manieren invulling 
gegeven. De speerpuntenanalyse in het programma milieudoelen geeft per branche aan waar de 
voornaamste milieubelasting optreedt en hoe deze met de Wet milieubeheer in de hand is aan te 
pakken. Dit opent de mogelijkheid om projectmatig invulling te geven aan de toezicht- en 
handhavingstaak. Dat levert tijdwinst op in voorbereiding en verslaglegging. Dit wordt vooral ingezet 
bij MKB bedrijven. 
Ten tweede wordt vooral bij grote complexe bedrijven in plaats van de klassieke controle, het 
nalevinggedrag beoordeeld in relatie tot dat deel van het managementsysteem van het bedrijf dat 
specifiek is gericht op het naleven van wettelijke eisen (systeemgericht toezicht). Systeemtoezicht 
vermindert de toezichtlast bij bedrijven, stimuleert dat bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid nemen 
voor veiligheid en duurzaamheid en proactief handelen en optimaliseert de inzet van de 
toezichtcapaciteit. 
Ten derde zet de WABO aan tot regie in de toezicht- en handhavingstaken van alle inspectiediensten 
op het gebied van omgevingsrecht. Dat biedt kansen om samenwerking en afstemming van 
inspectieprojecten invulling te geven en signaaltoezicht door de diensten uit te breiden. Voor bedrijven 
betekent dit een afname van de toezichtlast. 
Ten vierde wordt met informatie- en risicogestuurde handhaving (IGH) gewerkt aan prioriteitstelling bij 
de handhaving. Dit nieuwe instrument biedt de mogelijkheid om de toezicht- en handhavingtaken daar 
in te zetten waar het risico op milieubelasting, illegaliteit of incidenten het grootst is en het 
nalevinggedrag het meest onder druk staat. 

Ook vanuit de ontwikkeling van RUO's komen impulsen om de kwaliteit en efficiëntie van toezicht en 
handhaving op het omgevingsrecht te verbeteren en de toezichtlast voor bedrijven en burgers terug te 
dringen. De komende jaren zullen zich kansen voordoen om toezicht en handhavingstaken op andere 
terreinen dan de Wet milieubeheer te integreren in het werk van de DCMR. Met de inrichting van een 
RUO per 1 januari 2011 speelt de DCMR in op deze ontwikkeling en zorgt ervoor dat de organisatie 
klaar is om nieuwe taken voor participanten uit te gaan voeren. 

Maatschappelijk doel Indicator 2011 2012 2013 2014 
Naleving van wet en 
regelgeving door bedrijven 

Nalevinggedrag 

Vermindering toezichtlast 

Aantal inspectieprojecten met inzet van 
signaaltoezicht. 

Aantal bedrijven in de grote industrie en 
afvalbedrijven met toepassing 
systeemtoezicht 

Verhoging efficiency en 
effectiviteit toezicht 

Inrichten van een RUO en integreren van 
nieuwe toezicht- en handhavingstaken 
voor participanten. 

Aantal bedrijfscontacten gerelateerd aan 

DMS_MP-#21055598-v1-Begroting_DCMR_2011_versie_19-05-2010.DOC Pagina 12 van 30 



de ingezette middelen. 

Informatiegestuurd toezicht is onderdeel 
van het risicogestuurd toezicht. 

Risico's bij 
vergunningplichtige 
bedrijven, branches of 
ketens zijn bekend. 

Actualiteit risicoprofielen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Speerpunt Prestatie indicator 2011 2012 2013 2014 
Uitvoeren 
Jaarprogramma 

Programma 
milieudoelen 

Binnen budget afgesproken controles en 
activiteiten 

Ontwikkelen 
methodiek voor 
risicoanalyse op 
bedrijfsniveau, 
brancheniveau en 
ketenniveau en 

Methodiek risicoanalyse en branche- en 
ketenplannen 

WABO regio Toezicht 
en Handhaving: 
uitbreiding inzet 
signaaltoezicht. 

Aantal bedrijven waarop systeemtoezicht 
wordt toegepast 

Integreren van nieuwe 
toezicht- en 
handhavingstaken in 
de RUO Rijnmond 

Aantal afgeronde integratietrajecten. 

Vernieuwing en 
aanvulling van het 
toezicht en 
handhaving 
instrumentarium. 

Aantal geëvalueerde pilots. 

Verbeteren 
professionaliteit 
toezichthouders 

Voldoen aan de maatlatten (BRZO, 
Frontoffice chemie en afval) en 
kwaliteitseisen 

Ontwikkelen nieuwe 
instrumenten ter 
verbetering van de 
effectiviteit en 
efficiëntie 

Informatiegestuurd toezicht onderdeel van 
het risicogestuurd toezichtsmodel 

Ketentoezicht meegenomen in het 
jaarprogramma 

Uitvoeren meldkamer 
voor milieuoverlast 

Afgehandelde meldingen binnen de 
normtaak 

Prioritering o.b.v. 
risicomethodiek 

Aantal controles uitgevoerd per risicoprofiel 
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Toelichting speerpunten 
Dit leidt tot een DCMR die bij haar toezicht en handhaving focust op (milieu-, nalevings-) risico's, 
uniform en professioneel optreedt en de verantwoordelijkheden legt waar deze horen. 

• Focus 
Bedrijfsprocessen met grote risico's worden intensiever gecontroleerd dan vroeger en 
processen met weinig risico juist minder. 
Bedrijven die slecht naleven genieten meer toezicht dan die, die goed naleven. 
We zorgen voor een goede afstemming en werken samen ter voorkoming van onnodige 
(administratieve) lasten. 
Heldere procedures voor afhandeling incidenten en meldingen (incl. afstemming met 
Openbaar Ministerie). 

• Uniformiteit 
Vergelijkbare gevallen worden vergelijkbaar aangepakt. 
We standaardiseren waar mogelijk (bv. vergunningvoorschriften en uniforme 
sanctiestrategie). 

• Professionaliteit 
Inspecteurs hebben kennis van zaken van de bedrijfstak waar ze komen. 
De inspecteurs zijn deskundig en hebben oog voor bedrijfsprocessen. Ze zijn duidelijk 
over hun taak en over de inspectieresultaten. 
Inspecteurs benaderen het bedrijf vanuit de instelling dat het bedrijf naleving nastreeft, 
tenzij ervaring anders leert. 
Inspecteurs maken duidelijk welke regels voor bedrijven gelden, hoe die in elkaar zitten 
en hoe zij ermee moeten omgaan. 

• Verantwoordelijkheid naleving meer bij bedrijfsleven en beter gebruikmaken bij toezicht van 
bedrijfsinterne zorgsystemen. 

De inspecties maken optimaal gebruik van bedrijfsinterne kwaliteitssystemen en 
gegevens. Als die goed zijn, kan de inspectie zich grotendeels beperken tot 
systeemtoezicht. 

Wat mag dat kosten? 

Exploitatie (bedragen x € 1.000) 2011 
Apparaats- en overige kosten € 22.428 

Taakstellingen 
Voor de toewijzing van de budgetten aan de programma's hebben de werkplannen 2010 als basis 
gediend. Dit betekent dat de consequenties van de taakstellingen nog niet zijn verwerkt in de 2e 

W-vraag. Hiervoor dienen door het Algemeen Bestuur beleidskeuzes voor 2011 en volgende jaren te 
worden gemaakt. Deze beleidskeuzes worden in het Algemeen Bestuur van 1 juli voorgelegd en 
vervolgens verwerkt door middel van begrotingswijzigingen. 
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6 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 
Wat willen we bereiken 

De ruimtelijke ontwikkeling - mede bepalend voor een duurzame gebiedsontwikkeling - kan alleen 
plaatsvinden als de hinderbeleving van bewoners zoveel mogelijk wordt beperkt. Indien er geen 
milieuruimte beschikbaar is, wordt meegedacht en bijgedragen om de ontwikkeling te realiseren met 
inzet van het ter beschikking staande instrumentarium. Grenzen worden daarbij opgezocht. 
Milieuruimte is een schaars goed, dat zorgvuldig voor wonen, werken en verblijven moet worden 
ingezet. Steeds meer wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen tegen grenzen aangelopen. DCMR draagt er 
aan bij dat ondanks deze situatie op een zorgvuldige wijze beschikbare wet- en regelgeving wordt 
ingezet. Dit gebeurt samen met andere disciplines, waarbij ervoor wordt gezorgd dat milieu een 
gelijkwaardige positie heeft. 
Ruimtelijke ontwikkeling is en wordt meer en meer een ontwikkeling die duurzaam plaatsvindt. Het 
voorziet in een behoefte van de huidige generatie zonder dat het de behoefte van de toekomstige 
generatie gaat en kan frustreren. Er is steeds aandacht voor people, planet en profit. 
Milieu levert een bijdrage aan de leefomgevingkwaliteit in het Rijnmondgebied. Ruimte, economie en 
milieu kunnen elkaar versterken. 

Maatschappelijk doel Indicator 2011 2012 2013 2014 
Een bijdrage leveren aan een 
duurzame gebiedsontwikkeling. 
De milieuaspecten spelen 
daarbij, naast andere aspecten, 
een rol. Het gaat om de balans 
tussen economie, ruimte en 
milieu. 

Door middel van een DPL of 
BREEAM-gebied wordt een integraal 
beeld verkregen van de situatie op 
een bepaald moment. De tooi kan 
worden benut om te monitoren in de 
tijd, zodat deze als indicator fungeert. 

Ruimtelijke plannen gericht op 
een duurzame 
gebiedsontwikkeling zoveei 
mogelijk te laten plaatsvinden 
op basis van people, planet en 
profit. 

idem 

Vanuit milieu een bijdrage te 
leveren aan een veilige en 
gezonde leefomgevingkwaliteit 
in Rijnmond. Milieuaspecten 
geluid, externe veiligheid, geur 
en luchtkwaliteit dragen bij aan 
de kwaliteit van het woonmilieu 
en de leefomgeving. 

Advisering DCMR in brede zin en 
maatwerk. Bijv. wat betreft geluid ook 
de inzet van non-akoestische factoren 
daarbij betrekken, evenals de 
leefstijlbenadering . Verder zijn de 
jaarlijkse MSR resultaten en 
belevingsonderzoeken van belang om 
te volgen en - op basis van de 
uitkomsten - speerpunten te leggen 
ofte verleggen in de advisering. 

Milieuruimte te optimaliseren 
teneinde meer mogelijk te 
maken zonder aan milieu 
afbreuk te doen. 

Ruimtelijke ontwikkeling vindt 
zoveel mogelijk duurzaam 
plaats 
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Wat gaan we daarvoor doen 

Speerpunt Prestatie indicator 2011 2012 2013 2014 
Milieuruimte blijven inzetten bij 
ruimtelijke ontwikkeling 

Tijdigheid advisering bij 
ruimtelijke plannen van 
participanten 

Milieu zo vroeg en snel mogelijk bij het 
ruimtelijk ontwikkelingsproces te 
betrekken 

Tijdigheid advisering aan het 
begin van het planproces 
tegelijk met andere 
disciplines 

Milieuruimte transparant en rechtvaardig 
te verdelen waarbij naast de lokale 
dimensie ook de regionale 
consequenties worden afgewogen. 
Ruimtelijke ontwikkeling voldoet altijd 
aan de milieunormen 

Toetsen of compenserende maatregelen 
voor het milieu nodig zijn 

Percentage plannen waarbij 
de milieuruimte regionaal 
afgewogen 

Percentage plannen 
betreffende ruimtelijke 
ontwikkeling die voldoen aan 
wet- en regelgeving en 
beleid. 

Toelichting op speerpunten 

De beschikbare milieuruimte is van invloed op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, naast diverse 
andere aspecten. Centraal staat het realiseren/behouden van een goede leefomgevingkwaliteit. Dit is 
van belang om midden en hogere inkomensgroepen in het Rijnmondgebied te behouden. Er is meer 
en meer sprake van ruimtelijke inpassingvraagstukken. De DCMR beschikt over kennis van de 
milieuruimte, bedrijven, milieudata waardoor inpassingvraagstukken kunnen worden beantwoord. 
Essentieel is dat milieu vooraan het ruimtelijk planproces komt en blijft. Op deze manier is al snel 
duidelijk welke mogelijkheden er zijn en geeft het een goede garantie dat het ruimtelijk planproces 
snel kan worden doorlopen. 
Het aan de voorkant van ruimtelijke plannen betrokken zijn, heeft als bijkomend voordeel dat in de 
startfase nog aan de milieuknoppen kan worden gedraaid, zodat er vanuit milieu naar optimalisatie 
kan worden gezocht. Later in het proces is dat in de praktijk moeilijker omdat plannen dan al vaster en 
omlijnder zijn en milieu dan al snel als "hindermacht" in plaats van ontwikkelkracht wordt gezien. 
Milieuruimte kan op verschillende manieren worden ingezet. Bij een goede ruimtelijke ontwikkeling 
gaat het om het toedelen van de juiste functies op de juiste plaatsen. Essentieel is dat het past in het 
grotere geheel en dat daarmee een rechtvaardige toedeling van de milieuschaarste plaatsvindt. 

Ruimtelijke ontwikkeling voldoet altijd aan de vanuit milieu geldende wet- en regelgeving en aan het 
vigerende beleid. Dit zou de basis genoemd kunnen worden. Dit zal sowieso voor elk ruimtelijk plan 
moeten en geldt als "basis". 
Verder heeft een ruimtelijke ingreep gevolgen voor het milieu. Vanwege dit feit wordt voorgesteld altijd 
vanuit milieu compenserende maatregelen te treffen. Helder moet zijn hoe de ruimtelijke ingreep 
vanuit milieu wordt gecompenseerd. Dit geldt als" basisplus". 
Tot slot zou ruimtelijke ontwikkeling zoveel mogelijk synoniem moeten zijn voor een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling, waarbij er aandacht is voor people, planet en profit en op basis van een 
instrument zodat helder is hoe duurzaam een plan is. Dit is niveau "duurzaam". 

Milieu staat niet op zichzelf en is van invloed op een veilig en prettig woon-, werk- en leefklimaat. 
Daarom is het van belang milieu te betrekken bij vraagstukken rond veiligheid, leefbaarheid en 
gezondheid. Door het begrip leefomgevingkwaliteit te hanteren, kan duidelijk worden welke bijdrage 
wordt geleverd. 
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Wat mag dat kosten? 

Exploitatie (bedragen x€ 1.000) 2011 
Apparaats- en overige kosten € 3.620 

Taakstellingen 
Voor de toewijzing van de budgetten aan de programma's hebben de werkplannen 2010 als basis 
gediend. Dit betekent dat de consequenties van de taakstellingen nog niet zijn verwerkt in de 2e 

W-vraag. Hiervoor dienen door het Algemeen Bestuur beleidskeuzes voor 2011 en volgende jaren te 
worden gemaakt. Deze beleidskeuzes worden in het Algemeen Bestuur van 1 juli voorgelegd en 
vervolgens verwerkt door middel van begrotingswijzigingen. 
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7 Programma Leefomgevingkwaliteit 
Wat willen we bereiken? 

De vorming van een RUO is een beweging die past in de provinciale ambitie om te werken aan 
diensten met een breed takenpakket van provinciale en gemeentelijke taken, waarbij een "platte 
uitvoeringsorganisatie" zeker niet het eindbeeld is. 
Om de gewenste regionale ontwikkeling mogelijk te maken is een aanpak op dat niveau nodig, waarbij 
niet alleen wordt gekeken naar de individuele milieuthema's (externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, 
bodem en energie- en klimaatbeleid), maar ook naar de samenhang tussen milieu, gezondheid, 
economie en ruimtelijke ontwikkeling. 
Een effectieve regionale aanpak is gebaseerd op betrouwbare en actuele (milieu)gegevens. Ook de 
maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid 
van (milieu)gegevens. Ook vanuit Europa is het belang van voor iedereen toegankelijke gegevens 
over het milieu en de transparantie van het openbaar bestuur, onderkend. 

Maatschappelijk doel Indicator 2011 2012 2013 2014 
Verkleinen van de bestaande externe veiligheidsrisico's en het 
voorkomen van nieuwe knelpunten 
Energie en klimaatbeleid 

o Bereiken van een C02-reductie van minimaal 20% ten 
opzichte van 1990, een aandeel duurzame energie van 
minimaal 20% en een energiebesparing van minimaal 
20% te realiseren in 2020. 

o Ruimtelijke inrichting in de toekomst klimaatbestendig te 
maken. 

Luchtkwaliteit 
o Verbeteren luchtkwaliteit zodat de effecten op 

volksgezondheid en de vegetatie minimaal zijn en 
economische groei en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 
maakt. 
Verminderen van de geurhinder. 

Verminderen geluidhinder bij burgers door industrie en 
transportactiviteiten. 
Bodemsanering 

Het voorkomen van maatschappelijke stagnatie door te 
bevorderen dat de bodemverontreiniging, die gewenste 
beleidsdoelen in de weg staat, wordt opgeheven. 
Het voor 2030 reduceren en beheersen van alle 
milieurisico's van bodemverontreiniging. 
Het voor 2015 saneren en/of beheersen van alle 
spoedeisende gevallen. 

Beïnvloeden van Europese besluitvorming op het gebied van 
nationaal en regionaal milieubeleid, ontwikkeling van 
internationale samenwerkingsprojecten. 
Monitoring en verkenningen 

o Voor iedereen toegankelijke gegevens over het milieu en 
de transparantie van het openbaar bestuur. 

o Integrale afwegingskaders voor het maken van duurzame 
plannen (people, planet, profit).  
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Speerpunt Prestatie indicator 2011 2012 2013 2014 
Uitvoering geven aan het uitvoerings-
programma Externe Veiligheid 2011-2014. 

Jaarrapportages PF 
EV 

Energie en klimaatbeleid 
o Uitvoeren RCI-programma (waaronder 

realisatie CCS). 
o Uitvoering energiebesparingsplannen 

MKB. 
o Ondersteunen bij de uitvoering van 

duurzame energieplannen. 

C02 monitor 

Luchtkwaliteit 
o Uitvoeren van de actieprogramma's 

luchtkwaliteit in de regio. 
o Uitvoeren geurbeleid. 
o Exploitatie van het meetnet. 

MSR 

Geluidhinder 
o Treffen van bronmaatregelen en -

waar aanvullend nodig -
overdrachtsmaatregelen. 

o Onderzoek naar nieuwe maatregelen 
en innovatie van bestaande 
technieken. 

o Via een verantwoorde ruimtelijke 
inrichting geluidsbronnen terugdringen, 
bundelen, ordenen en inpassen. 

MSR 

Bodemsanering 
o Integratie van de bodem in ruimtelijke 

ordeningsprocessen en in 
gebiedsgerichte programma's en 
projecten. 

o Uitvoeren bodemsanerings-
programma's. 

Mon itori ngrapportage 
VROM 
MSR 

De opgebouwde kennis en ervaring wordt 
benut voor de ontwikkeling van praktische en 
uitvoerbare Europese regelgeving ten behoeve 
van de leefomgevingkwaliteit en voor 
internationale projecten. 

PM 

Monitoring en verkenningen 
o Verbeteren beschikbaarheid, 

betrouwbaarheid en toegankelijkheid 
van (milieu)gegevens. 

o Verzamelde en beheerde gegevens 
beschikbaar voor scenario-studies en 
verkenningen. 

o Opstellen MSR-rapport. 

Rapportage MSR 
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Wat mag dat kosten? 

Exploitatie (bedragen x € 1.000) 2011 
Apparaats- en overige kosten €15.775 

Taakstellingen 
Voor de toewijzing van de budgetten aan de programma's hebben de werkplannen 2010 als basis 
gediend. Dit betekent dat de consequenties van de taakstellingen nog niet zijn verwerkt in de 2e 

W-vraag. Hiervoor dienen door het Algemeen Bestuur beleidskeuzes voor 2011 en volgende jaren te 
worden gemaakt. Deze beleidskeuzes worden in het Algemeen Bestuur van 1 juli voorgelegd en 
vervolgens verwerkt door middel van begrotingswijzigingen. 
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8 Paragrafen 

8.1 Lokale heffingen 

De DCMR legt geen lokale heffingen op. Wel heft de DCMR leges over het gebruik van het archief. 
Deze leges betreffen het maken van kopieën en het aanvragen van tekeningen. De totale opbrengst 
bedraagt circa € 4000. 

8.2 Weerstandsvermogen 

Algemeen 
De paragraaf weerstandsvermogen beoogt een beschouwing te geven over de kwaliteit van de 
vermogenspositie van de DCMR op lange termijn. 

Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat 
de voortzetting van de door de DCMR uit te voeren taken in het gedrang komt. 
Het weerstandsvermogen is het saldo van de weerstandscapaciteit en de financiële gevolgen van de 
risico's. Het weerstandsvermogen geeft samen met het begrotingsresultaat, het verloop van de 
investeringen, financiering, reserves en voorzieningen en de uitkomsten van de meerjarenraming een 
indicatie van de financiële positie van de DCMR. 

Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste 
wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere éénmalige tegenvallers op te kunnen vangen 
zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de door de DCMR uit te voeren taken. 
De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om 
tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de voortzetting 
van de door de DCMR uit te voeren taken. 

Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf (statisch 
weerstandsvermogen) of op meerdere jaren (dynamisch weerstandsvermogen). Om het 
weerstandsvermogen te kunnen bepalen is inzicht nodig in enerzijds de weerstandscapaciteit en 
anderzijds in de omvang en de achtergronden van de risico's. 

De paragraaf weerstandsvermogen bevat volgens de voorschriften vanuit het BBV ten minste: 
a. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's; 
b. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
c. een inventarisatie van de risico's. 

Beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's 
Het beleid van de DCMR is tot op heden geweest om voor de bepaling van de weerstandscapaciteit 
alleen de algemene reserve te betrekken. Het gewenste saldo van de algemene reserve is bepaald op 
€ 3.400.000. Hierbij heeft geen risico-inventarisatie plaatsgevonden, maar is uitgegaan van een aantal 
vuistregels zoals aangereikt door Deloitte (zie ook inventarisatie risico's). De gewenste omvang van 
de algemene reserve wordt periodiek geëvalueerd. 

Inzicht in de risico's die de DCMR als organisatie loopt als ook de benodigde omvang van de 
algemene reserve is nog onvoldoende. Voor 2010 is een risicoinventarisatie en herijking van het 
weerstandvermogen voorzien mede geënt op de veranderde situatie van de organisatie. 
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Inventarisatie weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit van DCMR bestaat uit de algemene reserve. De ontwikkeling van de 
algemene reserve wordt in onderstaande tabel 2 weergegeven 

Tabel 2: 
Ontwikkeling algemene reserve 
Stand per 1 januari 2011 
Toevoeging uit resultaat 2011 
Onttrekkingen uit het resultaat 2011 
Resultaatbestemming 2011 
Per saldo mutatie weerstandsvermogen 2011 
Stand per 31 december 2011 

Mutaties 

€410.457 
€ 0 
€ 0 

Stand 
€450.000 

€410.457 
€860.457 

Vanaf 2010 wordt € 1,- per gefactureerd uur gedoteerd aan de algemene reserve. In 2010 leidt dit tot 
een dotatie van circa € 450.000 en in 2011 tot een dotatie van circa € 410.000. 

Inventarisatie risico's 

Algemeen 
Een risico is een gebeurtenis die een bedreiging vormt voor de realisatie van een doelstelling van de 
DCMR. De omvang van een risico wordt bepaald door de kans dat de bedreiging zich voordoet en de 
omvang van het effect bij voorkomen. 
Risico ligt besloten in onzekerheid. Het blijkt uit gebeurtenissen, uit de gevolgen hiervan voor de 
risico-objecten en uit de omvang van de schade. 

Een onderscheid wordt gemaakt in speculatieve risico's en zuivere risico's. Speculatief risico vloeit 
voort uit een bewuste actie (ook wel genoemd commercieel risico of dynamisch risico). Zuivere risico's 
hebben steeds een nadelig effect. Voor zover men zich van dat risico bewust is, zal men trachten 
maatregelen te treffen indien de mogelijke effecten een gewenste bandbreedte overschrijden. 
Dit laatste noemen we risicomanagement en dit betreft het geheel van activiteiten gericht op het 
beperken en voorkomen van zuivere risico's waaraan risico-objecten zijn blootgesteld. 
De risico's relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet op een andere wijze zijn 
ondervangen. Reguliere risico's - risico's die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed 
meetbaar zijn - maken geen deel uit van de risico's in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor 
kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. 

Om een goed zicht te krijgen op het risico moeten we inzicht hebben in de onzekerheid (kans) dat een 
gebeurtenis (risicofactor) zich voordoet en op het effect wat het voordoen van de risicofactor heeft en 
de schade die daaruit voortvloeit. 

Op hoofdlijnen is enkele jaren geleden geïnventariseerd welke typen bedrijfs- en bestuursrisico's zich 
kunnen voordoen bij de DCMR: 

extern: incidenten, onvoorziene ontwikkelingen; 
extern juridisch: aansprakelijkstelling door DCMR-optreden; 
intern sociaal/organisatorisch: integriteitsproblemen, fraude, misbruik van bevoegdheden; 
intern "technisch" (gebouw, IT-systemen, informatiebestanden, administratieve organisatie, e.d.). 

Tot op heden wordt op basis van die inventarisatie en een aantal vuistregels aangereikt door Deloitte 
aangenomen dat de DCMR een weerstandscapaciteit van € 3.400.000 moet hebben. De voorziene 
stand voor ultimo 2011 wijkt daar sterk van af. 

In 2010 zal een herijking van het risicomanagement plaatsvinden en van de daarop gebaseerde 
weerstandscapaciteit. 

Benoembare specifieke risico's 
Uit het geheel van bedrijfs- en bestuursrisico's worden de hiernavolgende specifiek benoemd. Dit zijn 
dus niet alle risico's, maar wel die risico's die in de afgelopen jaren specifieke aandacht hebben 
gevraagd, respectievelijk in 2010 en latere jaren kunnen leiden tot financiële gevolgen. 
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Rechtmatigheid 
De DCMR volgt ten aanzien van rechtmatigheid de Provinciewet, waarin wordt gesteld dat door een 
financiële verordening de DCMR spelregels voor interne rechtmatigheid heeft vastgelegd. 
Belangrijke interne regel is dat het DCMR-bestuur afspraken heeft gemaakt dat de 
begrotingsoverschrijdingen niet als onrechtmatig worden aangewezen indien de betreffende kosten 
worden gecompenseerd door gerelateerde opbrengsten en/of de kostenoverschrijdingen passen 
binnen het beleid. 

De inkopen van de DCMR verdienen de blijvende aandacht van het management. 

Projecten 
De DCMR voert voor haar eigen rekening en risico projecten uit die minimaal kostendekkend moeten 
zijn. Streven is om hier vanuit noodzakelijke ontwikkeling en expertise een surplus te realiseren. Bij 
het niet realiseren van een surplus staat de kennisontwikkeling onder druk en bij het niet voldoen aan 
afgesproken projectdoelen kan er een verlies ontstaan, dat ten koste gaat van het weerstands
vermogen. 

Claims 
Per 31 december 2009 zijn er twee zaken waarbij claims tegen de DCMR aan de orde zijn. 
De eerste betreft een buitengerechtelijke claim van € 500.000 van een buurbedrijf van de afgebrande 
Pallethandel Lievaart en Slaghuis te Maassluis. De afhandeling is in handen gesteld van de 
bedrijfsverzekeraar. De aansprakelijkheid is afgewezen. Van de tegenpartij is sinds juni 2008 (een 
sluitingsbrief ter voorkoming van verjaring) niets meer vernomen. 
De tweede betreft het hoger beroep van de DCMR en de gemeente Rotterdam naar aanleiding van de 
uitspraak van de Rechtbank inzake de aansprakelijkstelling van de DCMR en de gemeente Rotterdam 
naar aanleiding van de brand bij CMI (Rotterdam) in 1996. De claim inclusief wettelijke rente bedraagt 
€ 2.000.000. De uitspraak laat vooralsnog op zich wachten. 

Huisvesting 
Het kantoorgebouw aan de 's-Gravelandseweg 565-567 te Schiedam wordt in de zin van het BBV 
aangemerkt als kapitaalgoed. Op 16 februari 2010 was de notariële overdracht gepland van het 
DCMR-pand aan de 's-Gravelandseweg. Vooralsnog wordt nu de overdracht voorzien op 15 
december 2011. 

8.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

Kapitaalgoederen zijn duurzame productiemiddelen die de DCMR nodig heeft om de diensten en 
goederen te produceren die zij aan participanten en niet-participanten levert. Deze paragraaf moet op 
grond van het BBV ten minste de kapitaalgoederen wegen, riolering, groen en gebouwen bevatten. 

8.4 Financiering 

De financieringsparagraaf vloeit voort uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO). Voor 
de DCMR is deze regelgeving vertaald in het door het Algemeen Bestuur vastgestelde treasury 
statuut. Deze financieringsparagraaf is in samenhang met het treasury statuut een belangrijk 
instrument voor het transparant maken en daarmee sturen, beheersen en controleren van de treasury 
functie van de DCMR. 
De treasury functie omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht 
houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de 
hieraan verbonden risico's. 
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Aandachtspunten vanuit de treasury zijn: 
o de financiering van onroerend goed vindt met vreemd vermogen plaats; hiervoor zijn leningen 

afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG); 
o facturering van de bijdragen van de participanten vindt vier keer per jaar plaats; de bijdragen 

van de participanten moeten uiterlijk halverwege het kwartaal zijn ontvangen; 
o de DCMR leent geen gelden uit aan derden; 
o de DCMR maakt alleen gebruik van goed bekendstaande banken; 
o voor de financiering van tekorten op de rekening-courant wordt gebruik gemaakt van 

kasgeldleningen via goed bekendstaande banken. 

In 2007 is het treasurystatuut voor het laatst herzien en in de bestuursvergadering van 7 december 
2007 vastgesteld. 

8.5 Bedrijfsvoering 

Verandering in de DCMR-organisatie 
In 2009 is de reorganisatie van de DCMR gestart. Met de nieuwe hoofdstructuur van de DCMR 
bestaat de organisatie uit de volgende afdelingen: 

o Bedrijfsvoering 
o Haven en Industrie 
o Gemeenten en MKB 
o Expertisecentrum 

De herinrichtingsplannen voor de nieuwe afdelingen zijn in 2009 opgesteld en de adviesaanvragen 
ingediend bij de Ondernemingsraad. 
De afdeling Bedrijfsvoering is gerealiseerd per 1 januari 2010. De afdelingen Haven en Industrie, 
Gemeenten en MKB en Expertisecentrum zijn gerealiseerd per 1 april 2010. 

In 2010 wordt onder de naam "operatie kasper" gewerkt aan de visie 2011-2014 en de invulling van de 
taakstellingen die door de participanten in het vooruitzicht zijn gesteld. Ook voor de jaren 2012 en 
verder wordt rekening gehouden met aanvullende taakstellingen als gevolg van kortingen op het 
gemeentefonds. De uitkomsten van dit proces worden in de juli vergadering aan het Algemeen 
Bestuur ter instemming voorgelegd. 

Loopbaanbeleid en mobiliteitsbeleid 
Vooruitlopend op de externe en interne ontwikkelingen bij de DCMR wordt dit jaar geïnvesteerd in het 
loopbaan- en mobiliteitsbeleid. Ontwikkeling van werknemers en het flexibel kunnen inzetten van deze 
werknemers zijn een voorwaarde om de ambities van de DCMR - expertisedienst, goede inbreng 
milieu in RO, sterkere adviesrol - te kunnen realiseren. De DCMR heeft steeds meer hoog opgeleide 
medewerkers nodig die naast een veelal technische opleiding ook in staat zijn te netwerken, te 
adviseren aan bedrijven en participanten en bestuurlijke belangen te onderkennen. 

Bezuinigingen in de overheidssector in 2011 zullen ook terugslaan op de DCMR. Dit maakt de 
noodzaak om personeel flexibel in te zetten om teruggang in formatie op te vangen des te 
belangrijker. Vooral het verhogen van de zogenaamde horizontale mobiliteit vraagt aandacht. Om 
deze horizontale mobiliteit te verhogen zijn verschillende zaken zoals de rol van het management, 
scholingsmogelijkheden, seniorenbeleid en stagemogelijkheden vorm gegeven en in de praktijk 
ingezet. 

Financiële sturing en planning en control 
In 2008 en 2009 is de versterking van de financiële bedrijfsvoering vormgegeven. Daarbij is sturing 
geënt op maandelijkse rapportage geïntroduceerd. Per 1 januari 2010 is de tariefstructuur herzien en 
wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk gerealiseerde uren. Voor 2011 wordt een verdergaande 
efficiëntieverbetering gepland in samenhang met een betere afstemming van taken die worden 
uitgevoerd in de afdeling bedrijfsvoering en taken die worden uitgevoerd in de productieafdelingen. 
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Inkopen 
Het Europees Aanbesteden is op hoofdlijnen vormgegeven en wordt in 2010 nader vormgegeven met 
behulp van een zogenaamde inkoopkalender. In 2011 wordt dit kwalitatief verder ontwikkeld. Het 
verminderen van het aantal contracten en facturen is een belangrijk punt van aandacht. De DCMR 
blijft zich verder inzetten op het verstevigen van het 'duurzaam inkopen'. 

Informatievoorziening 
Het jaar 2011 is in het informatieplan van de DCMR tot het "Jaar van de Kennis' gedoopt. In dit jaar 
wordt het systematisch vastleggen en delen van (specialistische) kennis geborgd. Kennismanagement 
biedt garanties voor de toekomst, bij veranderingen in organisatie en takenpakket. 
De uit veranderende wet- en regelgeving voortvloeiende intensievere samenwerking met 
ketenpartners op het gebied van vergunningverlening en handhaving stelt eisen aan de inrichting van 
de informatievoorziening. Investeringen vinden plaats om een hierop toegesneden 
informatiearchitectuur te ontwikkelen. 
Daarnaast is er nadrukkelijk blijvende aandacht voor de bedrijfsvoeringsystemen. 

8.6 Verbonden partijen 

In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk daarmee verband 
houdende risico's moet in de begroting en in de jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin 
aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. Verbonden partijen zijn die partijen waarin de 
DCMR een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Dat kunnen zijn gemeenschappelijke 
regelingen, samenwerkingsverbanden, vennootschappen, stichtingen en verenigingen. 

Een bestuurlijk belang betreft zeggenschap, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur van de 
verbonden partij, hetzij door stemrecht. 
Van een financieel belang is sprake als de DCMR aan de verbonden partij een bedrag beschikbaar 
heeft gesteld dat niet verhaalbaar is als de partij failliet gaat of als de DCMR aansprakelijk is voor een 
bepaald bedrag als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 

Bij een verbonden partij is er dus sprake van een financieel en een bestuurlijk belang. Het is dus niet 
de bedoeling te rapporteren over alle partijen waarmee de DCMR op enigerlei wijze in bijvoorbeeld 
projectverband (zie het programma "Jaarverslag Projecten") verbonden is. 

Hoewel de DCMR participeert in vele vormen van samenwerking op projectbasis is er in het primaire 
proces geen sprake van een verbonden partij. 
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Deel II: Financiële begroting 

9 Overzicht van Baten en Lasten 

In onderstaande tabel 3 is voor 2011 inzicht gegeven in de lasten en baten per participant 2011. 

Tabel 3: 
Omschrijving Lasten 2011 Baten 2011 Resultaat 2011 
Gemeente Albrandswaard 
Gemeente Barendrecht 
Gemeente Bernisse 
Gemeente Brielle 
Gemeente Capelle a/d IJssel 
Gemeente Hellevoetsluis 
Gemeente Krimpen a/d IJssel 
Gemeente Lansingerland 
Gemeente Maassluis 
Gemeente Ridderkerk 
Gemeente Schiedam 
Gemeente Spijkenisse 
Gemeente Vlaardingen 
Gemeente Westvoorne 
Gemeente Rotterdam 
Provincie Zuid-Holland 
Projecten 

Overige dekkingsmiddelen 
Onvoorzien 

Mutatie algemene reserve 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
r a t l 
€ 
€ 

TT 
ÉÉ 

268.336 
416.732 
359.273 
470.909 
392.768 
359.633 
335.476 

1.252.668 
298.872 
741.210 
913.505 
584.536 
773.531 
445.597 

15.106.765 
18.296.247 
13.917.123 

1 

270.692 
420.484 
362.532 
475.192 
396.294 
362.864 
338.459 
.264.044 
301.529 
747.861 
921.595 
589.795 
780.382 
449.641 
.224.055 
.436.204 
.002.015 

2.356 
3.752 
3.259 
4.283 
3.526 
3.231 
2.983 

11.376 
2.658 
6.651 
8.090 
5.259 
6.851 
4.043 

117.290 
139.957 
84.892 

410.457 € € 
410.457 
410.457-

Toelichting 
In de AB vergadering van 1 oktober 2009 is een nieuwe tariefstructuur vastgesteld. In de vastgestelde 
tarieven zit een opslag van € 1,- per uur voor de opbouw van het weerstandsvermogen. Voor 2011 
wordt eenzelfde opslag gehanteerd. Dit betekent dat bij de programma's een positief resultaat 
ontstaat. Het resultaat wordt gedoteerd aan de algemene reserve. 
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10 Ontwikkeling werkplanbijdragen 2009-2011 

In onderstaande tabel 4 is het verloop van de bijdragen van de participanten over de jaren 2009 tot en 
met 2011 zichtbaar gemaakt. 

Tabel 4: 

Omschrijving 

Gemeente Albrandswaard 
Gemeente Barendrecht 
Gemeente Bernisse 
Gemeente Brielle 
Gemeente Capelle a/d IJssel 
Gemeente Hellevoetsluis 
Gemeente Krimpen a/d IJssel 
Gemeente Lansingerland 
Gemeente Maassluis 
Gemeente Ridderkerk 
Gemeente Schiedam 
Gemeente Spijkenisse 
Gemeente Vlaardingen 
Gemeente Westvoorne 
Gemeente Rotterdam 
Provincie Zuid-Holland 
Proiecten 

SB 

1. 

1 

306.828 
450.168 
382.161 
490.069 
405.645 
391.998 
356.958 
330.741 
332.552 
781.003 
.004.606 
615.397 
814.337 
437.023 
.252.806 
.856.137 
.096.561 

306.828 
450.168 
382.161 
490.069 
405.645 
391.998 
356.958 

1.330.741 
332.552 
781.003 
917.500 
615.397 
814.337 
437.023 

17.252.806 
16.666.222 
14.044.415 

ammg Date 
2010 voor 
wijzigi 

413 
457 
397 
517 
421 
436 
374 

1.371 
338 
881 

1.059 
635 
847 
498 

€ 15.961 
€ 16.586 
€ 11.309 

— 765 
977 
419 
149 
960 
543 
630 
557 
098 
514 
,450 
.303 
090 
.753 
.384 
.204 
.887 

293.721 
456.257 
393.375 
515.619 
430.009 
393.735 
367.253 

1.371.583 
327.182 
811.486 

1.000.000 
639.972 
846.773 
487.894 

17.207.773 
17.401.204 
17.496.682 

1 

270.692 
420.484 
362.532 
475.192 
396.294 
362.864 
338.459 
.264.044 
301.529 
747.861 
921.595 
589.795 
780.382 
449.641 
.224.055 
.436.204 
.002.015 

€ 62.304.990 € 55.975.823 € 52.508.682 € 60.440.518 € 55.343.639 

Toel icht ing 
In de kolom 'Raming baten 2009 na wijziging' zijn de werkplanbijdragen 2009 weergegeven. De kolom 
realisatie baten 2009 geeft de realisatie van de werkplanbedragen zoals opgenomen in de 
jaarrekening/jaarverslag 2009. 

De 'Raming baten 2010 voor wijziging' betreffen de begrote bedragen zoals opgenomen in de 
beleidsbegroting 2010. De bedragen in deze begroting waren gebaseerd op de bijdragen in de 
primaire beleidsbegroting 2009 vermeerderd met een indexeringspercentage van 4,02%. 
De daadwerkelijke werkplanbijdragen over 2010 staan vermeld in de kolom 'Raming baten 2010 na 
wijziging'. 

De bedragen in de kolom 'Raming baten 2011' zijn gebaseerd op de uitgangspunten en aannames 
zoals deze in hoofdstuk 3 (Financieel kader) zijn opgenomen. 
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11 Ontwikkeling financiële positie 

In onderstaande tabel 5 is de geprognosticeerde balans per 1 januari 2011 en 31 december 2011 
opgenomen. 

Tabel 5: 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Voorraden 

Overige uitzettingen met een 
rentetypische loopti jd korter dan één 

Liquide middelen 

Overlopende activa 

4.686.187 

1.566.359 

4.501.588 

8.441.364 

1.209.552 

11.495.187 

1.566.359 

4.501.588 

8.441.364 

1.209.552 

ACTIVA 

Eigen vermogen 

Voorzieningen 

Vaste schulden met een rentetypische 
loopti jd van één jaar of langer 

Netto vlottende schulden met een 
rente typische koopti jd koter dan één 
|jaar 

Overlopende passiva 

5.238.109 

0 

1.309.006 

7.863.533 

5.993.402 

4.827.652 

0 

8.119.006 

7.863.533 

6.403.859 

Toelichting mutaties 2011: 

Materiele vaste activa 
Op 16 februari 2010 was de notariële overdracht aan Burgfonds gepland van het DCMR-pand aan de 
's-Gravelandseweg. Deze overdracht is uitgesteld omdat Burgfonds heeft aangegeven niet aan haar 
betalingsverplichting te kunnen voldoen. Vooralsnog wordt nu de overdracht voorzien op 
15 december 2011. 

Als gevolg van de notariële overdracht van het pand wordt de waarde van de materiële vaste activa 
verminderd met de boekwaarde van het pand ad € 6.810.000. 

Verondersteld wordt dat in 2011 het bedrag aan vervangingsinvesteringen gelijk is aan het bedrag aan 
afschrijvingen. 

In onderstaande tabel 6 wordt het verloop van de activa in 2011 inzichtelijk gemaakt. 

Tabel 6: 

L JJ.i.'.IJLU.I.II.I 

Bedri j fsgebouwen 
Machines, apparaten en installaties 
Overiae mat.vaste activa 

iHiflmtM 

6.810.000 
1.018.722 
3.666.465 

0 
735.507 
416.144 

H.iiM.IM.I.I.M.I 

6.810.000 
0 
0 

LmiM'jJ 

o 
735.507 
416.144 

mo 2011 
€ 

0 
1.018.722 
3.666.465 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 
Als gevolg van de door het AB in oktober 2009 vastgestelde tariefstructuur wordt de algemene reserve 
gedoteerd met € 1,- per geleverd uur. De dotatie zal in 2010 ongeveer € 450.000 en in 2011 ongeveer 
€410.000 bedragen. 

Sesfemm/ngsreserve 
In 2010 wordt een onttrekking van circa € 1.000.000 verwacht ten laste de reserve Personeel en 
organisatie om de financiële gevolgen van de reorganisatie in januari en april 2010 op te vangen. 
Vooralsnog worden in 2011 geen mutaties in de bestemmingsreserves voorzien. 
In onderstaande tabel 7 wordt inzicht gegeven in het verloop van het eigen vermogen in 2011 
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Tabel 7: 

Omschrijving 

Algemene reserve 

Bestemmingsreserves 
Industrielawaai 
Informatievoorziening 
Productontwikkeling 
Personeel en organisatie 
Transitie Fysieke Infrastructuur 
Subtotaal bestemmingsreserves 

450.000 

450.000 

0 
1.118.970 

307.770 
950.912 

2.000.000 
4.377.652 

410.457 

410.457 

860.457 

860.457 

0 
1.118.970 

307.770 
950.912 

2.000.000 
4.377.652 

4.827.652 410.457 0 5.238.109 

Vaste schuld met een looptijd langer dan 1 jaar 
De langlopende lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten zal als gevolg van de overdracht van het 
DCMR-pand aan de 's-Gravelandseweg eind 2011 afnemen met de boekwaarde van het pand 
ad €6.810.000. 

Overlopende passiva 
Overeenkomstig de gemaakte afspraken over de dotatie van de vermogensopslag van € 1 per 
gefactureerd uur voor opbouw van het weerstandsvermogen zal het resultaat worden gedoteerd aan 
de algemene reserve. Overige, nu niet voorziene, resultaten op de programma's zullen aan de 
algemene reserve worden gedoteerd of via het voorschot met specifiek bestedingsdoel met de 
participanten worden verrekend. 
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Bijlage 1 Voorbereiding productbegroting 2011 

Gegeven de prijsdruk op de vaste kern van de diensten voor participanten en de verschuiving van 
vergunningverlening naar advisering bij ruimtelijke plannen voor inpassing vraagstukken zal het de 
komende jaren de uitdaging zijn om in de werkplannen de vaste taken op adequaat niveau te blijven 
uitvoeren. 
Alle werkplannen voor participanten van de DCMR hebben een gemeenschappelijke kern, met 
daarnaast per participant een aantal meer specifieke diensten. 

Gemeenschappelijke kern 
De gemeenschappelijke kern bestaat uit de diensten op het gebied van vergunningen en toezicht en 
handhaving Wet milieubeheer. Deze diensten worden conform het Milieu Activiteiten Programma 
(MAP) geprogrammeerd met het programma milieudoelen als rode draad. Verder behoren enkele 
dienstbrede projecten zoals de Milieumonitor MSR, het geluidbeheerssysteem 12, chemisch advies en 
de meldkamer en de multidisciplinaire crisistaken tot de kern voor alle participanten, alsmede 
algemeen milieubeleid werk ter ondersteuning van participanten. 
Voor deze vaste beheerstaken zal de oplossing voor de 3%-efficiency taakstelling gezocht worden in 
efficiency winst door kostenbesparing, samenwerking en waar mogelijk schaalvergroting. Voor de 
versterking van het RO spoor, dat meer en meer de instrumenten moet leveren om knelpunten op het 
gebied van milieu, economie en ruimte op te lossen, kan gedacht worden aan een betere verankering 
van de diensten in alle werkplannen van de GR. Hierdoor kan er gewerkt worden aan standaardisatie 
van producten en diensten, waarmee kosten gereduceerd kunnen worden. Met detachering en 
maatwerkopdrachten op RO gebied kan een bijdrage geleverd worden aan flexibilisering van het werk 
bij deelnemende gemeenten en wordt een deskundigheidscluster op milieuadvisering bij ruimtelijke 
plannen en duurzame gebiedsontwikkeling gecreëerd. Dit levert besparingen bij de DCMR en bij 
participanten op. 

Specifieke diensten 
Voor participanten Rotterdam en provincie Zuid-Holland worden adviesdiensten op specialistische 
gebieden als bodembescherming en bodemsanering, externe veiligheid, energie en klimaat, geluid en 
luchtkwaliteit uitgevoerd. 
Daarnaast heeft elke participant maatwerkdiensten in de werkplannen staan. Voor Rotterdam betreft 
dat milieubeleidstaken, RO taken en advisering van het gemeentebestuur, voor de provincie wordt 
gewerkt aan het opzetten van de Regionale Uitvoeringsorganisatie, voor regiogemeenten wordt veel 
aanvullende advisering op gebied van milieubeleid en RO op offertebasis buiten de werkplannen om 
verricht. 

Ontwikkeling werkplannen 2011 
De ontwikkelingen in de omgeving van de DCMR en de uitdagingen op inhoudelijk en financieel 
gebied waar de DCMR voor staat levert daarmee een drietal speerpunten op voor de ontwikkeling van 
de werkplannen voor participanten. 

• Efficiëntie maatregelen en kostprijsreductie door verdergaande samenwerking met andere 
inspectiediensten en door schaalvergroting, alsmede door innovatie en door het optimaliseren 
van de balans tussen professionals en ondersteuners bij de inzet voor vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. 

• Uitbouw en standaardisatie van de diensten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, 
waardoor de kostprijs voor participanten beheerst kan worden en een flexibele inzet van 
deskundigheid bij DCMR en participanten de kosten van inleen vanuit de commerciële sector 
reduceert. 

• Versterking van de regionale kennisfunctie en de functie van autoriteit voor milieudata door 
betere ontsluiting van kennis en data voor extern gebruik en door kennisvalorisatie. 

De DCMR streeft er hierbij naar met kostprijsreductie en uitbouw van de dienstverlening in nu nog niet 
bewerkte gebieden, de volumedaling in het huidige werkpakket te minimaliseren en deels op te 
vangen. 
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