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Concept-begroting 2016 en jaarrekening 2014 

Geachte raad, 

Hierbij doe ik u de concept-begroting 2016 van de DCMR Milieudienst Rijnmond toekomen. 
Ingevolge artikel 29, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 
stel ik u in de gelegenheid bij het dagelijks bestuur van de DCMR uw zienswijze kenbaar te maken. 

Het dagelijks bestuur van de DCMR heeft op 9 april jl. ingestemd met de concept-begroting. De 
begroting 2016 zal ter vaststelling worden aangeboden aan de vergadering van het algemeen 
bestuur op 9 juli 2015. 
De begroting is gebaseerd op de financiële uitgangspunten die in het dagelijks bestuur d.d. 
19 februari 2015 zijn vastgesteld. De indexeringsbrief van de Financiële Werkgroep Sturing 
Gemeenschappelijke Regelingen maakt deel uit van deze uitgangspunten. 
Ingevolge artikel 29, derde lid, van de Gemeenschappelijke regeling wordt de begroting door de 
participanten voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten, algemeen 
verkrijgbaar gesteld. 

Tevens zend ik u conform artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen hierbij ter 
informatie de jaarrekening 2014, inclusief goedkeurende accountantsverklaring. Het Dagelijks 
Bestuur heeft op 9 april 2015 met de jaarrekening 2014 ingestemd en zal deze ter vaststelling 
aanbieden aan het algemeen bestuur op 9 juli 2015. Bij de jaarrekening 2014 treft u ook het 
accountantsverslag aan naar aanleiding van de controle op de jaarrekening. 
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Ik verzoek u uw zienswijze op de concept-begroting voor 20 juni 2015 aan het dagelijks bestuur 
kenbaar te maken. 

Hoogachtend, 

namens het dagelijks bestuur DCMR Milieudienst Rijnmond, 

drs. J.H. Meijer 
directeur a.i. DCMR Milieudienst Rijnmond 
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VERTROUWELIJK 
Aan de leden van het Algemeen Bestuur van BAKER TILLY 
Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond g £ 

Rotterdam, 9 april 2015 

Geachte leden van het Algemeen Bestuur, 

In overeenstemming met de van u verkregen opdracht hebben wij de jaarrekening over boekjaar 2014 van uw Milieudienst 
gecontroleerd. 

De belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole hebben wij in dit accountantsverslag opgenomen. Bij deze 
jaarrekening zullen wij een goedkeurende controleverklaring verstrekken. Dit verslag van bevindingen doet geen afbreuk aan ons 
oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de baten en lasten over het boekjaar en de activa en passiva in 
overeenstemming met het BBV en dat deze in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand is gekomen. 

Wij bedanken de directie en de medewerkers van uw milieudienst voor de open en constructieve samenwerking bij het verrichten 
van onze controlewerkzaamheden en de totstandkoming van onze rapportage. 

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij graag bereid. 

Met vriendelijke groet, 
Baker Tilly Berk N.V. 

drs. R. Opendorp RA A.P.C. Stoutjesdijk-Ringeling MSc 
Registeraccountant Registeraccountant 
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BAKER TILLY 
BERK 1. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 

1.1 Opdracht 
In overeenstemming met de van u verkregen opdracht hebben wij de jaarrekening over boekjaar 2014 van de DCMR 
Milieudienst Rijnmond gecontroleerd. 

Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden inzake de jaarrekening hebben wij de goedkeuringstolerantie gehanteerd in 
overeenstemming met het Besluit Accountscontrole Decentrale Overheden (BADO). U heeft geen lagere marge vastgesteld 
waardoor wij het wettelijke kader als uitgangspunt hebben gehanteerd. Hieruit volgt dat wij voor de jaarrekening een tolerantie 
voor fouten van € 591.000 ( 1 % van de lasten inclusief stortingen in de reserves) hebben gehanteerd en een tolerantie voor 
onzekerheden van € 1.773.000 (3% van de lasten inclusief stortingen in de reserves). 

1.2 Grondslagen 
De accountantscontrole omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen, beoordeling van de grondslagen van 
de financiële verslaggeving en van belangrijke schattingen die bij het opmaken van de jaarrekening zijn gehanteerd. 

Wij hebben met de directie de aanvaardbaarheid van de gehanteerde waarderingsgrondslagen en de consistente toepassing 
daarvan besproken. In dit kader komen tevens zaken aan de orde die een significante invloed hebben op de kwaliteit van de 
jaarverslaggeving, zoals nieuwe of gewijzigde waarderingsgrondslagen, schattingen, beoordelingen en onzekerheden en/of 
bijzondere transacties. 

Naar onze mening zijn de door de directie gekozen waarderingsgrondslagen aanvaardbaar en consistent toegepast met betrekking 
tot de significante jaarrekeningposten en bijzondere transacties. 
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BAKER TILLY 
BERK 2. Bevindingen naar aanleiding van de 

eindejaarscontrole 

2.1 Geen sprake van geconstateerde niet-gecorrigeerde afwijkingen 
Naar aanleiding van de door ons verrichte werkzaamheden hebben wij geen afwijkingen en/of onzekerheden geconstateerd die de 
in hoofdstuk 1.1 genoemde rapporteringstolerantie overschrijden. 

2.2 Goedkeurende controleverklaring 
Bij de jaarrekening over boekjaar 2014 zijn wij voornemens een goedkeurende controleverklaring te verstrekken voor het aspect 
getrouwheid als ook voor het aspect rechtmatigheid waarvan de oordeelparagraaf als volgt luidt: 

"Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van DCMR een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en 
lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de 
relevante wet- en regelgeving, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling." 

De strekking van onze controleverklaring is gebaseerd op uw bevestiging dat geen financiële correcties worden doorgevoerd in de 
jaarrekening. 
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BAKER TILLY 
BERK 2. Bevindingen naar aanleiding van de 

eindejaarscontrole 

2.3 Geen bevindingen inzake Begrot ingsrechtmat igheid 
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de Gemeentewet en moeten door het 
bestuur zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het 
financieel beheer. 

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat lasten binnen de begroting blijven en de baten op peil blijven 
en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen ti jdig worden gemeld aan het bestuur 
zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige 
melding aan het bestuur van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van het 
bestuur. 

Het begrotingscriterium is verder verfi jnd en uitgewerkt in de kadernota rechtmatigheid die door het platform rechtmatigheid is 
uitgebracht. De belangrijkste inhoudelijke conclusie hierbij betreft de constatering, dat het overschrijden van de begroting altijd 
onrechtmatig is maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. 

Essentieel is dat het bestuur nadere regels kan stellen wanneer (1) kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct 
gerelateerde opbrengsten, (2) kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid of (3) kostenoverschrijdingen bij open-einde 
regelingen moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat het bestuur geen nader beleid stelt, geldt het 
uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende 
controleverklaring kan worden gegeven, wordt betrokken. Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de 
jaarrekening zijn opgenomen. 
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BAKER TILLY 
2. Bevindingen naar aanleiding van de BERK 

eindejaarscontrole 

2.3 Geen bevindingen inzake Begrotingsrechtmatigheid (vervolg) 
Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het Dagelijks Bestuur in de 
jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde te stellen. Extra lasten die worden gemaakt 
omdat extra opbrengsten daarvoor de ruimte bieden terwijl deze extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra opbrengsten, 
en het Algemeen Bestuur nog geen besluit heeft genomen over de aanwending van deze extra opbrengsten, zijn onrechtmatig. 

Door het Algemeen Bestuur van DCMR worden de volgende criteria met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid gesteld: 
- Hogere lasten per programma dienen gecompenseerd te worden door hogere baten per programma; 
- Overschrijding van investeringsbudgetten zijn rechtmatig wanneer de afschrijvingslast in de exploitatie kan worden gedekt. 

Begrotingsuitputting (lasten voor onttrekking en bestemming aan reserves) 
X € 1.000 

Progr. 
Nr. 

Programma Begroot na 
wijziging in 
euro's 

Werkeli jk in 
euro's 

Verschil in 
euro's 

Verschil 
in % 

1. Vergunningverlening € 12.213 €12.018 - € 1 9 5 - 2 % 

2. Toezicht en Handhaving € 23.874 € 23.132 - € 742 - 3 % 

3. Ruimtelijke Ontwikkeling € 2.979 € 2.811 - € 168 - 6 % 

4. Leefomgevingskwaliteit € 19.297 € 20.546 € 1.249 6 % 

5. Algemene Dekkingsmiddelen € 0 € 1.263 € 1.263 
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2. Bevindingen naar aanleiding van de 
eindejaarscontrole 

2.3 Geen bevindingen inzake Begrotingsrechtmatigheid (vervolg) 

Nadere toelichting programma overschrijding 
Met betrekking tot de overschrijding van de lasten op het programma Leefomgevingskwaliteit kunnen we aan de hand van de 
toelichting bij de programmarekening in het jaarverslag vaststellen dat deze hogere lasten te maken hebben met het uitvoeren van 
meer projecten voor participanten en niet-participanten dan oorspronkelijk gepland. Op het programma zijn ook hogere baten 
verkregen die betrekking hebben op de extra lasten. De overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt vanuit het bestaande beleid. 
Op grond hiervan is geen sprake van een begrotingsrechtmatigheidsfout die wij in ons oordeel moeten betrekken. 

Met betrekking tot de algemene dekkingsmiddelen constateren wij dat de overschrijding met name wordt veroorzaakt door de CAO 
wijziging. Hierbij is het Individueel Keuze Budget geïntroduceerd en wordt het vakantiegeld voortaan binnen het kalenderjaar 
uitgekeerd aan medewerkers. Dit betekent in 2015 voor uw organisatie een eenmalige extra last van € 1,1 miljoen die niet was 
begroot. De overige afwijkingen onder de algemene dekkingsmiddelen bedragen € 129.869. 

Dit betreft: 
- € 128.466 totaal negatief afdelingsresultaat (positief afdelingsresultaat van € 483.143 en 

negatief afdelingsresultaat van € 611.609); 
- € 15.377 doorberekende rente aan kostenplaatsen; 
- Minus € 13.974 betaalde rente financiering. 

Alle deze overschrijdingen worden veroorzaakt vanuit het bestaande beleid. Op grond hiervan is geen sprake van een 
begrotingsrechtmatigheidsfout die wij in ons oordeel moeten betrekken. 
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— _ . ,. , . . BAKER TILLY 
2. Bevindingen naar aanleiding van de BERK 

eindejaarscontrole 

2.4 Schattingen in de jaarrekening 
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn schattingen gemaakt. Bepaalde schattingen zijn van bijzonder belang door hun invloed op 
de jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant (kunnen) afwijken van de verwachtingen. 
Als onderdeel van de controle hebben wij de aanvaardbaarheid van de schattingen beoordeeld. 
De belangrijkste schatting in de jaarrekening zijn: 

Belangrijke schattingen Beoordeling Toelichting 

Waardering van de materiële vaste activa Akkoord In 2014 heeft een afwaardering op het oude DCMR pand 
plaatsgevonden op basis van een de taxatiewaarde van december 
2014 van € 80.000 (zie ook paragraaf 2.5). Daarnaast hebben 
investeringen plaatsgevonden in de automatisering. 
Afschrijving start na ingebruikname van de activa. 

Juistheid van de overlopende activa Akkoord Wij kunnen ons vinden in uw schattingen over de juistheid 
overlopende activa. 

van de 

Volledigheid van de overlopende passiva Akkoord Wij kunnen ons vinden in uw schattingen over de volledigheid van 
de overlopende passiva. 

Wij zijn van mening dat de directie bij het maken van schattingen consistent heeft gehandeld en kunnen ons hierin vinden. 

An independent member of Baker Tilly International 9 



BAKER TILLY 
BERK 2. Bevindingen naar aanleiding van de 

eindejaarscontrole 

2.5 Burgfonds 
DCMR heeft een procedure aangespannen tegen BO Beheer voor verdere afwikkeling van de verkoop van het oude kantoorpand en 
de huur in het huidige pand. Hierop is in juni 2013 een vonnis geweest. Door BO Beheer is hoger beroep tegen dit vonnis ingesteld 
welke op dit moment loopt. In het kader van een consistente gedragslijn is, los van de eventuele uitkomst van het vonnis, 
een hertaxatie uitgevoerd en is de waarde van het kantoorpand aangepast aan de getaxeerde waarde. Deze afwaardering bedraagt 
€ 80.000 waarna de waarde van het pand op € 2,3 miljoen uitkomt. De taxatie heeft net als in voorgaande jaren door dezelfde 
taxateur plaatsgevonden. Voor de onafhankelijkheid van de taxateur adviseren wij u om volgend jaar een andere taxateur de 
taxatie te laten uitvoeren in het geval dat het oude kantoorpand nog in het bezit is van DCMR. 

In 2012 heeft de organisatie uit voorzichtigheid (in afwijking van voorgaande jaren) besloten om de opbrengsten 
uit hoofde van de contracten met Burgfonds inzake het oude kantoorpand (waaronder huur) niet meer als bate te 
verantwoorden echter wel als vordering op te nemen zodat de totale openstaande positie inzichtelijk blijft maar dus wel direct weer 
is voorzien uit voorzichtigheid. Ook hier heeft DCMR een consistente gedragslijn gehanteerd en dit op dezelfde wijze in 2014 
toegepast. Wel heeft zij in 2014 een beperkte correctie doorgevoerd voor de oude jaren zodat de systematiek ook voor de oude 
jaren gelijk is aan de systematiek die gehanteerd is vanaf 2012. 

De advieskosten (juridisch en fiscaal) zijn in 2014 uit voorzichtigheid ten laste van het resultaat gebracht en conform 
besluitvorming uit de bestemmingsreserve Transitie Fysieke Infrastructuur gedekt. 

2.6 WNT 
Wij hebben vastgesteld dat DCMR aan de WNT voldoet. Er zijn geen betalingen boven de grenzen zoals gesteld in de WNT 
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BAKER TILLY 
BERK 2. Bevindingen naar aanleiding van de 

eindejaarscontrole 

2.7 Kwaliteit jaarverslaggeving 
Op grond van wettelijke bepalingen is de directie verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatigheid van 
de totstandkoming van de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten en balansmutaties. 

De jaarstukken over boekjaar 2014 bestaan uit zowel het jaarverslag als de jaarrekening. Onze controleverklaring heeft betrekking 
op de jaarrekening en omvat daarom geen oordeel over de inhoudelijke juistheid en volledigheid van de informatieverstrekking in 
het jaarverslag. 

De inhoud van het jaarverslag hebben wij conform onze opdracht onderworpen aan een marginale toetsing. Conform deze opdracht 
blijft de marginale toetsing beperkt tot het signaleren van mogelijke tegenstrijdigheden tussen het jaarverslag en de jaarrekening. 
Het jaarverslag is, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar met de jaarrekening. 
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BAKER TILLY 
BERK 3. Bevindingen ten aanzien van de interne 

beheersing 

3.1 Werkzaamheden 
Als onderdeel van onze controle van de jaarrekening van de DCMR hebben wij een onderzoek ingesteld naar de administratieve 
organisatie en de interne beheersingsmaatregelen bij de organisatie. 

Onze werkzaamheden waren primair gericht op: 
• Inventariseren van de opzet van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen interne beheersingsmaatregelen; 

Vaststellen bestaan en werking van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne 
beheersing voor zover relevant voor de jaarrekeningcontrole. 

3.2 Bevindingen 
Wij zijn van mening dat de organisatie over het algemeen een goede beheersing heeft van haar bedrijfsprocessen. 
De aanbevelingen die wij afgelopen jaren hebben gedaan zijn volledig door de organisatie opgevolgd behalve de aanbevelingen die 
zullen worden opgelost vanuit de implementatie van een nieuwe applicatie welke langer op zich laat wachten dan in eerste instantie 
was verwacht. 

3.3 Geautomatiseerde gegevensverwerking 
Wij onderzoeken de geautomatiseerde gegevensverwerking in opzet en bestaan voor zover wij dat noodzakelijk achten in het kader 
van de controle van de jaarrekening. De accountantscontrole kan daarom leiden tot andere constateringen dan wanneer een 
gericht onderzoek naar de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking zou plaatsvinden. 

Naar aanleiding van ons onderzoek concluderen wij dat op het gebied van logische toegangsbeveiliging, uitwijkprocedures en in het 
beveiligingsbeleid verbeteringen mogelijk zijn. Ten opzichte van voorgaand jaar is de opvolging in 2014 beperkt geweest. 
Dit aangezien de volledige focus is komen te liggen op het uitgelopen Go-On project. Binnen dit project zullen de verbeteringen 
zoals geconstateerd worden doorgevoerd. 
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BAKER TILLY 

4. Financiële positie en resultaat BERK 

4.1 Resultaat boekjaar 
Uit de jaarrekening volgt een batig rekeningsaldo, na resultaatbestemming, van € 1.280.000 terwij l in de begroting was uitgegaan 
van een nihil saldo. De positieve realisatie ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door de onttrekkingen 
(€ 1.177.000) op de bestemmingsreserves welke niet waren begroot. Wij adviseren u om deze onttrekkingen in het vervolg wel te 
begroten. Wij hebben begrepen dat dit vanaf de begroting 2016 zal gaan gebeuren. 

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 996.000. Dit wordt met name veroorzaakt door het programma algemene 
dekkingsmiddelen. Voor een analyse van het rekeningresultaat over het boekjaar verwijzen wij naar het directieverslag in de 
jaarstukken. 

4.2 Weerstandsvermogen 
In de paragraaf "Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing" in het jaarverslag is de kwaliteit van de vermogenspositie 
van de DCMR op lange termijn uiteengezet. 

In 2012 is het risicomanagement opnieuw geïmplementeerd. Dit heeft onder meer geleid tot het vaststellen van het 
weerstandsvermogen van de DCMR. Het risicomanagement wordt in de komende jaren verder doorontwikkeld, waarbij een 
verbreding van de aanpak wordt aangebracht. In 2013 is dit opgestart. In juni 2014 is door het dagelijks bestuur de notitie Borging 
kwaliteits- en risicomanagement vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft hier op 2 jul i 2014 kennis van genomen. Naar aanleiding 
van de notitie Borging kwaliteits- en risicomanagement is het uitvoeringsplan 2014-2015 opgesteld voor de interne reviews. 
Deze is op 23 jul i 2014 vastgesteld door het directieteam. 

In bovenstaande notities wordt niet ingegaan op de communicatie richting het bestuur over de geïdentificeerde risico's bij DCMR. 
Ons inziens is de input van het bestuur t.a.v. risico's ook van belang en zou het goed zijn om ook het bestuur hierin te betrekken. 
Wij bevelen aan om periodiek (bijvoorbeeld jaarl i jks) de geïdentificeerde risico's ook richting het bestuur te rapporteren en te 
discussiëren of dit in lijn ligt met de beeldvorming van het bestuur. Op basis hiervan kan ook worden geacteerd op de 
geïdentificeerde risico's. Het bestuur kan vervolgens kaders (bij)stellen waarbinnen de organisatie kan handelen. 

Op basis van de resultaten van de eerste cyclus van risicomanagement kan een weerstandsvermogen met een omvang van 3% 
van de opbrengsten over een periode van 3 jaar als basis als reëel worden gezien. Dit is niet afwijkend ten opzichte van voorgaand 
jaar. 
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4. Financiële positie en resultaat 

4.2 W e e r s t a n d s v e r m o g e n ( v e r v o l g )  

Bestemminqsreserve Informatievoorziening 
Aan de reserve is € 558.885 onttrokken. Dit betroffen de daadwerkelijke gemaakte kosten in 2014 voor de projecten Go On en 
MIRR (Rudis en N-MKS). 

Het implementatietraject van Go On is met vertraging van start gegaan. Interpretatieverschillen met de leverancier moesten 
worden verhelderd. Het systeem voldoet vooralsnog niet aan de gestelde eisen en wensen vanuit DCMR. Door deze vertraging is 
het noodzakelijk om het huidige systeem Oracle EBS aan te houden en te upgraden naar een hogere versie aangezien de huidige 
versie volledig uit het onderhoud wordt genomen. In 2014 is voor Go On € 27.000 als investering geactiveerd onder de materiële 
vaste activa. Ultimo 2013 was er reeds € 362.000 geactiveerd. Na ingebruikname van de software zal worden aangevangen met de 
afschrijvingen. Indien de implementatie niet door gaat is het onzeker hoe met deze investeringen omgegaan dient te worden. 

De implementatie van Rudis en N-MKS zal waarschijnlijk tegelijkerti jd worden gerealiseerd en is verschoven naar eind 2015/begin 
2016. De inrichting van Rudis vraagt meer t i jd dan was voorzien. 

Het voorstel vanuit DCMR is om € 450.000 vanuit de resultaatbestemming 2014 extra toe te toevoegen aan de 
bestemmingsreserve Informatievoorziening voor de dekking van de hogere implementatiekosten. 

Bestemminqsreserve Productontwikkeling 
In 2014 is € 124.390 onttrokken uit de bestemmingsreserve. Dit betroffen de daadwerkelijke gemaakte kosten in 2014 voor 
Milieuruimte beheer HIC, Sensortechnologie en Productontwikkeling VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). 

Eind 2014 is er nog € 128.643 beschikbaar in de bestemmingsreserve Productontwikkeling die DCMR volledig wil gaan gebruiken 
voor productontwikkeling VTH. De wens van de DCMR is om de strategische en tactische kant van het inspecteren te versterken 
door verbeterde informatieanalyse. Om hier een goede invulling aan te geven binnen de nieuwe structuur van de DCMR 
moet vroegtijdig worden gestart met de voorbereiding van de vernieuwing. De bestemmingsreserve Productontwikkeling zal worden 
gebruikt voor onderzoek naar de mogelijkheden tot innovatie en intensivering van de taken behorend bij verbeterde 
informatieanalyse waarbij een concreet advies zal worden opgeleverd op met betrekking tot die innovatie en intensivering. 
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4. Financiële positie en resultaat 
BAKER TILLY 
BERK 

4 .2 W e e r s t a n d s v e r m o g e n ( v e r v o l g )  

Bestemminqsreserve Personeel en Orqanisatie 
In 2014 heeft een onttrekking van € 1,1 miljoen aan deze bestemmingsreserve plaatsgevonden. Vanwege de invoering van 
het individueel keuze budget (IKB) per 1 januari 2015 heeft als gevolg dat de periode van de opbouw van het vakantiegeld 
is verschoven naar kalenderjaar. De DCMR keert in het overgangsjaar 2015 niet alleen het vakantiegeld voor het volledige 
jaar 2015 aan haar medewerkers uit, maar ook het opgebouwde vakantiegeld over de maanden mei tot en met december 
2014. Het vakantiegeld over de maanden mei tot en met december 2014 wordt in mei 2015 uitgekeerd. In de jaarrekening 
2014 is hiervoor een verplichting opgenomen onder de balans van € 1,1 miljoen. De lasten zijn gedekt vanuit de 
bestemmingsreserve Personeel en Organisatie. 

Begin 2014 is de DCMR begonnen met het traject van organisatieverandering welke begin 2015 heeft geresulteerd in het 
indienen van een adviesaanvraag bij de OR van de DCMR. De uitvoering van de organisatieverandering leidt tot 
frictiekosten. Voor de inzet van de frictiekosten worden de spelregels vanuit het Sociaal Convenant gevolgd. 

Het voorstel vanuit DCMR is om € 800.000 vanuit de resultaatbestemming 2014 extra toe te toevoegen aan de 
bestemmingsreserve Personeel en Organisatie voor de dekking van de frictiekosten. 

Bestemminqsreserve Transitie Fysieke Infrastructuur 
Zie paragraaf 2.5. 
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BAKER TILLY 
BERK 5. Overige aandachtspunten 

5.1 Overige dienstverlening -> onafhankelijkheid accountant 
Baker Tilly Berk heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen om zijn onafhankelijkheid en die van zijn medewerkers te 
waarborgen. Deze maatregelen omvatten onder meer: 

voorschriften en procedures omtrent onafhankelijkheid. Deze voorschriften voor professioneel gedrag op het gebied van kwaliteit 
en onafhankelijkheid zijn opgenomen in de Gedragscode van Baker Tilly Berk. Deze Gedragscode geldt voor iedere 
medewerker van Baker Tilly Berk en wordt natuurlijk steeds geactualiseerd; 
jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners en medewerkers van Baker Tilly Berk en ondersteunende stafdiensten; 
cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een beoordeling, of er sprake is van mogelijk conflicterende diensten; 
intern en extern kwaliteitsonderzoek; 
reviews door externe toetsers die niet bij de opdracht betrokken zijn, ter waarborging van een deugdelijke grondslag/deskundig 
oordeel; 
roulatie van partners op de opdracht. 

Wij zijn van mening dat wij in relatie tot uw organisatie onafhankelijk, in overeenstemming met de Nadere Voorschriften inzake 
Onafhankelijkheid van de Accountant, hebben gefunctioneerd en dat de objectiviteit van onze oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet 
is aangetast. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden hanteren wij onder andere de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS) 
240. "De verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van fraude in het kader van de controle van 
financiële overzichten". 

De directie is primair verantwoordelijk voor de preventie van fraude. De directie is verantwoordelijk voor een cultuur van eerlijkheid en 
ethisch verantwoordelijk gedrag. Zij dient zowel preventieve als repressieve beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op fraude zo 
veel mogelijk te beperken, zodat de integriteit van de financiële verslaggeving is gewaarborgd. 

Tijdens de controle van de jaarrekening inventariseren wij de frauderisico's binnen uw organisatie en beoordelen wij de interne 
beheersingsmaatregelen die gericht zijn op het voorkomen en ontdekken van fraude. Tijdens de beoordeling bleek ons dat binnen uw 
organisatie reeds de nodige aandacht wordt besteed aan de onderwerpen fraude en integriteit. U heeft aangegeven belang te hechten aan 
een adequate beheersing van frauderisico's. 

5.2 Fraude 
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BAKER TILLY 
BERK 6. Landelijke ontwikkelingen 

In deze paragraaf nemen wij actuele ontwikkelingen op die een rol spelen binnen uw sector. 

Bij onze controle hebben wij onderstaande punten niet in alle gevallen specifiek beoordeeld of toegepast op uw organisatie. Wij zijn 
vanzelfsprekend bereid om met u van gedachten te wisselen over de gevolgen en beantwoording van mogelijke vraagstukken voor 
uw organisatie. 

Wijziging wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
Per 1 januari 2015 is de wijziging van de Wgr in werking getreden. Dit betekent dat gemeenten tot 1 januari 2016 de tijd hebben 
om bestaande regelingen aan te passen. De wijzigingen hebben betrekking op: 

Introductie van bedrijfsvoeringsorganisatie: nieuwe samenwerkingsvorm die zich kenmerkt door een eenvoudige bestuurlijke 
structuur en het hebben van rechtspersoonlijkheid; 
Wijziging in de planning- en controlcyclus en versterking positie van raden: met name de wijziging van uiterste datum naar 
15 april voor het indien van algemene en financiële kaders en de jaarrekening aan de gemeenteraden is van belang; 
Aanpassingen bestaande gemeenschappelijke regelingen i.k.v. besluitvorming over uitbreiding van overgedragen bevoegdheden 
en de omvang en samenstelling van het dagelijks en algemeen bestuur. 
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6. Landelijke ontwikkelingen (vervolg) BAKER TILLY 
BERK 

Vennoo tschapsbe las t i ngp l i ch t o v e r h e i d s o n d e r n e m i n g e n 
Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen waaronder gemeenten en gemeenschappelijke regelingen verplicht om 
vennootschapsbelasting (Vpb) af te dragen over de winstgevende activiteiten. Deze wetswijziging heeft een flinke impact op 
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Het in kaart brengen van alle activiteiten, bepalen welke daarvan Vpb-plichtig 
worden en welke vrijstellingen toepasbaar zi jn, vergt de nodige inspanning. Een tijdige voorbereiding is daarom zeer aan te raden. 

Momenteel zijn overheidsondernemingen alleen Vpb-plichtig voor bepaalde, limitatief omschreven ondernemingsactiviteiten. Dat 
gaat veranderen. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn onder de nieuwe wet in principe Vpb-plichtig voor alle 
werkzaamheden, die als een ondernemingsactiviteit kunnen worden aangemerkt. De memorie van toelichting vermeldt dat er door 
de wet omstreeks 5.000 entiteiten Vpb-plichtig worden. De kans is reëel dat uw activiteiten daar ook toe behoren. 

De uitbreiding van de Vpb-plicht is tot stand gekomen onder druk van de Europese Commissie. De Europese Commissie beschouwt 
het als verboden staatssteun en als een verstoring van de concurrentieverhoudingen, dat bepaalde overheidsondernemingen op dit 
moment niet Vpb-plichtig zi jn. De wet zal op 1 januari 2015 in werking treden en op boekjaren die aanvangen in 2016 voor het 
eerst toepassing vinden. De uitgestelde werking (één jaar) is nodig om gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in staat te 
stellen zich op de Vpb-plicht voor te bereiden. 

Welke activiteiten zijn Vpb-plichtig? 
Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen verrichten een grote diversiteit aan activiteiten. Zij dienen voor elke activiteit 
afzonderlijk te beoordelen of die activiteit een onderneming vormt. Als dat het geval is, bestaat de volgende stap uit het in kaart 
brengen welke opbrengsten, welke kosten en welke vermogensbestanddelen aan die activiteit worden toegerekend 
(vermogensetikettering). De laatste stap bestaat uit een onderzoek of (een deel van) de ondernemingswinst is vrijgesteld. De wet 
bevat namelijk enkele vrijstellingen. In de aangifte Vpb worden uiteindelijk alle resultaten van alle ondernemingen gezamenlijk 
verwerkt. 
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2. Landelijke ontwikkel ingen (vervolg) BAKER TILLY 
BERK 

Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (vervolg) 
Wat is een onderneming? 
De wet bepaalt dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen Vpb-plichtig worden 'voor zover zij een onderneming dri jven'. 
Van het drijven van een onderneming is sprake als: 
• Door een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid 
• wordt deelgenomen aan het economische verkeer 
• met het oogmerk daarmee winst te behalen, welke winst ook redelijkerwijs te verwachten valt. 

In de jurisprudentie wordt al snel aangenomen dat er sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid. 
Voor deelname aan het economische verkeer is vereist dat de activiteiten worden verricht buiten de eigen kring. 
Wanneer een repro-afdeling, salarisadministratie of ICT-afdeling van een gemeente of gemeenschappelijke regeling, uitsluitend 
voor het gemeentelijk apparaat werkt, is er geen deelname aan het economische verkeer (en vormt de desbetreffende afdeling 
geen onderneming). Bij het verhuren van vastgoed is er bijvoorbeeld wél deelname aan het economische verkeer. De derde eis -
het winstoogmerk - is ruimer dan men op grond van het spraakgebruik zou vermoeden. Aan de eis van 'winstoogmerk' is voldaan 
als er geregeld overschotten worden behaald, ook al wordt er niet naar winst gestreefd. 

Welke vrijstellingen zijn er? 
Als de ondernemingsactiviteit voldoet aan bepaalde (in de wet omschreven) voorwaarden, is de winst vrijgesteld die gemeenten of 
gemeenschappelijke regelingen met de desbetreffende activiteit behaalt. Er zijn drie vrijstell ingen: 
• Er is een vrijstelling voor interne activiteiten. 
• Ook is er een vrijstelling voor activiteiten die de gemeente of gemeenschappelijke regeling verricht in verband met de 

uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid, tenzij met die activiteit in concurrentie wordt 
getreden (zoals bijvoorbeeld ingeval van advisering). 

• Tot slot zijn bepaalde activiteiten vrijgesteld die in het kader van een publiekrechtelijk samenwerkingsverband worden verricht, 
zoals een centrumgemeenteconstructie. 
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2. Landelijke ontwikkelingen (vervolg) BAKER TILLY 
BERK 

Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (vervolg) 
Onderneem tijdig actie 
Voor veel activiteiten is snel te bepalen dat die niet onder de Vpb-plicht vallen. Er zijn echter ook activiteiten (hoofdactiviteit van 
uw organisatie) waarvan dat niet evident is. En als er sprake is van een ondernemingsactiviteit, welke opbrengsten en kosten 
kunnen er dan aan worden toegerekend? Is een vrijstelling van toepassing of kan die van toepassing worden door een iets andere 
structurering van de desbetreffende activiteit? Een goede voorbereiding op de wet voorkomt onaangename verrassingen en beperkt 
de financiële gevolgen voor uw organisatie. Kortom, gebruik het voorbereidingsjaar 2015 en onderneem tijdig actie! 

Nieuw omgevingsrecht 
Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, 
natuur en water met hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. Het kabinet wil het omgevingsrecht makkelijker 
maken en samenvoegen in één Omgevingswet. Voorlopig vervangt de Omgevingswet 15 bestaande wetten. Deze wet gaat 
onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro), Waterwet en Wet 
milieubeheer vervangen. 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 17 juni 2014 het wetsvoorstel 'Omgevingswet' naar de Tweede kamer 
gestuurd. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel goedkeuren. Daarna volgt nog de publicatie in het 
Staatsblad en wordt er invoeringsregelgeving gemaakt. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking. 

De invoering van het nieuw omgevingsrecht zal consequenties hebben op de uitvoering van de bedrijfsvoering van DCMR. 
Wij adviseren u om de ontwikkelingen in de gaten te houden en tijdig actie te ondernemen. 
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VOORWOORD 

De begroting voor 2016 is opgebouwd vanuit twee programma's : Bedrijven en Gebieden. 
Deze programma's geven in samenhang aan welke rol de DCMR in de Rijnmondregio heeft en welke taken 
in opdracht van de participanten worden uitgevoerd. Op de eerste plaats is de DCMR de uitvoerder van 
de bedrijfsgerichte milieutaken : vergunningverlening, toezicht en handhaving. De uitvoering daarvan 
is echter direct verbonden met de gebiedsgerichte taken : het gaat er immers om de bedrijvigheid in de 
regio zo goed mogelijk in te passen in de omgeving en daarbij de grenzen van de beschikbare milieuruimte 
zorgvuldig te bewaken. 

Nieuw in 2016 is de wijze waarop de DCMR-organisatie deze taken uitvoert. 2016 is het eerste volledige 
jaar waarin het takenpakket wordt uitgevoerd vanuit een vernieuwde organisatiestructuur. De wijziging 
van de structuur komt onder meer voort uit het Verbeterprogramma vergunningverlening, toezicht en 
handhaving dat door het bestuur werd vastgesteld. Vanuit dit programma is de afgelopen jaren gewerkt 
aan inhoudelijke verbeteringen : een actueel vergunningenbestand, het meer risicogericht werken aan 
milieutoezicht en het -bij overtredingen- consequent toepassen van de afgesproken sanctiestrategie. 
Om deze verbeteringen goed te borgen en klaar te staan voor nieuwe ontwikkelingen is besloten om de 
organisatiestructuur aan te passen. Met de vernieuwing van structuur en werkwijzen wordt een versterking 
beoogd van het: 

Handhavingsprofiel. De functiescheiding tussen vergunningverlening en toezicht&handhaving wordt 
voortaan op directieniveau gelegd. De nieuwe afdeling Inspectie en handhaving gaat risicogericht en 
branchespecifiek de toezichttaken uitvoeren, mede gevoed door een team dat informatie uit klachten en 
milieumetingen analyseert. Het doel van de afdeling is naleving door bedrijven; bij overtredingen wordt 
gehandeld volgens de afgesproken sanctie-aanpak. 

Accountmanagement. De afstemming tussen de participanten en de DCMR moet soepel en efficiënt 
verlopen, zowel in de rol van de DCMR als opdrachtnemer als in de rol van inhoudelijk en bestuurlijke 
adviseur. In de vernieuwde structuur is het accountmanagement centraal en op directieniveau 
georganiseerd. Vanuit één schakelpunt vindt daarmee de gecoördineerde afstemming en aansturing van 
de werkzaamheden plaats. 

Adviseren en reguleren. Vanuit de opgebouwde kennis werkt de DCMR aan een veilig en leefbaar 
Rijnmondgebied. De expertises rond lucht, geluid, veiligheid en bodem zijn samengebracht bij de 
regulerende taken. Daarmee is de kennis die nodig is om bedrijfsactiviteiten te reguleren direct 
beschikbaar. Voor de taken bij de meest risicovolle bedrijven (Brzo) werkt de DCMR daarbij nauw 
samen met de andere betrokken inspectie- en omgevingsdiensten. 

De DCMR heeft er vertrouwen in dat met de nieuwe structuur de DCMR-organisatie de opgedragen 
taken op een hoog niveau kan uitvoeren en tevens in staat is om goed in te spelen op toekomstige 
opgaven en ontwikkelingen. 

Jon Meijer 
Directeur DCMR ad interim 
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1 INLEIDING 

Voor u ligt de begroting 2016 van de DCMR. De DCMR is uitvoerder van het door de participanten vast
gestelde 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 programmabegroting. 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 tot en met 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 en 5). 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 werk
plannen 2016 per participant vastgelegd. 
De paragrafen (hoofdstuk 6) geven onder andere inzicht in de bedrijfsvoering en het weerstandsvermogen 
van de DCMR. 

De financiële begroting bestaat uit een overzicht van baten en lasten 2016 (hoofdstuk 7), de ontwikkeling 
van de baten 2014-2016 (hoofdstuk 8) en de ontwikkeling van de financiële positie van de DCMR met een 
daarbij behorende toelichting (hoofdstuk 9). 
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DEEL I: BELEIDSBEGROTING 

2 BELEIDSKADER 

1. INLEIDING 
De regio Rijnmond wordt gekenmerkt door een grote bevolkingsdichtheid en een sterke concentratie van 
bedrijven en grote industrie. De bestuurlijke ambitie van de regio is erop gericht dat de ontwikkeling als 
economische topregio hand in hand gaat met behoud en verbetering van de leefkwaliteit en veiligheid. 
De regio wil zich ontwikkelen als een modern en duurzaam haven- en industriecomplex en tegelijk 
borg staan voor een goede bewaking van leefomgevingskwaliteit en veiligheid. De beschikbare milieu
ruimte is echter begrensd. Dit moet ontwikkelingen niet op slot zetten maar een stimulans zijn om 
duurzame groei te combineren met verbeteringen op het gebied van milieukwaliteit en veiligheid. Op dit 
spanningsveld ligt het takenpakket van de DCMR. De DCMR is als gemeenschappelijke regeling (GR) een 
samenwerkingsverband van de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en 14 regiogemeenten in 
het Rijnmondgebied. De DCMR is één van de 5 regionale uitvoeringsdiensten in Zuid-Holland. De rol en 
taakuitvoering van de DCMR wordt bepaald door de opdrachten die door de participanten bij de DCMR zijn 
belegd. 

2. MILIEU EN VEILIGHEID IN DE RIJNMOND 
De grenzen voor milieukwaliteit en veiligheid moeten zorgvuldig worden bewaakt. De combinatie 
van ruim 25.000 bedrijven, intensief transport en de nabijheid van ruim 1 miljoen inwoners vraagt 
om een voortdurende aandacht voor het voorkomen en waar mogelijk terugdringen van milieu- en 
veiligheidsrisico's. Wat betreft de "staat van milieu en veiligheid" is het algemene beeld dat de afgelopen 
jaren al veel verbetering is bereikt, maar dat: 
1. het tempo van de verbetering nog niet voldoende is om op tijd de afgesproken doelstellingen te 

realiseren en 
2. er aan de voorkant van planprocessen kansen zijn om de milieukwaliteit en veiligheid te vergroten. 

a) Externe veiligheid: toezien op hoge veiligheidseisen en integreren in planfase 
De Rijnmond kent relatief veel risicobedrijven, waaronder de chemiesector en de op- en overslagbedrijven. 
Deze bedrijven moeten voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaarden en deze worden binnen de kaders 
van de wetgeving vastgelegd in vergunningen. Bedrijven worden intensief gecontroleerd op de uitvoering 
van veiligheidssystemen, de technische installaties en op veiligheidscultuur. 
Veiligheid begint bij het voorkomen van risico's : bij de ruimtelijke inpassing van bestemmingen zoals 
woningbouw. Aangezien een derde deel van de Rijnmond in de invloedsfeer van risicobedrijven of 
risicotransport ligt, moet de ruimtelijke inpassing van bestemmingen zorgvuldig gebeuren. Door veiligheid 
structureel in ruimtelijke planvorming mee te nemen kunnen saneringssituaties worden voorkomen. 

b) Lucht: aanpak lokale knelpunten en zorgwekkende stoffen 
De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in de Rijnmond over het algemeen verbeterd. Voor N0 2 zal het 
echter moeilijk zijn om op tijd de Europese norm te halen. Vooral langs drukke wegen is er in de regio 
sprake van overschrijdingen. Maatregelen op het gebied van schone voertuigen en zonering kunnen 
bijdragen aan verdere verbetering. Bij vergunningverlening voor nieuwe bedrijven blijkt dat de uitstoot van 
N0 x en de stikstofdepositie in natuurgebieden tot knelpunten kan leiden. Voor fijn stof en roet blijkt dat 
vooral langs drukke wegen de normen worden overschreden. Daarnaast is blijvende aandacht nodig voor 
vluchtige organische stoffen (zoals benzeen) en de zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) waarvan 
de uitstoot vanwege de grote schadelijkheid voor de gezondheid zo veel mogelijk moet worden voorkomen. 
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Met het ingestelde verbod op benzeenontgassingen door schepen wordt de uitstoot van deze schadelijke 
stof gereduceerd. 

c) Geluid: breed instrumentarium nodig voor gewenste reductie 
Geluid is de grootste klachtenbron in Rijnmond en na luchtvervuiling de belangrijkste milieugezondheids-
factor. Het beleid is gericht op structurele vermindering van hinder en klachten. Dat gebeurt onder meer 
door het voorschrijven van best beschikbare technieken in de vergunning voor bedrijven of het formuleren 
van maatwerkvoorschriften bij meldingsplichtige bedrijven. In de stedelijke omgeving kunnen horeca
bedrijven een belangrijke bron van lokale hinder zijn. Een breed instrumentarium wordt hierbij ingezet. 
Via maatwerkvoorschriften, overlegstructuren en zelfregulering wordt hinder aangepakt. Naast bedrijven 
is het verkeer een belangrijke hinderbron (weg, spoor, lucht). Toename van mobiliteit en woningbouw leidt 
tot druk op de doelstelling om het aantal geluidgehinderden te reduceren. 

d) Geur: slagvaardiger aanpak door elektronische neus 
De regio Rijnmond kent relatief veel bedrijven met productieprocessen die kunnen leiden tot geurhinder. 
Klachten over geuroverlast zijn een belangrijk aanknopingspunt voor het opsporen van veroorzakers van 
geuroverlast. De aanpak van geurproblemen is verbeterd met het nieuwe we-nose netwerk : door een 
uitgebreid netwerk van elektronische sensoren kan sneller en adequater een bron worden vastgesteld en 
kunnen passende maatregelen worden genomen. 

e) Bodem: aanpak spoedlocaties 
In de regio zijn er 85 spoedlocaties waar bodemverontreiniging aan de orde is met humane, ecologische 
of verspreidingsrisico. In het bodembeleid is vastgelegd dat voor de verontreinigingslocaties met humane 
risico's de sanering in 2015 is uitgevoerd of de risico's afdoende zijn beheerst. Onder andere door de 
begrensde beschikbaarheid van financiële middelen staat het realiseren van de afgesproken doelstelling 
onder druk. In dit kader is het met name van belang dat voldoende financiële middelen beschikbaar komen 
om de tijdige sanering van de humane risicolocaties mogelijk te maken. 

f) Energie: meer inzet nodig voor afgesproken efficiency-verbetering 
In het SER-energieakkoord is afgesproken om de energie-efficiency bij de industrie jaarlijks met 1,5% te 
verbeteren. Dit doel wordt vooralsnog niet gerealiseerd : de afgelopen 8 jaar lag de jaarlijkse verbetering 
rond de 0,5%. Met onder andere de implementatie van de richtlijn energie-efficiency in de Nederlandse 
wetgeving worden effectieve maatregelen bij energie en restwarmteproducerende bedrijven gestimuleerd. 
Via landelijke projecten en subsidiemogelijkheden worden nieuwe initiatieven voor energiebesparing 
bij bedrijven mogelijk gemaakt. Het benutten van restwarmte van de industrie verloopt wel sneller dan 
voorzien. 

Uitvoering binnen de beleidskaders van de participanten 
Voor de aanpak van deze milieu- en veiligheidsvraagstukken zijn door de participanten van de DCMR 
beleidsdoelstellingen vastgelegd. Deze beleidskaders van de opdrachtgevers vormen samen met de 
wettelijke eisen en de landelijke doelstellingen het kader waarbinnen de DCMR de taken uitvoert. 
Het realiseren van de doelstellingen op regionaal en lokaal niveau is een gezamenlijke opgave en vergt 
instrumentinzet en maatregelen van provincie, gemeenten en de diverse samenwerkingsverbanden. 
De DCMR levert vanuit zijn takenpakket een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen. Dat gebeurt 
vanuit de bedrijfsgerichte taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en via het gebiedsgerichte 
spoor (waaronder advisering RO en diverse projecten op het gebied van lucht, bodem, geluid, etc). In de 
werkplannen wordt per participant afgesproken wat de inzet is en welke prioriteitstelling tussen en binnen 
de programma's wordt aangehouden. 
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3. ONTWIKKELINGEN 

a) Omgevingswet: naar een integrale aanpak in planfase en uitvoering 
Op het gebied van wet- en regelgeving wordt de trend voortgezet van vereenvoudiging en vermindering 
van regels. Met de introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is hierin reeds 
een belangrijke stap gezet. Hierin staat de omgevingsvergunning centraal. Een omgevingsvergunning 
is één vergunning waarin alles wat te maken heeft met bouwen, wonen, monumenten, ruimte en milieu 
wordt geregeld. Hierdoor is ook sprake van één procedure onder de verantwoordelijkheid van één bevoegd 
gezag (één loket). Een vervolg hierop is de volledige integratie van 15 wetten, waaronder de Wabo, in 
de Omgevingswet. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking. De Omgevingswet zet de lijn van 
integratie van regelgeving ook op plan- en beleidsniveau voort. Dit vanuit de gedachte: hoe integraler de 
planfase wordt ingevuld, hoe minder bijsturing en reparatie in de uitvoering nodig is. 

b) Vergunningverlening, toezicht en handhaving : borging van verbeteringen 
In 2012 is in opdracht van het algemeen bestuur van de DCMR een verbeterprogramma voor de VTH-taken 
gestart, met als hoofdlijnen : actuele en handhaafbare vergunningen, een meer risicogestuurde aanpak 
van het toezicht en een consequente toepassing van de sanctiestrategie. De VTH-taken worden uitgevoerd 
vanuit het principe dat op de eerste plaats bedrijven, branches en ketens zelf verantwoordelijk zijn voor 
de naleving van milieu- en veiligheidsregels. De verbeterpunten worden in nauwe samenwerking met 
andere inspectiediensten uitgevoerd en binnen de DCMR-organisatie worden de verbeteringen verankerd 
in de vernieuwde organisatiestructuur. Over de uitvoering van het Verbeterprogramma wordt periodiek 
gerapporteerd aan het dagelijks en algemeen bestuur van de DCMR. 

Voor de uitvoering van de VTH-taken is de voorbereiding van de nieuwe VTH-wet relevant. Deze wet die 
(vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet) in 2015 wordt behandeld in de Tweede Kamer, bevat 
bepalingen over de kwaliteitscriteria voor de VTH-uitvoering. Deze criteria worden niet in de wetgeving 
vastgelegd, maar zullen door provinciale staten en gemeenteraden moeten worden vastgesteld. Hierbij 
kan de modelverordening die door IPO en VNG wordt ontwikkeld als kader worden gebruikt. In het 
wetsvoorstel VTH is voorts aangekondigd om het bevoegd gezag voor alle Brzo-bedrijven bij de provincie 
onder te brengen, vanwege de expertise-bundeling en grotere eenduidigheid bij de uitvoering van Brzo-
taken. 

c) Organisatie-ontwikkeling: handhavingsprofiel en accountmanagement 
Mede op basis van de bovenstaande externe veranderingen is ook de DCMR-organisatie zelf in ontwikkeling. 
Het bestuur heeft in 2014 de DCMR opdracht gegeven om de verbeteringen in VTH-uitvoering goed 
in de structuur en werkwijzen van de dienst te verankeren. In dit kader is afgesproken om het hand
havingsprofiel van de DCMR te versterken en de organisatiestructuur zodanig aan te passen dat de 
scheiding tussen enerzijds vergunningverlening en anderzijds toezicht en handhaving voortaan op 
directieniveau wordt gelegd. Dit heeft geleid tot een vernieuwde DCMR-structuur in 2015. De toezicht-
en handhavingstaken zijn in één afdeling georganiseerd, waarin ook een specialistische eenheid is 
ondergebracht voor bestuurs- en strafrechtelijke handhavingszaken. De regulerende taken worden 
samengebracht met de advies- en expertisetaken, zodat de verbinding tussen vergunningverlening en 
de kennisvelden lucht, veiligheid, geluid en bodem zo goed mogelijk wordt geborgd. De nieuwe afdeling 
Account en Omgeving vormt het schakelpunt met de participanten als opdrachtgever en draagt ook zorg 
voor de advisering in omgevingsvraagstukken. 

d) Brzo: gezamenlijke werkwijzen en kwaliteitseisen 
Voor de bedrijven met de meeste risico's op het gebied van milieu en veiligheid zijn extra eisen vastgelegd 
in het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). In Nederland hebben 6 uitvoeringsdiensten de opdracht 
gekregen om de taakuitvoering bij Brzo-plichtige bedrijven te coördineren. De DCMR is de coördinerende 
Brzo-OD voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland. 

Begroting 2016 -



Daarnaast is de Landelijke coördinatietaak op het gebied van Brzo-uitvoering bij de DCMR belegd. 
De DCMR coördineert de uitvoering van Brzo-taken in de provincies Zuid-Holland en Zeeland en verzorgt 
daarnaast de landelijke coördinatie tussen de Brzo-OD's. De DCMR neemt ook deel aan het landelijke 
Brzo-plus-overleg, waarin naast de Brzo-OD's ook andere inspectiediensten en het OM deelnemen. 
Deze samenwerking richt zich op het versterken en borgen van de uitvoeringskwaliteit, ontwikkelen van 
gezamenlijke werkwijzen en het stimuleren van kennisuitwisseling. 

e) Samenwerking: doorontwikkelen en vernieuwen van netwerken 
De samenwerking in de uitvoering van omgevingstaken is onder andere door nieuwe wet- en regelgeving 
sterk in ontwikkeling. Met inspectiediensten wordt intensief samengewerkt teneinde tot verbeterde 
informatie uitwisseling en een gezamenlijke risicogerichte aanpak van toezicht en handhaving te komen. 
Met de andere h Zuid-Hollandse omgevingsdiensten wordt gewerkt aan uitwisseling van expertise en 
afstemming van werkwijzen. De samenwerking met de OD's in Zuid-Holland en Zeeland krijgt steeds meer 
vorm in de gezamenlijke aanpak van de Brzo-taken. Landelijk wordt deze samenwerking versterkt in het 
overleg tussen de 6 Brzo-OD's en het Brzo-plus, waaraan ook door het Openbaar Ministerie, ISZW en 
politie wordt deelgenomen. 
Binnen de regio Rijnmond is de intergemeentelijke samenwerking in 2015 veranderd door het opheffen 
van de Stadsregio Rotterdam. Een aantal taken, zoals de regionale verkeersmilieukaart, zal door de 
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag worden opgepakt. 
De komst van de Omgevingswet geeft aanleiding om binnen de regio gezamenlijk te verkennen wat de 
nieuwe regelgeving betekent voor uitvoeringsstructuren en samenwerking. 

fl Modernisering milieubeleid: innovatie en duurzaamheid 
Ontwikkelingen mogelijk maken door de beschikbare milieuruimte zo goed mogelijk te verdelen en te 
benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren: dat is de ruimtelijke uitdaging waar Rijnmond 
voor staat. Dit vraagt omgevingsbeleid waarin rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en 
grenzen die vanuit de wetgeving worden gesteld. Deze opgave gaat verder dan het uitvoeren van sectorale 
maatregelen, toepassen van normen en het uitvoeren van saneringsprogramma's. Het kabinet heeft vanuit 
deze hoofdlijnen het vernieuwde milieubeleid beschreven: naast norm-realisatie prioriteit voor innovatie en 
gezondheidsverbetering, versterken van coalities, benutten van de kracht van stedelijke netwerken en het 
realiseren van duurzame planvorming. 
Zowel in beleid als uitvoering zal gezocht moeten worden naar een meer duurzame invulling van 
bestaande en nieuwe activiteiten. Dit maakt verbetering van de omgevingskwaliteit mogelijk en biedt 
ontwikkelingsruimte voor de ambities van de Rijnmond. 

g) Informatievoorziening en milieudata: openbaarheid en uniformiteit 
De ontwikkeling naar meer transparantie in de uitvoering wordt voortgezet. In lijn met de aanbevelingen 
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (2013) worden gegevens over de vergunningen voor risicovolle 
activiteiten openbaar gemaakt en worden toezichtresultaten en handhavingbeschikkingen gepubliceerd. De 
DCMR publiceert deze informatie op de website. 
De beschikbaarheid van informatie strekt zich niet alleen uit tot uitvoeringstaken, maar heeft ook 
betrekking op de data over leefomgevingskwaliteit. Op landelijke niveau wordt gewerkt aan de 
Laan van de Leefomgeving, waarmee een uniforme standaard wordt neergezet voor het beheren en 
beschikbaar stellen van omgevingsdata. Voor de DCMR is dit initiatief relevant zowel als leverancier als 
gebruiker van gegevens. 

U. BEDRIJVEN EN GEBIEDEN 
Deze begroting is opgebouwd uit twee programma's: Bedrijven en Gebieden. In deze programma's komen 
de bovengenoemde vraagstukken en ontwikkelingen tot uitdrukking in het takenpakket dat voor de 
participanten wordt uitgevoerd. 
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Het programma Bedrijven bevat alle bedrijfsgerichte activiteiten, zoals vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. In het programma Gebieden ligt de nadruk op de ruimtelijke adviestaken en de activiteiten 
voor verbetering en bewaking van leefomgevingskwaliteit. In de begroting wordt dit onderscheid in twee 
programma's gemaakt om zo helder mogelijk neer te kunnen zetten hoe de drie "w-vragen" worden 
beantwoord : wat willen we bereiken?, wat gaan we doen?, en wat mag dat kosten? In de dagelijkse 
uitvoering wordt echter zo veel mogelijk de verbinding gemaakt tussen deze programma's, teneinde ervoor 
te zorgen dat het "bedrijf in zijn omgeving" wordt benaderd en de gebiedsgerichte kennis en taken zo goed 
mogelijk worden gecombineerd met de bedrijfsgerichte uitvoering. 
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3 FINANCIEEL KADER 

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

Tabel 1 
Meerjarenraming Kader 2016 Kader 2017 Kader 2018 Kader 2019 

Albrandswaard € 309.535 e 309.535 e 309.535 € 309.535 

Ba re nd recht f LT) VKk L T ) "WA c 472.336 472.336 

Brielle € 437.291 € 437.291 € 437.291 € 437.291 

Capelle aan den IJssel e 402.198 € 402.198 € 402.198 € 402.198 

Goeree-Overflakkee € 1.230.AU e 1.230.614 e 1.230.614 e 1.230.614 

Hellevoetsluis e 388.965 € 388.965 e 388.965 i 388.965 

Krimpen aan den IJssel e 465.341 € 465.341 € 465.341 e 465.341 

Lansingerland e 1.183.512 e 1.183.512 e 1.183.512 e 1.183.512 

Maassluis e 319.881 € 319.881 e 319.881 e 319.881 

Nissewaard e 1.034.482 € 1.034.482 € 1.034.482 e 1.034.482 

Ridderkerk e 768.429 e 768.429 € 768.429 € 768.429 

Schiedam e 1.037.048 € 1.037.048 e 1.037.048 € 1.037.048 

Vlaardingen e 1.371.155 € 1.358.701 e 1.358.701 1.358.701 

Westvoorne e 418.354 e 418.354 € 418.354 e 418.354 

Rotterdam € 17.826.767 € 17.826.767 € 17.826.767 e 17.826.767 

Zuid-Holland e 19.035.078 € 19.035.078 € 19.035.078 e 19.035.078 

Projecten e 8.000.000 e 8.000.000 € 8.000.000 e 8.000.000 

Totaal participanten e 54.700.987 H e 54.688.533 € 54.688.533 € 54.688.533 

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

1. Voor het structurele financiële kader van de gemeenten wordt rekening gehouden met een 
indexering van -0,65 % op de werkplanbijdragen overeenkomstig de concept indexeringsbrief. 
Deze indexering wordt door de deelnemende gemeenten vastgesteld op basis van de voorstellen 
van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen. 

2. Voor het financieel kader van de provincie wordt rekening gehouden met een indexering van 0% 
conform de uitgangspuntenbrief financieel kader 2016 gemeenschappelijke regeling DCMR 
d.d. 6-11-2014. 

3. Het structureel financieel kader voor provincie en gemeenten is inclusief de budgetoverheveling 
voor de WGB+ bedrijven per 1 januari 2014. 

4. In de financiële kaders voor de begroting 2016 is nog geen rekening gehouden met de overheveling 
van de gemeentelijke BRZO-bedrijven naar provinciaal bevoegd gezag per (waarschijnlijk) 
1 januari 2016. 

5. Het structureel financieel kader van de provincie is inclusief de apparaatskosten voor het 
programma Bodemsanering 2015-2018 (€ 483.314) en een (voorlopige) bijdrage voor E-PRTR 
van € 69.002. In het budget van de gemeente Rotterdam is het WABO regie-budget [€ 137.200) 
opgenomen. Het structureel kader voor de gemeente Lansingerland is inclusief het budget voor de 
overgehevelde bodemtaken (€ 117.885). 
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6. In de financiële kaders van de gemeenten Brielle en Westvoorne is rekening gehouden met een 
structurele taakstelling die ingaande 2015 is opgelegd van respectievelijk -€ 50.000 en -€ 19.000. 

7. De financiële kaders voor de gemeentelijke participanten zijn voor wat betreft de bedrijfsgerichte 
taken gebaseerd op de budgetteringsmethodiek zoals deze door het AB op 12 december 2013 is 
vastgesteld. Deze methodiek houdt in dat op basis van bedrijfsjaarkentallen de omvang van het 
bedrijfsgerichte takenpakket wordt bepaald. Het bedrijvenbestand per 1 maart 2015 wordt als basis 
gebruikt voor de bepaling van de omvang van de bedrijfsgerichte taken voor 2016. Mutaties in het 
bedrijvenbestand van na deze datum worden niet in de berekening van de begroting meegenomen. 
De financiering van de uitvoering van provinciale VTH-taken vindt plaats op basis van de kostprijs-
methodiek die in samenwerking tussen PZH en Zuid-Hollandse omgevingsdiensten wordt ontwikkeld. 

8. De in het AB van 2 juli 2014 vastgestelde systematiek voor bepaling van de kostprijstarieven vormt de 
basis voor de financiële vertaling van uren naar geld. Een eventuele wijziging in uurtarieven 2016 kan 
in de werkplannen 2016 tot verschuivingen binnen of tussen de programma's leiden. 

9. De hoogte van de financiële bijdragen van de participanten aan de dienstbrede projecten blijft 
ongewijzigd ten opzichte van 2015. Indien besluitvorming over projecten leidt tot wijzigingen, worden 
deze in een begrotingswijziging verwerkt. 

10. De bijdragen van participanten in de meerjarenraming zijn vanwege onzekere vooruitzichten bij de 
overheid en overeenkomstig voorgaande jaren geïndexeerd met een percentage van 0%. 
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4 PROGRAMMA BEDRIJVEN 

INLEIDING 
Het programma Bedrijven bevat alle taken die de DCMR uitvoert die betrekking hebben op bedrijven. 
Dit zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving van onder meer de Wabo, het Activiteitenbesluit, 
Bodemwet- en regelgeving, Luchtvaartwet- en regelgeving, de Provinciale milieuverordening en de 
Ontgrondingenwet. Het VTH uitvoeringsplan 2014-2017 en het DCMR Verbeterprogramma VTH geven 
uitvoering aan het beleid van de participanten voor het programma Bedrijven. Speerpunten hierin zijn: 
• actuele en handhaafbare vergunningen en een jaarlijks actualisatie programma; 
• risicogericht toezicht, mede op basis van nalevingprestaties en inspecties gericht op techniek, 

systemen en veiligheidscultuur; 
• consequente toepassing van de sanctiestrategie; 
• versterking van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven, branches en ketens op het gebied van 

milieu en veiligheid; 
• versterking van de kwaliteit van uitvoering door samenwerking tussen inspectiediensten en 

omgevingsdiensten; 
• bewoners hebben toegang tot begrijpelijke informatie over milieu, veiligheid en prestaties van 

bedrijven; 
• de DCMR is optimaal in staat om in samenwerking met de inspectiepartners en met inzet van 

voldoende deskundigheid de aanscherping van VTH-taken waar te maken en blijvend te borgen. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2 0 1 6 ? 

Uitvoering VTH-taken op hoog niveau 
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bedrijven wordt op kwalitatief hoog niveau uitgevoerd. 
De DCMR voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria VTH. Met het nieuwe geautomatiseerd systeem 
RUDIS worden de hoofdprocessen van de DCMR geregistreerd en beheerd en is een goede basis gelegd 
voor de borging van de proces- en datakwaliteit. In 2016 zal het systeem verder worden geoptimaliseerd. 
Kwalitatief hoogwaardige kennis is de basis en het vertrekpunt voor een goede uitvoering. De DCMR 
zorgt dat milieukennis op peil blijft en verder wordt ontwikkeld en zo mogelijk geïnnoveerd, door onder 
andere het gebruiken van nieuwe technologieën. In dat kader zijn het effectieve gebruik van het bestaande 
kennisnetwerk en een adequate samenwerking met andere overheden van belang. 

Optimale dienstverlening en efficiënte uitvoering Wabo 
Uitgangspunt is dat voor grote bedrijven de primaire verantwoordelijkheid voor het implementeren van 
nieuwe wet- en regelgeving bij het bedrijf ligt. Dit geldt in versterkte mate voor BRZO-bedrijven die op 
grond van de wet verplicht zijn om op eigen initiatief "alle maatregelen te treffen die voor de veiligheid van 
belang zijn". 
Het concept van de Laan van de Leefomgeving zoals dit in relatie tot de Omgevingswet wordt uitgewerkt 
is de stip op de horizon voor een optimale dienstverlening en het verlagen van de onderzoekslasten 
van overheden en bedrijven. Door de gegevenshuishouding beter op orde te krijgen moet de Laan het 
uiteindelijk mogelijk maken dat bedrijven hun vergunningaanvragen baseren op gegevens die bij de 
overheid bekend zijn. Verder wordt de Omgevingsdienst aangespoord om binnen de termijn en liefst 
sneller vergunningen te kunnen verlenen. Het verkorten van doorlooptijden door meer differentiatie aan 
te brengen in de wijze van behandeling van "simpele" en "complexe" vergunningen is derhalve gewenst. 
Onderzocht zal worden of digitalisering een rol kan spelen bij een efficiëntere afhandeling. 
Om de kwaliteit van uitvoerbaarheid van nieuwe wet en regelgeving te toetsen en te borgen denkt de DCMR 
mee vanuit de uitvoeringspraktijk door inbreng in landelijke overleggen. 
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In het landelijke en regionale BRZO-overleg wordt een uniforme en integrale aanpak voor de VTH-taken 
nagestreefd; worden bedrijven uniform en door de drie toezichthouders integraal benaderd en beoordeeld 
en wordt samengewerkt als zijnde één overheid richting bedrijfsleven. 
Om de kwaliteit en efficiëntie van de Wabo uitvoering te verhogen is de afgelopen jaren geïnvesteerd in 
het verbeteren van de ketensamenwerking tussen de DCMR, de Veiligheidsregio (VRR), Stadsontwikkeling 
Rotterdam en de regiogemeenten. In 2015 zal worden gestart met het inrichten van één loket bij de 
DCMR voor de vergunningplichtige bedrijven in het havengebied. Integraal vooroverleg bij complexere 
vergunningaanvragen is onderdeel van het werkproces. 

Prioriteiten bij vergunningverlening 
De fysieke leefomgeving door bedrijven wordt niet meer belast dan kan worden toegestaan, binnen de 
kaders van in Europa en Nederland vastgelegde wet- en regelgeving, en regionale en lokale beleidskaders. 
Bedrijven voldoen tenminste aan de best beschikbare technieken. Binnen de wettelijke kaders worden 
strikte eisen gesteld aan bedrijven. Om te bepalen aan welke eisen bedrijven op de langere termijn moeten 
voldoen, zijn branchevisies ontwikkeld met milieudoelen die doorvertaald worden naar vergunningen. Het 
actualisatie programma vergunningen geeft aan welke vergunningen risicogericht worden geactualiseerd. 
De prioritaire thema's zijn externe veiligheid, emissies van NO ,̂ fijn stof, MVP-stoffen en stookinstallaties. 
Voor IPPC-installaties vindt actualisatie van de vergunning plaats binnen vier jaar na wijziging van BREF's. 
Voor bedrijven die meldingsplichtig worden vanwege de 4 e tranche activiteitenbesluit wordt bezien of 
binnen een periode van 3 jaar maatwerkvoorschriften opgesteld moeten worden. Oprichtingsvergunningen 
en veranderingsvergunningen voor nieuwbouw projecten en andere vergunningaanvragen of milieuneutrale 
meldingen krijgen voorrang boven actualisaties en revisievergunningen. Voor elke uitgebreide Wabo-
procedure wordt een startnotitie opgesteld, waarin onder andere de handhaafbaarheid, doel- versus 
maatregelvoorschriften, milieu en bestuurlijke aandachts- en knelpunten zijn opgenomen. 

Planmatig en risicogestuurd toezicht 
Het uitgangspunt is dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van de wet- en regelgeving en 
'in control' zijn op de bedrijfsprocessen. De ervaring leert echter dat naleving niet altijd vanzelf en/of in 
voldoende mate optreedt. Inspectie wordt gericht en effectief ingezet daar waar de risico's het grootst 
zijn en daarbij wordt gebruik gemaakt van een doordachte mix van instrumenten. De programmatische 
aanpak wordt versterkt. In inspectieplannen, die voor ieder domein worden opgesteld worden inspecties 
geprogrammeerd op basis van informatiegestuurde uitvoeringskaders. Bedrijven en branches worden 
op strategisch niveau geanalyseerd, door het verzamelen van informatie (onder andere bij externe 
stakeholders), het deskundig beoordelen van deze informatie en het inzetten van doeltreffende 
interventies. Op basis van regelmatige monitoring en evaluaties worden de uitvoeringskaders periodiek 
bijgesteld met nieuwe prioriteiten en kaders voor de uitvoering. 
In de nieuwe organisatiestructuur is sprake van een omslag van een gebiedsgerichte structuur naar 
een branche- en risicogerichte aanpak met een sterkere inhoudelijke sturing op strategie en tactiek per 
branche. Om patronen van niet-naleving voor te zijn en daarmee voorspellend te kunnen opereren, wordt 
scherp gelet op risico-ontwikkeling, opkomende problemen en bedreigingen bij bedrijven en branches. 
Brzo-bedrijven worden vanuit drie invalshoeken benaderd: gespecialiseerde Brzo-inspecties, Wabo-
inspecties en piketinspecties naar aanleiding van klachten en incidenten. Een deel van de inspecties vindt 
onaangekondigd plaats en buiten kantooruren. Het zicht op het functioneren van deze bedrijven wordt 
daarmee vergroot, waardoor de inspectiefunctie bij deze bedrijven robuuster wordt ingericht. 

Consequente handhaving 
Zoals beschreven in het VTH uitvoeringsplan 2014-2017 worden handhavingadviezen op basis van 
inspectieresultaten transparant vastgelegd en uitgevoerd volgens een vaste besluitvorming 
procedure. Door inbreng vanuit teams van informatieanalisten en handhavingspecialisten ontstaat 
eenduidigheid in de toepassing van de sanctiestrategie. Consequente en voortvarende toepassing van de 
sanctiestrategie wordt gemonitord en via audits en reviews bewaakt. 

20 - Begroting 2016 



Bij aanhoudend matige prestaties van bedrijven worden alle juridische mogelijkheden benut (geen 
"stapeling" van overtredingen). Op de termijnen van sanctiebesluiten wordt strikt toegezien. 

Transparante overheid 
De DCMR informeert burgers over de staat van veiligheid en milieu van bedrijven in de directe leef
omgeving door resultaten van relevante toezichtrapporten, handhavingbesluiten en CIN-meldingen in 
begrijpelijke taal openbaar te maken. Het streven is dat bedrijven en branches op zodanige wijze invulling 
geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor naleving, dat zij deze inspectieresultaten uit eigen beweging 
openbaar maken. In het OvV-rapport is de aanbeveling gedaan om ten behoeve van een duidelijke 
toezichtsituatie de lappendeken aan vergunningen per risicobedrijf te consolideren. In 2014 heeft de DCMR 
voor alle provinciale BRZO/RIE-bedrijven de vigerende vergunningen eenduidig in kaart gebracht voor de 
toezichthouders. In de tweede fase (2015) worden de geconsolideerde vergunningoverzichten opgesteld 
voor de overige RIE 4-bedrijven onder bevoegd gezag van de provincie. 

Innovatie VTH-instrumentarium 
De DCMR blijft innoveren om een professionele en efficiënte taakuitvoering waar te blijven maken. 
Voor toezicht en handhaving wordt ingezet op versterking van de eigen verantwoordelijkheid van het 
bedrijfsleven en worden ook andere instrumenten dan inspecties en sancties ingezet. Het gaat bijvoorbeeld 
om actieve communicatie met branches en bedrijven over de eigen visie en inzet op naleving en slimmer 
gebruikt van techniek (FLIR-camera's, drones, smartphones, GPS-trackers, digitale checklijsten) en het 
verbeteren van de procesondersteuning van inspecteurs. 
De Omgevingswet beoogt procedures te vereenvoudigen en te verkorten. Om dit te bereiken zal een 
diepgaande heroverweging van het proces van vergunningverlening nodig zijn. De DCMR heeft voorstellen 
gedaan om in een aantal pilots nieuwe concepten voor vergunningverlening te verkennen. Met de huidige 
ICT zou het mogelijk moeten zijn om de wijzigingen die het bedrijf aanvraagt en de voorschriften die 
het bevoegd gezag oplegt te verwerken in de oorspronkelijke aanvraag, zodat een dynamisch document 
ontstaat dat te allen tijde een actueel en samenhangend overzicht biedt van het bedrijf en de voorschriften 
die van toepassing zijn. Met deze aanpak wordt ook voorkomen dat er om redenen van onoverzichtelijkheid 
een revisievergunning moet worden aangevraagd en verleend. Ook het actualiseren van vergunningen kan 
met deze werkwijze worden verbeterd. 

Ontwikkelingen per thema 

In het VTH Uitvoeringsplan 2014-2017 zijn de thema's externe veiligheid en lucht als prioritair aangewezen. 

Externe veiligheid 

Bestaande bedrijvigheid en nieuwe activiteiten moeten voldoen aan de hoogste standaard op het gebied van 
veiligheid. Bij het toezicht op risicovolle bedrijven is een balans tussen toezicht op techniek/installaties, 
toezicht op veiligheidsbeheerssystemen en het beoordelen van de veiligheidscultuur bij bedrijven. 
Luchtkwaliteit 
NO en fijn stof bepalen in belangrijke mate de lokale luchtkwaliteit. Bij vergunningverlening en toezicht 
is daarom extra aandacht voor normering en monitoring van deze stoffen en aanpak van de bronnen, 
bijvoorbeeld stookinstallaties. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en met name VOS en benzeen vereisen 
ook extra aandacht. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld 
kankerverwekkend zijn. De Nederlandse overheid pakt deze stoffen met voorrang aan via het ZZS-beleid. 
De DCMR geeft uitvoering aan dat beleid bij de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de 
Wabo, oner andere prioriteit te geven aan actualisaties van vergunningen voor de zogenaamde MVP-stoffen 
(minimalisatieverplichte stoffen) en het verkrijgen van inzicht in emissies van ZZS-stoffen door te meten bij 
bedrijven. 
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Vanaf 2014 geldt een ontgassingverbod van schepen in de Rotterdamse Haven en vanaf 2015 een verbod op 
het ontgassen van benzeen in heel Zuid-Holland; hier geeft de DCMR mede uitvoering aan. 
Ook op andere thema's zijn er belangrijke ontwikkelingen waarop de DCMR de uitvoering van haar taken 
afstemt. 

Energie en C02 

Het Nationaal energie akkoord stelt dat, om de aan de eisen van de EU Energy Efficiency richtlijn te 
voldoen, per jaar 1,5% gemiddeld aan energiegebruik moet worden bespaard. Dit is vertrekpunt voor de 
intensivering van de Wm-taken op het gebied van energiebesparing door de DCMR. De DCMR zet in op een 
uitbreiding van het aantal bedrijven dat industriële restwarmte benut op basis van de doelstellingen van 
het provinciale programma Warmte en Koude. De nota "Intensivering Energiebeleid Zuid Holland is in 2014 
door de Provincie vastgesteld. 

Geluid 
Het provinciale beleid is vastgelegd in een provinciaal Actieplan Geluid EU richtlijn Omgevingslawaai. De 
DCMR voert haar taken op basis van wetgeving en beleid uit met als doel het terugbrengen van het aantal 
klachtsituaties en geluidgehinderden doorweg en railverkeer, luchtvaart en industrie en het behoud van 
stiltegebieden. 

De volgende doelen worden in 2016 nagestreefd: 
'•9ÊÊËËÊÊÊ 

Maatschappelijke doelen 

Verhogen van de milieukwaliteit en externe veiligheid in de Rijnmond door uitvoering VTH-taken op hoog niveau 

Optimale dienstverlening en efficiënte uitvoering Wabo 

Doelmatig omgevingsrecht door het Ihelpen) ontwikkelen van werkbare en uitvoerbare regelgeving en tools voor 

vergunningverlening, toezicht en handhaving 
Moderniseren milieubeleid door vernieuwen van het instrumentarium VTH 

De bevolking in begrijpelijke taal informeren over de uitvoering van de VTH-taken door de DCMR 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Speerpunten 

Het opstellen en onderhouden van actuele en handhaafbare vergunningen die veiligheid en milieu waarborgen 

Het opstellen van vergunningen waarin wordt gestuurd op regionale prioriteiten 

Het opstellen en onderhouden van een geconsolideerd overzicht van de vigerende vergunningen per bedrijf 

Het voldoen aan inhoudelijke kwaliteitscriteria bij VTH-taken 

Het opstellen van toezichtplannen voor industriële bedrijven 

Het houden van toezicht bij bedrijven op basis van risico's en nalevingprestaties 

Het uitvoeren van preventieve inspecties volgens planning 

Het consequent toepassen van de sanctiestrategie 

l_ 
Het consequent publiceren op internet van Inspectieverslagen, CIN-meldingen, handhavingbeschikkingen 

Wat mag dat kosten? 
De financiële omvang van het programma Bedrijven is bepaald aan de hand van de jaarrekening 2013 en de 
vastgestelde werkplannen 2014. Uit onderstaande tabel blijkt dat het programma enerzijds wordt ingevuld 
vanuit de werkplannen en werkplanprojecten van de participanten en anderzijds wordt ingevuld met 
additionele projecten, die door participanten en niet-participanten worden gefinancierd. 
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Programmabegroting 2016 (x€ 1.000) 
Account PZH € 13.886 € 14.146 

Realisatie 2014 
€ 13.992 

Account RDAM € 9.978 € 10.129 € 9.736 

Account REGIO € 7.463 € 7.512 € 7.235 

Werkplannen (incl. werkplanprojecten] € 31.328 € 31.787 € 30.963 

Additionele projecten € 548 € 685 e 822 

€ 32.472 €31.786 

De begroting 2016 is een indicatie voor de omvang van het programma. Tijdens de werkplanbesprekingen 

worden concrete afspraken gemaakt over de invulling en financiële omvang. 
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5 PROGRAMMA GEBIEDEN 

Wat willen we bereiken? 
Het Rijnmondgebied kent een forse milieubelasting en een grote ruimtedruk. Wonen, werken, recreëren 
en transport, alles gebeurt op een relatief kleine oppervlakte. De uitdaging voor het programma gebieden 
is om een duurzame ontwikkeling te realiseren, door deze functies op een verantwoorde manier mogelijk 
te maken in combinatie met een verbetering van de leefomgevingskwaliteit. Veel van de maatschappelijke 
doelen op dit vlak krijgen hun beslag via ontwikkelingsprocessen en ruimtelijke planvorming of een 
aanpak op een specifieke milieuthema die een gebiedsgerichte insteek hebben (en dus niet bedrijfs- of 
branchespecifiek zijn). Het programma gebieden heeft hierop betrekking. 

Om tot een duurzame ontwikkeling te komen worden de thema's geluid, lucht, geur, externe veiligheid, 
bodem, energie en klimaat geïntegreerd met andere beleidsterreinen, zoals ruimteLijke en economische 
ontwikkeling, veiligheidsbeleid en gezondheid. Belangrijk hierbij is de beschikbaarheid van betrouwbare 
en actuele (milieu)gegevens en het vermogen om deze gegevens in te zetten in alle fasen van de beleids
cyclus, van beleidsvoorbereiding en verkenningen tot en met monitoring en evaluatie. 

Om tot een cyclisch en sluitend beleidsproces te komen wordt de big-8 als hulpmiddel gebruikt. Dit leidt 
tot inzicht in de realisatie van de doelstellingen en de mogelijkheid tot bijsturing. 

De DCMR zet zich in voor de maatschappelijke doelen in dit programma via onder andere haar inbreng 
in ruimtelijke planprocessen. Dit vindt plaats door bijvoorbeeld vooraf voor een concreet plan relevante 
kaders aan te geven, tussentijds bij planvorming te adviseren en de uitgewerkte plannen voorafgaand aan 
de besluitvorming te toetsen op basis van die kaders. Als uitgangspunt bij deze kaderstelling en toetsing 
hanteert de DCMR de eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving én het beleid en de ambities van de 
betrokken participanten op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid. 

Vanuit dit programma wordt ook een bijdrage geleverd aan het uitvoeringsprogramma Havenvisie 2030 
voorde Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam. Beide participanten zijn medeondertekenaar 
van het uitvoeringsconvenant behorend bij de Havenvisie. 

Nationale en Europese regelgeving en ambities bepalen mede de aanpak binnen het Rijnmondgebied. 
Daarom maken beleidsbeïnvloeding en kennisdeling op internationaal niveau onderdeel uit van dit 
programma. Dit gebeurt in aansluiting op de doelstellingen van de participanten. In een vroeg stadium 
wordt geanticipeerd op beleidsontwikkelingen in Europa die daarvoor van belang zijn. 

Het is afhankelijk van de afspraken per participant, welke werkzaamheden in dit programma worden 
uitgevoerd. Deze afspraken worden in de werkplannen vastgelegd. 

Maatschappelijke doelen 

Ruimtelijke ontwikkeling 

• Bijdrage leveren vanuit milieu aan duurzame gebiedsontwikkeling ten behoeve van een veilige en gezonde leefomgevings
kwaliteit in Rijnmond. Milieuaspecten zoals geluid, externe veiligheid, geur, luchtkwaliteit en bodem spelen hierbij een 
belangrijke rol. Het gaat om de balans tussen economie, ruimte en milieu. 

• Bijdrage leveren aan het optimaliseren van milieuruimte teneinde meer ontwikkelingen mogelijk te maken, zonder afbreuk te 
doen aan een veilige en gezonde leefomgevingskwaliteit in het Rijnmondgebied. 
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Externe veiligheid 

• Beheren en beheersen van de bestaande externe veiligheidsrisico's, oplossen huidige veiligheidsknelpunten en het voorkomen 
van nieuwe. 

• Verminderen blootstelling inwoners aan risico's door ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
• Duidelijke informatievoorziening aan en helderdere communicatie met burgers en andere belanghebbenden over externe 

veiligheidsrisico's. 

Energie en klimaatbeleid 

• Bijdragen aan de duurzaamheids- en energiebesparingdoelstellingen van de Provincie Zuid-Holland, regiogemeenten en de 

gemeente Rotterdam. Deze doelstellingen zijn afgeleid van het Europees en nationaal beleid [SER-energieakkoord] en hebben 

betrekking op: 

- het bereiken van een CCyreductie van minimaal 20% in 2020 ten opzichte van 1990; 

- het realiseren van een aandeel duurzame energie van minimaal 14% in 2020; 

- een energiebesparing van minimaal 20% in 2020. 

Stimulering benutting restwarmte, biomassa en hernieuwbare energie en duurzaam bedrijfsgerelateerde transport. 

Bijdragen aan het scheppen van de juiste (rand)voorwaarden en het wegnemen van belemmeringen voor een verduurzaming 

van de economie en de maatschappij onder andere door bundeling van innovatie en duurzame initiatieven. 

Luchtkwaliteit 

Verbeteren van de luchtkwaliteit, zodat minimaal de wettelijke normen worden gehaald en daarboven - op basis van extra 

maatregelen - de gezondheid wordt bevorderd. 

Stimuleren van emissiearme industrie en transport. 

Verminderen van de geurhinder. 

Geluid 

Verminderen geluidhinder en slaapverstoring bij burgers, zodat onder andere negatieve effecten op volksgezondheid worden 

beperkt. 

Stimuleren stille technieken bij industrie, windturbines, MKB en transport. 

Verbeteren geluidklimaat/soundscape zodat negatieve effecten op volksgezondheid beperkt worden. 

Bodem 

Het voorkomen dan wel minimaliseren van door bodemverontreiniging veroorzaakte gezondheids- of maatschappelijke 

schade. 

Ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken door te bevorderen dat de bodemverontreiniging, die de gewenste beleidsdoelen in 

de weg staat, voor nu maar ook de toekomst wordt opgeheven. 

De aanpak van de bodem dan wel ondergrond integreren in de ontwikkelingen in de bovengrond en het opheffen van het 

maaiveld als grens tussen boven en ondergrond door het opstellen van integrale beleidsvisies en structuurplannen voor de 

ondergrond. 

Databeheer, monitoring en verkenningen 

• Het toegankelijk maken van de verzamelde en beheerde gegevens over het milieu, leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid, 

teneinde te voldoen aan wettelijke eisen en invulling te geven aan de transparantie van het openbaar bestuur. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Maatschappelijke doelen 

Ruimtelijke ontwikkeling 

• Per participant maatwerkafspraken maken op welke wijze de DCMR betrokken is bij ruimtelijke plannen en op welke wijze de 
adviesrol vorm krijgt. 

• Binnen vier weken na registratie van de vraag is RO-advies geleverd aan de participant. 

• Bij integrale milieuadviezen aandacht voor duurzaamheid. 

Externe veiligheid 

• Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid 

• Advisering in een vroeg stadium over ruimtelijke ontwikkelingen en externe veiligheid.nghebbenden over externe 

veiligheidsrisico's. 
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Energie en klimaatbeleid 

• Bijdragen aan de energie- en duurzaamheiddoelstellingen van Provincie Zuid-Holland, Rotterdam en de andere 
Rijnmondgemeenten: uitvoeren specifieke onderdelen nieuw Programma Duurzaam "Duurzaamheid dichter bij de 
Rotterdammer" en herzien RCI. 

• Invulling geven aan intensivering van het stedelijk energiebesparingsprogramma voor de gebouwde omgeving, beter benutten 
van industriële restwarmte in de Rotterdamse haven en industrie, het verduurzamen van energiebronnen en advisering tav het 
versneld uitbreiden van het warmtenet naar de bestaande bouw. 

• Uitvoering geven aan de doelstellingen op het terrein van nuttig hergebruik van afval, schoner openbaar vervoer en 
vermindering luchtemissies scheepvaart en logistiek. 

Luchtkwaliteit 

• Uitvoeren van de actieprogramma's luchtkwaliteit in de regio. 

• Toepassen en evalueren van gezondheidsrelevant beleidsinstrument, inclusief passende parameter, emissiefactoren en 
maatregelen. 

• In kaart brengen van VOS-emissies in het gebied, met bijzondere aandacht voor benzeen. 
• Zorgdragen voor een representatief en adequaat inzicht in de feitelijke luchtkwaliteit in het kader van NSL. 

• Luchtkwaliteitsmetingen met meetnet en communicatie van resultaten via rapportage, web en app. 

• Vastleggen nulsituatie door het in kaart brengen van de kleinste fijnstoffracties (roet- en ultrafineparticlesconcentraties) met 
het oog op een koppeling tussen respectievelijk verkeers- en industriële emissies en gezondheidsrisico's ten gevolge van 
genoemde parameters. 

Geluid 

• Adviseren over het treffen van bronmaatregelen en - waar aanvullend nodig - overdrachtsmaatregelen. 
• Onderzoek naar nieuwe maatregelen en innovatie van bestaande technieken. 

• Uitvoering geven aan de actieplannen geluid van een deel van de participanten. 

• Beïnvloeden van de ontwikkeling nieuwe geluidwet- en regelgeving. 

Bodem 
• Uitvoeren bodemsanerings^programma's. 

• In 2030 alle ernstig verontreinigde bodem locaties beheerst of gesaneerd. 

Monitoring en verkenningen 

• Onderhoud en beheer van databases en informatiesystemen, verbeteren betrouwbaarheid, beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van (milieulgegevens. 

• Toepassen data en informatie in diverse producten (monitoringsrapportages, verkenningen, scenariostudiesl voor 
participanten/groepen van participanten. 

Wat mag dat kosten? 
De financiële omvang van het programma Gebieden is bepaald aan de hand van de jaarrekening 2013 en de 
vastgestelde werkplannen 2014. Uit onderstaande tabel blijkt dat het programma enerzijds wordt ingevuld 
vanuit de werkplannen en werkplanprojecten van de participanten en anderzijds wordt ingevuld met 
additionele projecten, die door participanten en niet-participanten worden gefinancierd. 

Programmabegroting 2016 lx € 1.0001 Begroting 2016 Werkplannen 2015 Realisatie 2014 

Account PZH € 5.U9 € 5.149 € 5.097 

Account RDAM € 7.836 € 7.887 € 7.581 

Account REGIO € 2.388 € 2.421 € 2.332 

Werkplannen (incl. werkplanprojecten] € 15.373 € 15.457 € 15.010 

Additionele projecten € 7.452 € 9.315 € 11.930 

Totaal programma GEBIEDEN € 22.825 WÊÊHÊÊÊ € 24 772 

De begroting 2016 is een indicatie voor de omvang van het programma. Tijdens de werkplanbesprekingen 
worden concrete afspraken gemaakt over de invulling en financiële omvang. 
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6 PARAGRAFEN 

6.1 LOKALE HEFFINGEN 

De DCMR Legt geen LokaLe heffingen op. WeL heft de DCMR Leges over het gebruik van het archief. Deze 
Leges worden geheven voor het maken van kopieën en het aanvragen van tekeningen. De totaLe opbrengst 
bedraagt circa € 1.000. 

6.2 WEERSTANDSVERMOGEN 

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. 

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. 

Inventarisatie weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit van de DCMR bestaat uit de algemene reserve. De ontwikkeling van de algemene 
reserve wordt in onderstaande tabel 2 weergegeven 

Tabel 2 
Ontwikkeling algemene reserve Mutaties Stand 

Stand per 1 januari 2016 e 1.769.604 

Toevoeging uit resultaat 2015 eo 
Onttrekkingen uit het resultaat 2015 eo 
Resultaatbestemming 2015 €0 
Per saldo mutatie weerstandsvermogen 2015 € 0 

Stand per 31 december 2016 e 1.769.604 

In het AB is in vervolg op de nota weerstandsvermogen en risicomanagement op h juli 2012 het 
weerstandvermogen vastgesteld op 3% van de gemiddelde jaaropbrengst van de DCMR over de laatste drie 
afgesloten volledige boekjaren. Jaarlijks wordt dienovereenkomstig de omvang opnieuw vastgesteld. Voor 
2015 en 2016 wordt niet uitgegaan van mutaties in de weerstandscapaciteit. 
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6.3 RISICOMANAGEMENT 

Algemeen 
De DCMR heeft een maatschappelijke doelstelling op het gebied van regulering en handhaving op basis van 
milieuwetgeving. Om deze doelstelling ook in de toekomst te kunnen realiseren treft de dienst waarborgen 
voor een goede reputatie en een duurzaam gezonde financiële situatie. Dit vindt plaats in het kader van 
'good public governance'. 

Een onderdeel van deze waarborgen is het opzetten en onderhouden van een systeem van risicomanagement. 
Daarbij wordt het begrip 'risico' wordt breed opgevat als een gebeurtenis die zich in de toekomst kan 
voordoen en die gevolgen heeft op de realisatie van de maatschappelijke doelstelling van de DCMR. 

Na de implementatie met externe ondersteuning in 2012 van het risicomanagement is begin 2014 op eigen 
kracht een nieuwe cyclus van risicomanagement opgestart. De uitgevoerde risico analyse heeft geen 
substantiële nieuwe risico's opgeleverd die zouden moeten leiden tot aanpassing van de door het bestuur 
vastgestelde norm voor het weerstandsvermogen. 

In de verdere borging van risicomanagement in de organisatie heeft het directieteam begin 2014 
besloten de gebruikte instrumenten van risicomanagement samen te brengen in een structuur onder 
verantwoordelijkheid van een nieuw te installeren auditcommissie. De verantwoordelijkheden voor toezicht, 
programmering en uitvoering zijn in dit model gescheiden. De toezicht taak Ligt bij de auditcommissie, dit 
is het DT aangevuld met de controller en kan eventueel worden aangevuld met een extern lid. 

De ontwikkeling van risicomanagement in de organisatie is in de laatste jaren voortgezet als onderdeel 
van de ingezette procesoptimalisatie en daarbij is gebruik gemaakt alle daartoe behorende elementen 
als applicaties, informatie, organisatieontwikkeling, kwaliteit, risicomanagement en audit. Daarbij zijn 
de elementen weliswaar apart van elkaar benoemd, maar m.n. kwaliteit, risicomanagement en audit 
hebben wel veel met elkaar te maken. Ze worden onderscheiden om de bijdrage aan de verbetering van 
de processen van de DCMR inzichtelijk te houden, ook worden zo de interne en externe componenten 
zichtbaar gemaakt. 

In de uitwerking van het kwaliteitsmanagement is het van belang om een link te leggen met het 
risicomanagement van de DCMR. Feitelijk zijn dit twee kanten van dezelfde medaille die binnen de 
organisatie in samenhang gepresenteerd moeten worden. Er wordt geïnventariseerd en geanalyseerd 
met welke risico's (kansen en bedreigingen] de DCMR wordt geconfronteerd en vervolgens wordt gericht 
onderzoek uitgevoerd met behulp van het daartoe beschikbare instrumentarium (audits, reviews en 
benchmarks). 
Om dat toezicht middels onderzoek vorm te geven is Uitvoeringsplan 2014-2015 Interne Reviews opgesteld 
en op grond van dit uitvoeringsplan worden systematisch reviews uitgevoerd. De voortgang van het 
uitvoeringsplan wordt gemonitord door de controller en drie maal per jaar worden de resultaten van de 
reviews besproken in de auditcommissie. 

De uitvoering van dit uitvoeringsplan ondersteunt ook twee eerder geformuleerde doelstellingen: 
1. Risicobewustzijn; het besef te laten doordringen dat ook grote en goed bekend staande organisaties 

als de DCMR fouten maken en van die fouten ook zelf kunnen leren, en dat risicomanagement één 
van de instrumenten is om dat besef te laten indalen en om fouten tegen te gaan. 

2. Inbedden van risicomanagement in de reguliere planning en control cyclus. 

30 - Begroting 2016 



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 de risico's die in 2014 specifieke aandacht in de beheersing hebben gevraagd, 
respectievelijk na 2014 kunnen leiden tot financiële gevolgen. 

Organisatieontwikkeling en personele consequenties 
Begin 2014 is een traject voor organisatie ontwikkeling gestart. Dit traject leidt tot een nieuwe 
organisatiestructuur in 2015 met mogelijke personele gevolgen die zouden kunnen leiden tot financiële 
gevolgen. Om deze gevolgen te kunnen van de reorganisatie te kunnen opvangen is vanuit de 
bestemmingsreserve Personeel en Organisatie € 1.300.000 beschikbaar. 

Projecten 
De DCMR voert projecten voor niet-participanten uit binnen de door het DB vastgestelde randvoorwaarden 
[minimaal kostendekkend, taken gaan niet ten koste van taakuitvoering participant, aansluiting op 
kerntaken DCMR en bijdrage aan expertise-ontwikkeling). 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 weerstandsvermogen. 

6.4 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. 

Het kantoorgebouw aan de 's-Gravelandseweg 565-567 te Schiedam wordt in de zin van het BBV 
aangemerkt als kapitaalgoed. De DCMR heeft de kantoorpanden op dit adres nagenoeg geheel in 
eigendom. Het pand wordt tot aan het moment van levering aan de koper verhuurd aan de koper. 

6.5 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. 

Aandachtspunten vanuit de treasury zijn: 
• facturering van de bijdragen van de participanten vindt vier keer per jaar plaats; de bijdragen van de 

participanten moeten uiterlijk halverwege het lopende kwartaal zijn ontvangen; 
• de DCMR leent geen gelden uit aan derden; 
• de DCMR maakt binnen de regelgeving voor decentrale overheden alleen gebruik van goed bekend

staande banken; 
• voor de financiering van tekorten op de rekening-courant wordt gebruik gemaakt van kasgeldleningen 

via goed bekendstaande banken. 
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In onderlinge samenhang worden het treasury statuut, de financiële verordening en de controle verordening 
jaarlijks beoordeeld op hun actualiteit en indien nodig opnieuw vastgesteld door het AB. 

6.6 BEDRIJFSVOERING 

Financiën en planning en control 
De financiële bedrijfsvoering wordt verder geconsolideerd en verbeterd. Maandelijkse financiële 
rapportages zijn op diverse verantwoordingsvlakken en -niveaus geborgd, waarmee de sturing op inzet en 
verantwoording is verder wordt ondersteund. De tariefstructuur is robuust en vastgestelde tarieven zijn 
kostendekkend. 

Inkopen 
De DCMR voert net als in voorgaande jaren een interne inkoopscan uit in verband met de rechtmatigheid 
over Europese wet- en regelgeving. De inkoopfunctie wordt verder versterkt onder meer door inzet op 
contractmanagement. 

Informatievoorziening 
In 2016 lopen de laatste grote projecten voor informatievoorziening die uit de bestemmingsreserve 
informatievoorziening worden gefinancierd ten einde. Deze projecten vormen belangrijke pijlers onder het 
informatiebeleidsplan 20U-2018 dat eind 20U is vastgesteld 
Het programma Vernieuwing MIRR valt in twee projecten uiteen. Met het project RUDIS wordt beoogd de 
informatie over productie en doorlooptijden te optimaliseren. Het project Nieuw Meldkamer systeem is 
vanwege zijn specifieke karakter apart aanbesteed. De afzonderlijke aanbesteding voor het NMKS is in 
2014 mislukt. In 2015 wordt onderzocht op welke wijze dit project 2014 opnieuw vormgegeven kan worden 
binnen het programma Vernieuwing MIRR. 
Het project voor vernieuwing en optimalisatie van de financiële bedrijfsvoering is in 2014 on hold gezet en 
zal in 2016 een vervolg krijgen. 

Organisatie-ontwikkeling 
Mede op basis van de externe veranderingen is ook de DCMR-organisatie zelf in ontwikkeling. Het bestuur 
heeft in 2014 de DCMR opdracht gegeven om de verbeteringen in VTH-uitvoering goed in de structuur en 
werkwijzen van de dienst te verankeren. In dit kader is afgesproken om het handhavingsprofiel van de 
DCMR te versterken en de organisatiestructuur zodanig aan te passen dat de scheiding tussen enerzijds 
vergunningverlening en anderzijds toezicht en handhaving voortaan op directieniveau wordt gelegd. Dit 
heeft geleid tot een vernieuwde DCMR-structuur in 2015, welke in 2016 zal zijn geïmplementeerd. 
De toezicht- en handhavingstaken zijn in één afdeling georganiseerd, waarin ook een specialistische 
eenheid is ondergebracht voor bestuurs- en strafrechtelijke handhavingszaken. De regulerende taken 
worden samengebracht met de advies- en expertisetaken, zodat de verbinding tussen vergunningverlening 
en de kennisvelden lucht, veiligheid, geluid en bodem zo goed mogelijk wordt geborgd. De nieuwe afdeling 
Account en Omgeving vormt het schakelpunt met de participanten als opdrachtgever en draagt ook zorg 
voor de advisering in omgevingsvraagstukken. 

6.7 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. 
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Een bestuurlijk belang is 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 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 

7 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 

In de onderstaande tabel 3 is voor de jaren 2016-2019 inzicht gegeven in de totale baten en lasten. 

Tabel 3 

Brutosalarissen 

Garantietoeslagen 

IKB en overige salariskosten 

Sociale lasten 

Overige personeelskosten 

Personeelskosten 

Inhuur personeel 

Diensten voor derden 

Inhuur personeel/diensten derden 

Afschrijvingskosten 

Huisvestingskosten 

Automatiseringkosten 

Vervoerskosten 

Documentatieosten 

Communicatiekosten 

Overige kosten 

Overige directe kosten 

Materiële lasten werkplannen 

Totale lasten 

Baten 

Totale baten 

Resultaat 

2016 

€ 23.737.741 
€ 1.113.762 
€ 5.457.963 
€ 7.035.023 
€ 1.300.000 
e 38.644.489 
€ 2.410.348 

605.000 
3.015.348 
1.185.000 
3.220.000 
1.556.926 
867.000 
700.000 
75.000 
150.000 

6.568.926 

5.286.811 

€ 54.700.574 

€ 54.700.574 

€ 54.700.574 

€ 

€ 

e 
e 
€ 

e 
€ 

e 
€ 

e 
€ 

2017 

£ 23.548.952 

€ 1.124.900 

€ 5.457.963 

€ 7.035.023 

€ 1.300.000 

€ 38.466.838 

€ 2.218.307 

605.000 

2.823.307 

1.185.000 

3.300.000 

1.806.925 

882.000 

713.000 

75.000 

150.000 

6.926.925 

5.286.463 

€ 54.688.533 

€ 54.688.533 

€ 54.688.533 

e 

e 
e 
e 

€ 

e 
€ 

e 
e 
e 
€ 

€ 23.784.442 
€ 1.136.149 
€ 5.457.963 
€ 7.035.023 
€ 1.300.000 
€ 38.713.577 
€ 1.968.307 

605.000 
2.573.307 

1.185.000 

3.300.000 

1.806.925 

882.000 

713.000 

75.000 

150.000 

6.926.925 

5.289.724 

€ 54.688.533 

€ 54.688.533 

€ 54.688.533 

201? 
I " • I 

€ 23.784.442 

€ 1.136.149 

€ 5.457.963 

e 7.035.023 

£ 1.300.000 

€ 38.713.577 

€ 1.969.307 

605.000 

2.573.307 

1.185.000 

3.300.000 

1.806.925 

882.000 

713.000 

75.000 

150.000 

6.926.925 

5.289.724 

€ 54.688.533 

€ 54.688.533 

€ 54.688.533 

Conform de financiële uitgangspunten, opgenomen in hoofdstuk 3, is de meerjarenbegroting geïndexeerd 

met 0%. Voor 2016 is geen nieuw beleid begroot. 

In onderstaande tabel k is voor 2016 inzicht gegeven in de lasten en baten per participant 2016. 

Tabel 4 

Omschrijving Lasten 2016 Baten 2016 Resultaat 2016 

Albrandswaard € 309.535 e 309.535 -
Barendrecht e 472.336 € 472.336 -
Brielle e 437.291 € 437.291 -
Capelle aan den IJssel € 402.198 € 402.198 -
Goeree-Overflakkee e 1.230.614 € 1.230.6154 * 
Hellevoetsluis 

f 
e 388.965 e 388.965 -

Krimpen aan den IJssel € 465.341 € 465.341 -
Lansingerland e 1.183.512 € 1.183.512 
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Resultaat 2016 

Maassluis € 319.881 € 319.881 -
Nissewaard € 1.034.482 € 1.034.482 -
Ridderkerk € 768.429 € 768.429 -
Schiedam € 1.037.048 € 1.037.048 -
Vlaardingen € 1.371.155 € 1.371.155 -
Westvoorne € 418.354 € 418.354 -
Rotterdam € 17.826.767 e 17.826.767 -
Zuid-Holland € 19.035.078 € 19.035.078 -
Projecten € 8.000.000 € 8.000.000 -
Totaal participanten € 56.700.987 € 54.700.987 •••• Toelichting 

Op de werkplannen van de participanten worden geen financiële resultaten begroot. Hoewel de DCMR de 
afgelopen steeds een positief resultaat heeft gerealiseerd op haar externe projecten wordt op basis van het 
voorzichtigheidsbeginsel, in 2016 geen positief resultaat begroot. 
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8 ONTWIKKELING WERKPLANBIJDRAGEN 2013-2016 

In onderstaande tabel 5 is het verloop van de bijdragen van de participanten over de jaren 2014 tot en met 

2016 zichtbaar gemaakt. 

Tabel 5 

Raming baten 
20 H 

Realisatie baten 
2014 

Primaire raming 
Begroting 2015 

Raming baten 
2015 na 

Raming baten 
2016 

vaststelling WP 
Albrandswaard € 310.055 e 308.949 e 311.560 e 311.560 € 309.535 

Barendrecht € 473.257 e 446.861 e 475.427 € 475.427 € 472.336 

Brielle e 487.782 e 474.488 e 490.152 e 440.152 e 437.291 

Capelle aan den IJssel e 403.251 € 380.017 e 404.830 e 404.830 e 402.198 

Goeree-Overflakkee e 1.233.115 e 1.124.634 e 1.238.665 e 1.238.665 e 1.230.614 

Hellevoetsluis e 389.701 e 374.219 € 391.509 e 391.509 € 388.965 

Krimpen aan den IJssel e 466.503 e 482.529 e 468.386 e 468.386 € 465.341 

Lansingerland e 1.068.328 e 1.087.594 e 1.073.370 e 1.191.255 e 1.183.512 

Maassluis e 320.472 e 319.567 e 321.974 e 321.974 e 319.881 

Nissewaard € 1.036.441 e 1.019.128 c 1.041.250 e 1.041.250 e 1.034.482 

Ridderkerk e 769.731 € 740.206 e 773.457 € 773.457 € 768.429 

Schiedam € 1.039.242 e 1.023.606 e 1.043.833 e 1.043.833 e 1.037.048 

Vlaardingen e 1.390.457 l 1.360.361 1.396.821 e 1.396.821 e 1.371.155 

Westvoorne e 437.997 e 424.555 e 440.091 e 421.091 e 418.354 

Rotterdam € 17.800.189 e 7.317.516 e 17.806.200 € 18.016.638 € 17.826.767 

Zuid-Holland € 19.236.521 € 19.088.837 e 1 8.554.416 € 19.294.730 e 19.035.078 

Projecten € 1 1.500.000 € 12.752.558 e io.ooo.ooo € 10.000.000 e 8.000.000 

Totaal participanten € 58.363.043 € 58.725.624 €56.231.940 €57.231.578 € 54.700.987 

Toelichting 

In de kolom 'Raming baten 2014' zijn de definitieve werkplanbijdragen 2014 weergegeven. De kolom 

realisatie baten 2014 geeft de realisatie van de werkplanbedragen zoals opgenomen in de jaarrekening/ 

jaarverslag 2014. 

In de 'Primaire raming begroting 2015 ' staan de begrote bedragen zoals opgenomen in de 

beleidsbegroting 2015. De huidige werkplanbijdragen over 2015 staan vermeld in de kolom 'Raming baten 

2015 na vaststelling WP'. 

De bedragen in de kolom 'Raming baten 2016' zijn gebaseerd op de uitgangspunten en aannames zoals 

deze in hoofdstuk 3 (Financieel kader) zijn opgenomen. 
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9 ONTWIKKELING FINANCIËLE POSITIE 

In onderstaande tabel 6 is de geprognosticeerde balans per 1 januari 2016 en 31 december 2016 
opgenomen. 

Tabel 6 
Per 

31-12-2016 
Per 

01-01-2016 
Per 

31-12-2016 
Per 

01-01-2016 

ACTIVA PASSIVA 

Materiële vaste activa € 3.565.700 € 2.925.000 Eigen vermogen € 3.318.291 e 4.988.291 

Voorraden € 1.500.000 € 1.500.000 Voorzieningen e o € 0 

Overige uitzettingen met een 
rentetypische looptijd korter 
dan één 

e U.187.000 € 17.857.000 Vaste schulden met een 
rentetypische looptijd van één 
jaar of langer 

e o e o 

Liquide middelen € 60.000 € 60.000 Netto vlottende schulden met 
een rentetypische looptijd 
korter dan één jaar 

€ 9.000.000 e 9.000.000 

Overlopende activa € 1.115.000 € 1.115.000 Overlopende pasiva € 8.109.409 € 9.368.709 

Totaal generaal € 20.427.700 Ê 23.357.000 Totaal generaal € 20.427.700 € 23.357.000 

Toelichting mutaties 2016 
In onderstaande tabel 7 wordt het verloop van de activa in 2016 inzichtelijk gemaakt. 

Tabel 7 
Overige investeringen met een 
economisch nut 

Ultimo 2015 Investeringen Deinvesteringen Afschrijvingen Ultimo 2016 

Bedrijfsgebouwen € € 0 € 0 e o 
Inrichtng nieuwe pand DCMR € 926.000 € 0 € 0 € 240.000 € 686.000 
Machines, apparaten en installatie e 1.115.000 € 2.000.000 e o e 830.000 € 2.285.000 

Overige mat. vaste activa € 784.000 e o e o e 189.300 € 594.700 

Totaal € 2.825.000 € 2.000.000 e o € 1.259.300 € 3.565.700 

De oplevering van de informatiesystemen RUDIS (vervanging MIRR en meldkamersysteem) zal in 2016 
leiden tot een investering. 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 

Naar verwachting zal geen mutatie van de Algemene reserve plaatsvinden en derhalve blijft deze 
gehandhaafd rond het gewenste niveau. 

Bestemmingsreserve 
Voor 2016 zijn de volgende onttrekkingen van bestemmingsreserves voorzien: 
• Informatievoorziening - door de oplevering van de nieuwe informatiesystemen (vervanging MIRR en 

meldkamersysteem) in 20116 valt een groot deel van de bestemmingsreserve informatievoorziening 
vrij om de bijbehorende kosten te dekken. Het restant is gereserveerd voor de vervanging van het 
financieel administratief systeem. 

• Personeel en organisatie - de frictiekosten die samenhangen met de reorganisatie uit 2015 zullen in 
2016 leiden tot een onttrekking van de bestemmingsreserve. Naar verwachting € 800.000. 
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Productontwikkeling en Transitie fysieke infrastructuur: deze reserves vallen naar verwachting 
volledig vrij in 2015. 

Tabel 8 

01-01-2016 
Onttrekking Bestemming 

resultaat 31-12-2016 
Algemene reserve £ 1.769.604 € 1.769.604 

€ 1.769.604 €0 e o eo eo € 1.769.604 

Bestemmingsreserves 
Informatievoorziening 
Productontwikkeling 
Personeel en organistie 
Transitie Fysieke Infrastructuur 

€ 1.618.688 
e o 
€ 1.600.000 
€ 0 

€ 870.000 

€ 800.000 

€ 748.688 
e o 
e 800.000 
e o 

Subtotaal bestemingsreserves €3.278.687 eo € 1.670.000 eo eo e 1.548.687 

™a*WÊËÊÊÊÊÊIÊÊM € 4.988.291 € 1.670.000 €0 €0 €3.318.291 
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1 Inleiding 
Als Dagelijks Bestuur bieden wij u hierbij aan het jaarverslag en de jaarrekening van de DCMR over 
het jaar 2014. Het jaarverslag bestaat uit de verantwoording over de verschillende programma's en de 
paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de balans en het overzicht van baten en lasten in de 
jaarrekening, evenals een toelichting op beide onderdelen. 

De DCMR heeft over 2014 een operationeel resultaat behaald van € -1.010.782. Dit negatieve 
resultaat komt tot stand als gevolg van het doen van inspanningen dus het maken van kosten 
waarvoor in het verleden bestemmingsreserves zijn gevormd. 
Daarnaast heeft de DCMR uit voorgaand boekjaar en incidentele factoren een positief resultaat 
behaald van € 14.531. 
In het verleden zijn bestemmingsreserves gevormd voor grote projecten. Na onttrekking voor in 2014 
uitgevoerde activiteiten heeft de DCMR over 2014 een resultaat na bestemming behaald van 
€ 1.280.257. Voorgesteld wordt om dit resultaat over 2014 te bestemmen als toevoeging aan de 
bestemmingsreserve informatievoorziening ad € 450.000, toevoeging aan de bestemmingsreserve 
Personeel & Organisatie ad € 800.000 en toevoeging aan de algemene reserve ad € 30.257. 

De verwerking van dit voorstel zal plaatsvinden in de jaarrekening 2014. 
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Directieverslag 
In dit directieverslag wordt ingegaan op de totstandkoming van het financiële jaarresultaat over 2014 
en de doorwerking van de achterliggende oorzaken in de komende jaren. 

1.1 Financieel jaarresultaat over 2014 

In tabel 1 worden de gerealiseerde financiële resultaten van de DCMR weergegeven. Ter vergelijking 
worden de resultaten over 2014 afgezet tegen het voorgaande jaar. 
Uit de tabel blijkt dat er in 2014 een positief resultaat is behaald van k€ 1.280. In § 1.2 worden de 
oorzaken van dit resultaat nader toegelicht. 

Tabel 1 

V&W DCMR 
Jaarrekening 

2014 
Jaarrekening 

2013 
Verschil 2014 

- 2013 
omschrijving bedrag in € bedrag in € bedrag in € 

Personeelskosten 39.831.456 38.735.734 1.095.722 
Inhuur personeel & diensten derden 4.864.909 5.483.983 -619.074 
Totale personeelsgerelateerde kosten 44.696.365 44.219.718 476.648 

Afschriivinqskosten 955.746 1.459.730 -503.984 
Directe kosten overiq 6.177.337 5.728.492 448.845 
Proiectkosten 8.379.062 7.033.080 1.345.982 
Totale materiële kosten 15.512.145 14.221.302 1.290.843 
Totale directe kosten 60.208.510 58.441.019 1.767.491 

Opbrengsten 58.725.624 57.437.909 1.287.715 
Overiqe opbrenqsten 472.104 596.098 -123.994 
Totale opbrengsten 59.197.728 58.034.007 1.163.721 

Operationeel resultaat -1.010.782 -407.013 -603.770 

Opbrenqst voorqaand boekiaar 39.041 23.839 15.202 
Kosten voorqaand boekjaar -24.510 -63.590 39.080 
Incidentele baten lopend boekjaar 0 17.431 -17.431 

Resultaat voor bestemming -996.251 -429.333 -566.919 

Ontrekking bestemmingsreserve 
Verbeterproqramma VTH 0 203.177 -203.177 
Informatievoorzieninq 558.885 922.725 -363.840 
Productontwikkelinq 124.390 246.967 -122.577 
Personeel en Orqanisatie 1.100.000 0 1.100.000 
Transitie Fysieke Infrastructuur 493.233 374.190 119.043 

Resultaat na bestemming 1.280.257 1.317.727 -37.471 

Voorstel technische bestemming: 
Mutatie alqemene reserve -30.257 -131.679 101.422 

Dotatie bestemmingsreserves: 
Informatievoorziening -450.000 -182.871 -267.129 
Personeel en Orqanisatie -800.000 -1.100.000 300.000 

Ontrekking bestemmingsreserves 
Verbeterprogramma VTH 0 96.823 -96.823 

Resultaat na technische bestemming 0 0 0 

In de jaarrekening, in § 4.4, treft u het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening aan. Dit is een 
andere weergave van de totstandkoming van hetzelfde financiële resultaat. 
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1.2 Toelichting op de verlies- en winstrekening 

Op hoofdlijnen wordt hieronder een aantal elementen uit de verlies- en winstrekening toegelicht. 

Eigen en ingehuurd personeel 

De omvang van het eigen personeel is in 2014 licht gedaald en bedraagt ultimo december 486,6 full 
time equivalenten. De kosten stijgen als gevolg van CAO-afspraken, premieaanpassingen en 
opleidingskosten. 
Om de geplande productie te kunnen realiseren is naast de inzet van het eigen personeel voor 2.100 
uur meer gebruik gemaakt van inhuurkrachten. Als gevolg van marktontwikkelingen zijn de kosten per 
uur die daarmee gemoeid zijn in de afgelopen jaren gedaald maar in 2014 weer licht gestegen. 

Afschrijvingskosten 

De afschrijvingskosten zijn lager dan in 2013, voor een beperkt deel als gevolg achterblijvende 
investeringen in ICT-middelen, en voor een substantieel deel als gevolg van lagere 
(inhaal)afschrijvingen op het pand aan de 's-Gravelandseweg dan in voorgaande jaren. Deze 
afschrijving is noodzakelijk door de uitgestelde levering aan de koper van het pand. 

Projectkosten 

De materiële kosten op projecten zijn volledig declarabel en hebben dus een gelijke invloed op de 
opbrengsten, en daardoor geen effect op het resultaat. 

Opbrengsten 

De opbrengsten uit werkplannen en projecten liggen hoger dan in 2013 voornamelijk als gevolg van 
een piek in de uitvoering van ISV-projecten en additionele financiële middelen van de provincie voor 
uitvoering van de nota VTH. 
De overige opbrengsten betreffen o.a. verhuur van de tweede verdieping van het huidige kantoorpand 
en enkele detacheringen. 

Opbrengsten en kosten voorgaand boekjaar 

In 2014 zijn voor een beperkt bedrag opbrengsten uit eerdere jaren verantwoord waarvan het ultimo 
2013 uiterst onzeker was of deze zouden kunnen worden gerealiseerd, ook waren er nog onvoorziene 
kosten uit voorgaande jaren. 

1.3 Kasstroomoverzicht 

In tabel 2 is het kasstroomoverzicht van de DCMR opgenomen. Dit is een overzicht van de feitelijke 
geldstromen die binnen de DCMR in de loop van het boekjaar 2014 zijn binnengekomen en 
uitgegaan. De liquiditeit van de DCMR is in 2014 afgenomen met k€ 94. Dagelijks wordt de rekening
courant automatisch afgeroomd op k€ 60 door de staat. Nadat de afroming heeft plaatsgevonden, is 
er nog een ontvangst binnen gekomen. 
Het saldo ad. k€ 19.417 op de rekening-courantverhouding met het Rijk is verantwoord onder de 
overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. 
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Tabel 2 

Kasstroomoverzicht 2014 (€ x 1.000 ) € € 

Exploitatiesaldo (conform Verlies- en Winstrekening) 1.280 
Afschrijvingen 956 
Mutaties werkkapitaal: 
Onderhanden werk -1.169 
Debiteuren -1.260 
Crediteuren -668 
Rekening-courantverhouding met het Rijk -2.317 
Overlopende activa 210 
Overlopende passiva 5.864 
Kasstroom uit operationele activiteiten 2.895 

Investeringen materiële vaste activa -713 
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -713 

Mutatie langlopende schulden 0 
Onttrekking bestemmingsreserve -2.277 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.277 

Mutatie liquide middelen -94 

Beginstand liquide middelen 265 
Mutatie liquide middelen -94 
Eindstand liquide middelen 172 

1.4 Doorwerking van ontwikkelingen 2014 naar de komende jaren 

Omgevingswet 
Op het gebied van wet- en regelgeving wordt de trend voortgezet van vereenvoudiging en 
vermindering van regels. Met de introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
is hierin reeds een belangrijke stap gezet. Hierin staat de omgevingsvergunning centraal. Een 
omgevingsvergunning is één vergunning waarin alles wat te maken heeft met bouwen, wonen, 
monumenten, ruimte, natuur en milieu wordt geregeld. Hierdoor is ook sprake van één procedure 
onder de verantwoordelijkheid van één bevoegd gezag (één loket). Een vervolg hierop is de volledige 
integratie van 15 wetten, waaronder de Wabo, in de Omgevingswet. Naar verwachting treedt de wet in 
2018 in werking. De Omgevingswet zet de lijn van integratie van regelgeving ook op plan- en 
beleidsniveau voort. Dit vanuit de gedachte: hoe integraler de planfase wordt ingevuld, hoe minder 
bijsturing en reparatie in de uitvoering nodig is. 

Verbeterprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving 
In 2012 is in opdracht van het algemeen bestuur van de DCMR een verbeterprogramma voor de VTH-
taken gestart, met als hoofdlijnen : actuele en handhaafbare vergunningen, een meer risicogestuurde 
aanpak van het toezicht en een consequente toepassing van de sanctiestrategie. De VTH-taken 
worden uitgevoerd vanuit het principe dat op de eerste plaats bedrijven, branches en ketens zelf 
verantwoordelijk zijn voor de naleving van milieu- en veiligheidsregels. De verbeterpunten worden in 
nauwe samenwerking met andere inspectiediensten uitgevoerd en binnen de DCMR-organisatie 
worden de verbeteringen verankerd in de vernieuwde organisatiestructuur. Over de uitvoering van het 
Verbeterprogramma wordt periodiek gerapporteerd aan het dagelijks en algemeen bestuur van de 
DCMR. 
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Voor de uitvoering van de VTH-taken is de voorbereiding van de nieuwe VTH-wet relevant. Deze wet 
die (vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet) in 2015 wordt behandeld in de Tweede Kamer, 
bevat bepalingen over de kwaliteitscriteria voor de VTH-uitvoering. Deze criteria worden niet in de 
wetgeving vastgelegd, maar zullen door het bestuur van de omgevingsdiensten moeten worden 
vastgesteld. Hierbij kan de modelverordening die door IPO en VNG wordt ontwikkeld als kader worden 
gebruikt. In het wetsvoorstel VTH is voorts aangekondigd om het bevoegd gezag voor alle Brzo-
bedrijven bij de provincie onder te brengen, vanwege de expertise-bundeling en grotere eenduidigheid 
bij de uitvoering van Brzo-taken. 

Organisatie-ontwikkeling DCMR 
Mede op basis van de bovenstaande externe veranderingen is ook de DCMR-organisatie zelf in 
ontwikkeling. Het bestuur heeft in 2014 de DCMR opdracht gegeven om de verbeteringen in VTH-
uitvoering goed in de structuur en werkwijzen van de dienst te verankeren. In dit kader is afgesproken 
om het handhavingsprofiel van de DCMR te versterken en de organisatiestructuur zodanig aan te 
passen dat de scheiding tussen enerzijds vergunningverlening en anderzijds toezicht en handhaving 
voortaan op directieniveau wordt gelegd. Dit heeft geleid tot een vernieuwde DCMR-structuur in 2015. 
De toezicht- en handhavingstaken zijn in één afdeling georganiseerd, waarin ook een specialistische 
eenheid is ondergebracht voor bestuurs- en strafrechtelijke handhavingszaken. De regulerende taken 
worden samengebracht met de advies- en expertisetaken, zodat de verbinding tussen 
vergunningverlening en de kennisvelden lucht, veiligheid, geluid en bodem zo goed mogelijk wordt 
geborgd. De nieuwe afdeling Account en Omgeving vormt het schakelpunt met de participanten als 
opdrachtgever en draagt ook zorg voor de advisering in omgevingsvraagstukken. 

Brzo-bed rijven 
Voor de bedrijven met de meeste risico's op het gebied van milieu en veiligheid zijn extra eisen 
vastgelegd in het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). In Nederland hebben 6 uitvoeringsdiensten 
de opdracht gekregen om de taakuitvoering bij Brzo-plichtige bedrijven te coördineren. De DCMR is 
de coördinerende Brzo-RUD voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Daarnaast is de landelijke 
coördinatietaak op het gebied van Brzo-uitvoering bij de DCMR belegd. 
De DCMR coördineert de uitvoering van Brzo-taken in de provincies Zuid-Holland en Zeeland en 
verzorgt daarnaast de landelijke coördinatie tussen de Brzo-RUD's. De DCMR neemt ook deel aan 
het landelijke Brzo-plus-overleg, waarin naast de Brzo-RUD's ook andere inspectiediensten en het 
OM deelnemen. Deze samenwerking richt zich op het versterken en borgen van de 
uitvoeringskwaliteit, ontwikkelen van gezamenlijke werkwijzen en het stimuleren van 
kennisuitwisseling. 

Samenwerking 
De samenwerking in de uitvoering van omgevingstaken is onder andere door nieuwe wet- en 
regelgeving sterk in ontwikkeling. Met inspectiediensten wordt intensief samengewerkt teneinde tot 
een gezamenlijke risicogerichte aanpak van toezicht en handhaving te komen. Met de andere 4 Zuid-
Hollandse omgevingsdiensten wordt gewerkt aan uitwisseling van expertise en afstemming van 
werkwijzen. De samenwerking met de Rud's in Zuid-Holland en Zeeland krijgt steeds meer vorm in de 
gezamenlijke aanpak van de Brzo-taken. Landelijk wordt deze samenwerking versterkt in het overleg 
tussen de 6 Brzo-rud's en het Brzo-plus, waaraan ook door het Openbaar Ministerie, ISZW en politie 
wordt deelgenomen. 
Binnen de regio Rijnmond is de intergemeentelijke samenwerking in 2015 veranderd door het 
opheffen van de Stadsregio Rotterdam. Een aantal taken, zoals de regionale verkeersmilieukaart, zal 
door de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag worden opgepakt. 
De komst van de Omgevingswet geeft aanleiding om binnen de regio gezamenlijk te verkennen wat 
de nieuwe regelgeving betekent voor uitvoeringsstructuren en samenwerking. 

Modernisering milieubeleid 
Ontwikkelingen mogelijk maken door de beschikbare milieuruimte zo goed mogelijk te verdelen en te 
benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren: dat is de ruimtelijke uitdaging waar 
Rijnmond voor staat. Dit vraagt omgevingsbeleid waarin rekening wordt gehouden met de 
mogelijkheden en grenzen die vanuit de wetgeving worden gesteld. Deze opgave gaat verder dan het 
uitvoeren van sectorale maatregelen, toepassen van normen en het uitvoeren van 
saneringsprogramma's. Het kabinet heeft vanuit deze hoofdlijnen het vernieuwde milieubeleid 
beschreven: naast norm-realisatie prioriteit voor innovatie en gezondheidsverbetering, versterken van 
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coalities, benutten van de kracht van stedelijke netwerken en het realiseren van duurzame 
planvorming. 
Zowel in beleid als uitvoering zal gezocht moeten worden naar een meer duurzame invulling van 
bestaande en nieuwe activiteiten. Dit maakt verbetering van de omgevingskwaliteit mogelijk en biedt 
ontwikkelingsruimte voor de ambities van de Rijnmond. 

Informatievoorziening en milieudata : openbaarheid en uniformiteit 
De ontwikkeling naar meer transparantie in de uitvoering wordt voortgezet. In lijn met de 
aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (2013) worden gegevens over de 
vergunningen voor risicovolle activiteiten openbaar gemaakt en worden toezichtresultaten en 
handhavingbeschikkingen gepubliceerd. De DCMR publiceert deze informatie op de website. 
De beschikbaarheid van informatie strekt zich niet alleen uit tot uitvoeringstaken, maar heeft ook 
betrekking op de data over leefomgevingskwaliteit. Op landelijke niveau wordt gewerkt aan de 
Laan van de Leefomgeving, waarmee een uniforme standaard wordt neergezet voor het beheren en 
beschikbaar stellen van omgevingsdata. Voor de DCMR is dit initiatief relevant zowel als leverancier 
als gebruiker van gegevens. 
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2 Programmaverantwoording 

2.1 Jaarverslag programma Vergunningverlening 

Wat waren we van plan? 

Verqunninqenbestand industrie op gewenst niveau 
De primaire taken vergunningverlening, toezicht en handhaving worden op kwalitatief hoog niveau 
uitgevoerd. In 2014 zet de DCMR in op een actueel vergunningenbestand conform haar actualisatie 
strategie bij de industrie en op een aantal prioritaire thema's zoals externe veiligheid (PGS15, 
PGS29), actuele veiligheidsrapporten, emissies van NOx, fijn stof en MVP (minimalisatie verplichting) 
stoffen. Provinciale en regionale beleidskaders wet- en regelgeving zijn noodzakelijk om de regionale 
maatwerkdoelen te bereiken. Gemeentelijke en provinciale beleidskaders zullen op elkaar worden 
afgestemd en waar mogelijk geïntegreerd. De DCMR levert een bijdrage aan visievorming, 
beleidsontwikkeling en wetgeving door meedenken vanuit de uitvoeringspraktijk. 

Prioriteiten bii vergunningverlening 
Vanwege de beperkte milieugebruiksruimte in Rijnmond en gelet op de nog steeds toenemende 
bedrijvigheid is het noodzakelijk dat nieuwe bedrijven tenminste aan best beschikbare technieken 
voldoen en dat de milieubelasting bij bestaande bedrijven zoveel mogelijk verder wordt beperkt. 
Binnen de wettelijke kaders worden strikte eisen gesteld aan bedrijven. Om te bepalen aan welke 
eisen bedrijven op de langere termijn moeten voldoen, zijn branchevisies ontwikkeld. Aan de hand van 
deze branchevisies zijn milieudoelen bepaald, die doorvertaald worden naar vergunningen. In 
startnotities per vergunningprocedure worden de risico aspecten voor milieu aangegeven en 
prioriteiten voor de vergunning gesteld. Aan de verbetering van de milieuprestaties wordt ook gewerkt 
door themagerichte projecten (lage NOx, PGS projecten etc). 
In 2013 zijn opleidingen en instructies georganiseerd zodat de vergunningverlening voldoet aan de 
landelijke kwaliteitscriteria. In 2014 zal deze professionaliseringslag worden afgerond. De DCMR zet 
in op kennisontwikkeling en kennisdeling. 

Wabo 
De Wabo regie is inmiddels goed ingebed in de organisatie en er is een verbeterslag gemaakt in 
efficiency en kwaliteit. De ketensamenwerking tussen DCMR, de Veiligheidsregio, Stadsontwikkeling 
Rotterdam en de regiogemeenten is verbeterd. De pilot integrale samenwerking Wabo en de evaluatie 
Wabo hebben in 2013 antwoord gegeven op de vraag waar nog meer kansen liggen voor betere 
dienstverlening en een efficiëntere uitvoering. De uitvoering daarvan kreeg gestalte in 2013 en dit 
loopt door in 2014. DCMR zet in op verdieping van de samenwerking op gemeentelijk en regionaal 
niveau. Hierover en over de rol van de DCMR worden per participant maatwerkafspraken gemaakt. 
Het is voor de komende jaren een uitdaging om de meest passende vorm te vinden van uitvoering en 
onderlinge samenwerking. Gezocht wordt naar verbeteringen om milieu in aanvraagprocessen te 
betrekken, om handhaving achteraf te voorkomen, bijvoorbeeld door consequent de milieumelding als 
indieningvereiste te vragen bij een bouwvergunningaanvraag. 

Nieuwe omgevingswet 
Met de nieuwe Omgevingswet worden meer dan 60 wetten, 100 AMvB's en honderden ministeriele 
regelingen van het huidige omgevingsrecht vereenvoudigd, gemoderniseerd en versoberd. Doel is de 
lange doorlooptijden en hoge onderzoekslasten terug te brengen die een doelmatige aanpak van 
gebiedsontwikkeling in de weg staan en het beheer van de leefomgeving inzichtelijker en beter 
beheersbaar te maken. De verwachting is dat de volledig uitgewerkte Omgevingswet (inclusief 
AMvB's) in 2018 in werking zal treden. De Provincie Zuid-Holland en de DCMR zijn betrokken bij de 
totstandkoming van deze wet. In 2011 heeft de DCMR haar visie op het omgevingsrecht al 
gepubliceerd. In 2013 heeft de DCMR een analyse uitgevoerd naar de potentiële gevolgen van de 
Omgevingswet voor de uitoefening van haar taken. 

Milieuruimtebeheer haven 
De milieuruimte rond de Rotterdamse haven is beperkt. Een beter beheer van de milieuruimte is in de 
toekomst noodzakelijk. Met partijen betrokken bij de Havenvisie is in 2013 gewerkt aan het opzetten 
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van een systeem voor Milieu Informatie Management en het bevorderen van opnemen van 
instrumenten in de nieuwe omgevingswet en een innovatieproject milieuruimtebeheer van het haven 
en industrieel complex. De uitvoering zal vanaf 2014 worden opgepakt. 

Bodemkwaliteit 
Vanuit verschillende kaders treedt de DCMR regulerend en vergunningverlenend op als het gaat om 
bodemkwaliteit. De DCMR zet in op sanering en beheersen van bodemverontreinigingen met 
spoedeisend humaan risico voor 2015. De gevolgen van aanscherping van de Europese normstelling 
in de Kaderrichtlijn voor de uitvoering van de regulerende taken worden in beeld gebracht en over de 
implementatie worden aanbevelingen opgesteld. De komende jaren zal het beheer van de ondergrond 
meer aandacht gaan vragen: waterwinning, aanleg van infrastructuur en warmte-koude opslag vragen 
om een beheersmatige aanpak. 

Luchtvaart 
De provincie wil een balans zien te vinden tussen economische ontwikkeling en duurzaamheid. 
Op een aantal plekken in de provincie is het niet wenselijk dat er verstoring optreedt door 
gemotoriseerd luchtverkeer. Zo zal de provincie Zuid-Holland zeer terughoudend omgaan met het 
verlenen van ontheffingen en het afgeven van luchtvaartregelingen in de omgeving van stiltegebieden. 
Het stiltebeleid staat geen ontwikkelingen toe binnen een straal van 1000 meter van een stiltegebied. 
Dit geldt in nog sterkere mate voor gebieden waar mensen wonen en verblijven. De provincie zal ook 
aanvragen voor luchthavens binnen een straal van 500 meter van woonbebouwing en andere 
gevoelige bestemmingen afwijzen. De provincie gaat er in haar ruimtelijk, economisch en 
luchtvaartbeleid van uit dat de luchthavens op de bestaande locaties blijven liggen. 

De volgende doelen zijn in 2014 nagestreefd: 

Maatschappelijk doelen: 
Actuele vergunningen die veiligheid en milieu waarborgen 
Vergunning verlenen op aanvragen bedrijven waarin wordt gestuurd op regionale prioriteiten 
Verhogen van de milieukwaliteit in Rijnmond door middel van invulling van branchevisies en 
thematische projecten 
Ontwikkeling vernieuwing instrumentarium voor gebiedsgerichte aanpak 
Optimale dienstverlening en efficiënte uitvoering Wabo 
Doelmatig omgevingsrecht door het (helpen) ontwikkelen van werkbare en uitvoerbare 
regelgeving en tools voor vergunningverlening 

Speerpunt Prestatie indicator 2014 Realisatie 

Tijdig verlenen van beschikkingen (Wabo, 
bodem, luchtvaart 

Beschikkingen op tijd 80% 88% 

Actualiseren van bestaande vergunningen op 
basis van nieuwe wet- en regelgeving 

Uitvoeren actualisatie strategie 
DCMR 

1 1 

Uitvoering projectenprogramma VTH Monitoringsrapportage 1 1 
Voldoen aan inhoudelijke kwaliteitscriteria Beschikkingen uitvoeren 

conform kwaliteitsprocedure 
DCMR 

100% 100% 

Ontwikkeling branchegerichte visies Aantal branchevisies t.o.v. 
aantal relevante branches 

60% 100% 

Wat hebben we er voor gedaan? 
Professionalisering Wabo 
Er zijn in 2014 verdere stappen gezet ter verbetering van de kwaliteit en efficiency voor de Wabo regie 
en vergunningverlening. Om de tijdigheid te verbeteren worden de procedures strakker en formeler 
doorlopen en wordt geïnvesteerd in goed vooroverleg. Dit komt o.a. tot uiting in 100% tijdige reguliere 
procedures. In totaal bedraagt het percentage tijdige beschikkingen 88%, hetgeen een goed resultaat 
is. De tijdigheid van Wabo uitgebreide procedures blijkt ondanks extra aandacht nog steeds te laag. 
Vooral revisievergunningprocedures duren vaak lang, doordat deze vaak erg complex zijn en 
bedrijven geen belang hebben bij snelle afhandeling. 
De ontwikkelpunten een betere borging en verantwoording en de kwaliteit van de data(systemen) uit 
de zelfevaluatie kwaliteitscriteria VTH zijn in 2014 opgepakt en hebben een impuls gegeven aan de 
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kwaliteitszorg van de DCMR en extra aandacht voor de datakwaliteit. Om milieu in 
aanvraagprocessen te betrekken en om handhaving achteraf te voorkomen wordt standaard getoetst 
of de milieumelding is ingediend bij een bouwvergunningaanvraag. 

Prioriteiten bij vergunningverlening 
Conform de bestuurlijk vastgestelde beleidskaders wordt elke vergunning in principe eens in de 10 
jaar geactualiseerd en daarnaast zo nodig aangepast aan de meest recente inzichten, de vigerende 
regelgeving en naar aanleiding van toezichtbevindingen. In het verbeterprogramma is de doelstelling 
opgenomen dat alle vergunningen uiterlijk 1 januari actueel zijn. De snelheid van deze inhaalslag is 
mede afhankelijk van het proces van vergunningaanvragen (door de bedrijven) en de budgettaire 
ruimte in de werkplannen. In 2014 is het vergunningenbestand van de DCMR participanten gescreend 
en getoetst op actualiteit. Op basis daarvan is een actualisatie programma opgesteld, met prioriteit 
hoog, midden en laag en de benodigde capaciteit. De uitvoering van dit programma is in het kader van 
de werkplannen 2015 besproken. Per participant zijn keuzes gemaakt welke actualisaties wanneer 
binnen de budgettaire kaders van het werkplan worden uitgevoerd. 
De actualisaties van vergunningen van tank- op en overslagbedrijven in verband met de PGS-29 
richtlijn hebben in 2014 veel aandacht gekregen. De Gap-analyses en implementatieplannen die eind 
2013 en begin 2014 zijn ontvangen zijn beoordeeld en er is gestart met het opstellen van 
ontwerpbeschikkingen. Er is een landelijk toetsingskader ontwikkeld voor een uniforme beoordeling 
van het groot aantal voorstellen van de industrie van maatregelen op basis van gelijkwaardig en 
redelijkheid. 
De branchevisies energie en natte bulk en op- en overslag gevaarlijke stoffen zijn vastgesteld. 
Hiermee is het aantal branchevisies ten opzichte van het aantal tot nu toe gewenste branchevisies 
100%. Voor 2015 is er geen aanleiding om een nieuwe branchevisie te ontwikkelen, maar dit kan 
vanaf 2016 wel weer het geval zijn. 
DCMR heeft in 2014 vooralle provinciale bedrijven overzichten opgesteld van de vigerende 
vergunningen, waarmee invulling is gegeven aan de aanbeveling in het O W rapport. 
Het project beperken industriële stikstofoxide emissie is in de afrondende fase. De concept eind 
rapportage is opgesteld en voorgelegd aan de opdrachtgever provincie. Na mondelinge afstemming 
zal de rapportage definitief gemaakt worden en het project daarmee afgesloten worden. 
Twee medewerkers van de DCMR zijn in 2014 gedetacheerd geweest bij het ministerie van lenM bij 
de directie Eenvoudig beter. Zij hebben een bijdrage geleverd aan het opstellen van de 
uitvoeringsregelgeving voor de Omgevingswet. DCMR is gevraagd te participeren in een aantal pilot 
projecten voor de Omgevingswet. 

Luchtvaart 
Er is veel tijd en energie gestoken in bezwaar-, beroeps- en hoger beroepsprocedures van de 
gemeente Midden-Delfland, gericht tegen alle TUG-ontheffingen op haar grondgebied. Voor de 
Interprovinciale Contactgroep Luchtvaart (ICL) trekt DCMR het dossier van de onbemande 
luchtvaartuigen (RPAS). Hiervoor hebben overleggen met het ministerie van l&M plaatsgevonden en 
zijn notities geschreven voor ICL. 

Externe projecten 
Naast de werkplannen zijn er onder het programma Vergunningverlening 7 externe projecten 
uitgevoerd. De projectomvang kan variëren van enkele uren inzet tot een langlopend project over 
meerdere jaren waar gedurende de looptijd zeer veel uren en kosten worden gemaakt. In de 
verslaglegging ligt de focus op de projecten met een belangrijke maatschappelijke of financiële 
impact. 

I&M-taken 
De DCMR voert vanaf 2010 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aantal 
taken uit. Hiervoor is de vergunningverlening voor defensie inrichtingen de belangrijkste. In 2014 actief 
ingezet op het actualiseren van vergunningen ouder dan 10 jaar en ambtshalve aanpassingen van 
vergunningen waarbij de vergunningaanvraag te lang uitblijft. Vergunningen worden jaarlijks getoetst 
op actualiteit. In verband met een Raad van State uitspraak over toepassing van het schietgeluid 
beleid is vertraging opgetreden bij procedures waar het schietgeluid een rol speelt. In het kader van 
het streven naar kwaliteitverbetering van de BRIKS adviezen van gemeenten is een pilot toets 
uitgevoerd bij één van de gemeenten. BRIKS staat voor Bouwen, Ruimtelijke ordening, 
Inritvergunning, Kappen en Slopen. Uit de toets blijkt dat de kwaliteit van het BRIKS advies landelijk 
gezien als gemiddeld kan worden gekwalificeerd en dat er aanleiding is voor verbetering. 
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DCMR voert conform het door l&M goedgekeurde beheerprotocol het beheer en het onderhoud van 
het handboek Kwaliteit Defensie en het zogenaamde BRIKS handboek uit. 

De tijdigheid van uitgebreide procedures is verder verbeterd. Die van reguliere procedures was 100%. 

Wat heeft het gekost? 
In tabel 3 is weergegeven welke kosten met het programma Vergunningverlening waren gemoeid in 
2014 in relatie tot de primaire en definitieve begroting 20141. Ter vergelijking is ook de realisatie 2013 
opgenomen. De begroting en realisatie is een saldo van werkplannen en externe projecten. 

Tabel 3 

(x€ 1.000) Primaire Definitieve 
Begroting 2014 begroting 2014 

Programma Vergunningverlening € 11.482 € 12.213 € 12.019 € 11.723 

Toelichting 
Aan de hand van de diverse accounts wordt ingegaan op de verschillen tussen begroting en realisatie. 
De belangrijkste afwijkingen worden toegelicht. 

Programma 
Vergunningverlening (x € 
1.000) 

Primaire 
Begroting 2014 

Definitieve 
begroting 2014 

Realisatie 
2014 Verschil 

Account PZH € 8.577 € 8.043 € 7.966 € 78 
Account RDAM € 1.138 € 2.087 € 1.998 € 88 
Account REGIO € 667 € 983 € 855 € 128 
Account externe projecten € 1.100 € 1.100 € 1.199 € 99-
Totaal € 11.482 € 12.213 € 12.019 € 194 

In de primaire begroting 2014 was de overheveling van het WGB budget nog niet verwerkt. Dit 
verklaart voor een belangrijk deel de verschuivingen op accountniveau tussen primaire en definitieve 
begroting. Voor het totale programma is er sprake van een onderbesteding van bijna k€ 200 is vooral 
veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van het actualisatieprogramma vergunningverlening bij 
PZH en RDAM. Bij REGIO was de vraag naar (complexe) vergunningproducten minder dan verwacht. 

1 De primaire begroting is vastgesteld in het AB van 3 juli 2013. In de loop van 2014 zijn er diverse aanpassingen op deze 
primaire begroting geweest. Deze zijn vertaald binnen de werkplannen en een 1 e begrotingswijziging 2014, die op 2 juli 2014 
door het AB is vastgesteld. 
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2.2 Jaarverslag programma Toezicht en Handhaving 

Wat waren we van plan? 

De taken bestaan uit toezicht op en handhaving van onder meer de WABO, het Activiteitenbesluit, 
bodemwet- en regelgeving, luchtvaartwet- en regelgeving, de provinciale milieuverordening en de 
ontgrondingenwet. 

De verdere ontwikkeling van en samenwerking tussen de RUD's is ook in 2014 een belangrijk 
gegeven geweest. Een goede uitvoering van de taken die tot de package deal behoren is daarmee 
een vereiste. De DCMR is vanaf 1 januari 2013 de gespecialiseerde BRZO-RUD voor Zuid-Holland en 
Zeeland. Hiermee is de DCMR verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het toezicht- en 
handhaving bij de risicovolle bedrijven (BRZO en IPPC-4 ). De taken worden uitgevoerd doorde 
DCMR en de overige regio RUD's. 

In 2014 heeft het verbeterprogramma Vergunningenverlening, Toezicht en Handhaving zich verder 
ontwikkelt. Belangrijke elementen van het verbeterprogramma zijn: 

• Inzet op actuele en handhaafbare vergunningen. 
• Ten behoeve van de programmering het doorontwikkelen van het risicomodel dat gericht 

toezicht moet ondersteunen door risico's van bedrijven op verschillende milieuessenties en 
gedrag van ondernemers in beeld te brengen. 

• Toepassen van (nieuwe) toezichtinstrumenten die uitgaan van een risicogerichte en 
gedifferentieerde aanpak, afhankelijk van het gedrag van de ondernemer. 

• Het strikt handhaven en consequent toepassen van de sanctiestrategie. 
• Nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf (zelfregulering stimuleren). 

Niet meer uitgaan van vertrouwen. Vertrouwen moet verdiend worden door het bedrijf. 
• Toezicht wordt voor een belangrijk deel (ongeveer 25 % van het budget) binnen dienstbrede 

projecten uitgevoerd (het projectenprogramma). Het overige deel wordt vanuit een 
gebiedstructuur uitgevoerd, waarbij gezorgd wordt voor kennis van het gebied en de 
bedrijven. 

• Systeemtoezicht alleen is onvoldoende, meer aandacht voor fysieke controles. 
• Verdere ontwikkeling van de kennis van de toezichthouders. 

Naast het verbeterprogramma heeft de DCMR zich ingezet voor: 
• Ketentoezicht; 
• Versterking van het sturen op outcome en output. 
• Het sluiten van de beleidscyclus, door het systematisch monitoren en evalueren van 

resultaten en het op basis daarvan baseren van de nieuwe planvorming. 
• Het komen tot meer integraal toezicht in lijn met de WABO. 

Ook bedrijven die nu nog niet risicovol zijn, kunnen blijven rekenen op aandacht van de DCMR. 
Steekproefsgewijs en naar aanleiding van klachten worden ook bij deze bedrijven (deel)controles 
uitgevoerd. 

Naast adequate afhandeling van klachten, incidenten en bedrijfsmeldingen is toezicht primair gericht 
geweest op bedrijven, branches en ketens waar de te behalen "milieuwinst" het hoogst is. Daarbij 
werd gewerkt volgens het in december 2013 door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitvoeringsplan. 
De thema's veiligheid en lucht hebben bij het toezicht de hoogste prioriteit. Welke bedrijven of 
branches onderzocht moesten worden, is voor een belangrijk deel door analyses vooraf bepaald. De 
analyses zijn mede bepalend geweest voor de keuze van het in te zetten instrumentarium. Hierbij kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld volledige controles, meer themagerichte controles, voorlichting en 
stimulering. Monitoring en evaluatie is ingezet om na te gaan of de gekozen instrumenten ook effectief 
en efficiënt zijn. De resultaten van de inzet zijn geëvalueerd, aanbevelingen zijn meegenomen in de 
projecten voor 2015 om de beleidscyclus te sluiten. Het projectenprogramma heeft een belangrijke 
impuls gegeven aan het uitvoeren van evaluatie en aanbevelingen voor het volgende project. 

Het toezicht bij de risicovolle bedrijven is verandert. Er is veel aandacht geweest voor externe 
veiligheid en luchtemissies. Tijdens het BRZO toezicht in 2014 is extra aandacht geschonken aan de 
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verificatie van rapportgegevens aan de werkelijk aanwezige voorzieningen, het oefenen van de 
noodscenario's door de bedrijven en het uitvoeren van onverwachte inspecties. Bedrijven zijn meer 
buiten de reguliere kantoortijden worden gecontroleerd. 
De beoordeling van de EPRTR op juistheid heeft diepgaander plaatsgevonden. Specifiek bij de 
vloeibare buikopslag is de controle op diffuse emissies en de integriteit van de tanks gekoppeld aan 
het onderhoud (implementatie PGS 29 richtlijn) een inspectieonderwerp geweest. 

Om goede en adequate uitvoering te kunnen geven aan toezicht en handhaving is de deskundigheid 
van toezichthouders essentieel. De DCMR voldoet aan landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria maar 
ziet dit als een minimum niveau. In 2013 heeft de DCMR de registratie van opleiding en nascholing 
verbeterd, zodat het inzicht in de kennisontwikkeling vergroot is. In 2014 is op eventuele 
kennislacunes en benodigde kennisactualisatie ingezet, om te waarborgen dat aan de kwaliteitscriteria 
voldaan blijft worden. 

Ontwikkeling nieuwe instrumenten en nieuwe regelgeving 

In 2013 is de derde tranche van het Activiteitenbesluit in werking getreden. De vierde tranche zal naar 
verwachting in 2015 in werking treden. Dan zullen waarschijnlijk o.a. ziekenhuizen, gieterijen, 
spoorwegemplacementen en defensie inrichtingen onder het Activiteitenbesluit komen te vallen. 

De Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu wordt sinds 2012 door de DCMR gebruikt als 
handhavingsinstrument waardoor efficiënter kan worden opgetreden tegen eenvoudige en duidelijke 
overtredingen. Hierdoor zal naar verwachting minder een beroep gedaan worden op het instrument 
Proces Verbaal. 

De volgende doelen zijn in 2014 nagestreefd: 

Maatschappelijk 
doelen 

Indicator 2014 Realisatie 

Risicogericht 
toezicht 

Op visie en strategische 
doelen gebaseerde 
analyse toezichtstrategie 
bij bedrijfsgerichte 
projecten 

Aan 75% van de projecten is 
een dergelijke analyse aan 
voorafgegaan 

Aan alle UBT projecten in 
2014 is een analyse 
voorafgegaan. 

Risicogericht 
toezicht 

percentage preventieve 
controles vanuit een 
doelgerichte benadering 

50% van de preventieve 
controles vindt plaats vanuit 
een doelgerichte benadering 

Alle preventieve controles in 
2014 hebben plaatsgevonden 
vanuit een doelgerichte 
benadering. 

Eenduidig 
Sanctiebeleid 
(voorkoming 
rechtsongelijkheid) 

Sanctionering volgens de 
vastgestelde 
sanctiestrategie 

90% van de overtredingen 
wordt gesanctioneerd 
overeenkomstig de 
sanctiestrategie. In de 
overige gevallen wordt 
daarvan gemotiveerd 
afgeweken 

Uit een review van 3653 
overtredingen blijkt dat in 
86 % van de gevallen de 
sanctiestrategie is gevolgd. 

Milieurelevante 
ketens worden 
aangepakt 

Minimum aantal extra 
onderzochte ketens 

1 1 

Sturen op outcome Procesmonitoring bij 
projecten 

80% 100% 

Sluiten 
beleidscyclus 

Beleidsevaluatie 
projecten uitgevoerd 

80% 100% Sluiten 
beleidscyclus 

Beleidsevaluatie niet-
projectmatige preventieve 
inzet 

50% 100% 
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Wat hebben we er voor gedaan? 
Speerpunt Prestatie indicator Planning 

2014 
Realisatie 

2014 
Uitvoeren Jaarprogramma Binnen Budgeti 90% 105%) Uitvoeren Jaarprogramma 

Brieven op tijd 75% 65 % 
Uitvoeren Jaarprogramma 

Basisniveau van uitvoering 100% 100%, 

Uitvoeren Jaarprogramma 

Voldoen aan nieuwe criteria 100% 100% 
Verbeteren professionaliteit 
toezichthouders 

Toolbox-meetings voor 
toezichthouders 

4 5 

Intervisiebijeenkomsten voor 
toezichthouders / powershot 
bijeenkomsten 

4 7 

In 2014 zijn er 3.971 preventieve controles uitgevoerd. Dit zijn er 91 meer dan in 2013. Preventieve 
controles bestaan uit volledige- en deelcontroles die risicogericht worden uitgevoerd op basis van 
potentieel risico voor veiligheid en milieu. 

Bij 1.676 bedrijven is in 2014 op basis van de preventieve controle één of meerdere overtreding 
geconstateerd. In 2013 waren dit 1.654 bedrijven. Het was noodzakelijk om 1.953 nacontroles uit te 
voeren. Dit zijn er 295 meer dan in 2013. 

In 2014 is het in 156 gevallen noodzakelijk geweest om een last onder dwangsom te adviseren of op 
te leggen. Daarnaast was het in vier gevallen noodzakelijk om bestuursdwang op te leggen. In een 
aantal gevallen heeft het bedrijf er (onder druk van de overheid) zelf voor gekozen het bedrijfsproces 
stil te leggen waardoor het opleggen van een sanctie niet noodzakelijk was. In vijf gevallen is een 
bestuurlijke maatregel geluid o.g.v. de APV geadviseerd. 

In 2014 zijn een aantal nieuwe Boa's opgeleid bij de DCMR en hebben alle Boa's een verplichte 
opleiding gevolgd om hun kennis op peil te houden. Er zijn 23 processen verbaal opgemaakt en 39 
Bestuurlijke Strafbeschikkingen Milieu uitgereikt. In totaal zijn dit 12 producten minder dan in 2013. 

Uitvoeringsprogramma Bedrijfsgerichte Taken 
In 2014 zijn de controles voor het grootste deel in het kader van het Uitvoeringsprogramma 
Bedrijfsgerichte Taken uitgevoerd. De werkwijze daarbij is projectmatig van aard. De projecten zijn in 
de meeste gevallen per branche (gelijksoortige activiteit) uitgevoerd. Een risicoanalyse op basis van 
het RIAN geeft inzicht welke thema's, activiteiten bij de branche het meest relevant zijn. Deze 
gegevens zijn input voor het op te stellen projectplan. In de projectplannen wordt aangegeven welke 
instrumenten en soort toezicht ingezet wordt om de nalevingsdoelen te realiseren. Dit kan zijn 
controles buiten reguliere werktijden, voorlichting aan de branche vooraf, aangekondigde en 
onaangekondigde controles, signaaltoezicht voor handhavingpartners. Daarnaast wordt de inzet van 
andere instrumenten gestimuleerd. Zo is het afgelopen jaar met resultaat de E-nose ingezet bij 
geuroverlast in de horeca en is de FLIR-camera gebruikt voor controle van het dampretoursysteem bij 
tankstations. Bij het project Autoherstelinrichtingen en Veehouderijen is vooraf een factsheet 
opgestuurd met de meest voorkomende overtredingen. 

Het project op- en overslag gevaarlijke stoffen heeft in februari 2014 een symposium georganiseerd 
met als belangrijkste onderwerp hoe kan het naleefgedrag binnen de branche beter worden t.o.v. de 
huidige situatie. Een van aanbevelingen uit het symposium is om met de branche een 
doelgroepanalyse uit te voeren. Dit wordt begin 2015 georganiseerd. Het project recycling laat als 
resultaat zien dat het naleefgedrag van de autodemontage branche niet significant beter wordt. In de 
aanloop naar het project 2015 wordt ook voor deze branche een zogeheten doelgroepanalyse 
uitgevoerd. Dat is een gerichte analyse die samen met de sectorr en andere stake-holders wordt 
uitgevoerd, naar de factoren die het naleefgedrag bepalen, zodat het inspectieprogramma hierop kan 
worden afgestemd. Het project Glastuinbouw ( samenwerking NVWA, Waterkwaliteitbeheerder en 

2 Deze indicator houdt in dat beoordeeld wordt in hoeverre de uitvoering van het programma binnen het 
toegekende budget in de werkplannen plaatsvindt. De norm van 90% houdt in dat gestreefd wordt naar een 
realisatie van 90% van het toegekende budget. De feitelijke realisatie is 105%. Dit houdt in dat het budget met 
5% is overschreden. 
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DCMR) is uitgebreid naar alle gemeenten met glastuinbouw bedrijven, i.p.v. alleen gemeente 
Lansingerland. Dit betekent dat nu de drie waterkwaliteitsbeheerders betrokken zijn naast de NVWA 
en de DCMR. De vuurwerkbranche en de tankstations hebben wederom laten zien dat het 
naleefgedrag beter is geworden. Dit betekent dat in de aanpak voor 2015 hier nog meer risicosturing 
kan plaatsvinden. De resultaten met de inzet van de FLIR camera laten zien dat het wenselijk is om 
met de dampretour te controleren, in een aantal gevallen bleek het systeem niet goed te werken. In 
het project 2015 zal de inzet van de camera worden uitgebreid. Bij 12 bedrijven met een hoog 
risicoprofiel en een slecht naleefgedrag heeft onderzoek naar de veiligheidscultuur plaatsgevonden. 

Alle Brzo-bedrijven in de Rijnmond hebben tenminste één Brzo-inspectie gehad in 2014 waarbij extra 
aandacht is gegeven aan maatregelgericht toezicht. Daarnaast heeft een aantal bedrijven een 
onverwachte Brzo-inspectie gekregen en is bij een aantal bedrijven de kritische 
veiligheidsvoorzieningen uit de QRA geïnspecteerd. De bedrijven met grote opslagtanks zijn 
geïnspecteerd op de implementatie van de PGS 29 richtlijn van de meest prioritaire voorschriften. 
Van al projecten wordt een rapportage opgesteld. Deze rapporten worden aan de gemeenten 
beschikbaar gesteld. De resultaten vormen input voor de projectplannen 2015. Het programma 2014 
omvatte de onderstaande projecten en basis aanpakken. 

Projecten 
Tank op- en overslagbedrijven ( Natte Bulk) 
Raffinaderijen 
Chemie 
Droge bulk 
Op- en overslag bedrijven gevaarlijke stoffen 
Tankstations 
Stookinstallaties 
Energiebesparing 
Recycling 
Consumentenvuurwerk opslag- en verkoop 
Glastuinbouw 
Autoherstelinrichtingen 
Metaalbewerking 
Voedingsmiddelen en visverwerkende industrie 
Horeca, Sport en recreatie 
Indirecte lozingen 
Veehouderijen, maneges en kinderboerderijen 
Basis aanpakken 
Akkerbouw 
Bouwnijverheid 
Overige op en overslag 
Zorg 
Rubber- en kunststof 
Overig 

Propaantanks particulieren 

Klachten (milieumeldingen) 
In totaal zijn in 2014 bij de meldkamer van de DCMR 25.688 klachten ingediend. Ten opzichte van het 
jaar 2013 levert dat een stijging op van 4.668 klachten. Opvallend is dat het aantal geluidklachten 
inclusief vliegverkeer steeg van 13.020 in 2013 naar 19.309 in 2014, met name de inwoners van 
Lansingerland, Schiedam en de noordelijke wijken van Rotterdam dienden veel klachten in over 
vliegtuiggeluid. 
Waar de geluidklachten vorig jaar nog in de pas liepen met het gemiddelde van de afgelopen vijfjaren 
is dat in 2014 niet het geval. Met 2123 klachten veroorzaakten de windturbines van XL Wind aan het 
Calandkanaal, veel geluidoverlast in Bernisse. 

Daar staat tegenover dat het aantal geurklachten afnam: van 7.283 klachten in 2013 naar 5.451 
klachten in 2014. Vopak en Abengoa Bioenergy hebben veel minder klachten veroorzaakt en daarmee 
hebben deze bedrijven hun processen die overlast geven onder controle. Dit resulteerde in een grote 
afname van geurklachten uit Maassluis en Brielle. Shabu Shabu Rotterdam Zuid had met 548 
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klachten wel een groot aandeel in het totaal aantal geurklachten. Het Milieumeldingen rapport 2014 
geeft een gedetailleerd beeld van alle klachten en bedrijfsmeldingen in de Rijnmond. 

Externe projecten 
Naast de werkplannen zijn er onder het programma toezicht en handhaving 14 externe projecten 
uitgevoerd3. De projectomvang kan variëren van enkele uren inzet tot een langlopend project over 
meerdere jaren waar gedurende de looptijd zeer veel uren en kosten worden gemaakt. In de 
verslaglegging ligt de focus op de projecten met een belangrijke maatschappelijke of financiële 
impact. 

Meldkamer 
Aan het project Meldkamer leveren alle participanten een vaste financiële bijdrage. Middels het 
Project Meldkamer levert het bureau Operationele Taken een telefoonwacht functie die 24 uur per 
dag, 7 dagen per week invult en die het verzorgingsgebied van de vijf omgevingsdiensten van Zuid-
Holland bedient. Verder levert de Meldkamer een uitrukdienst functie (eerstelijns onderzoek / toezicht) 
en een aantal ondersteunende piketten (meldkamer, uitrukpiket, reservediensten) voor het 
Rijnmondgebied. 
In 2014 zijn er door meldkamermedewerkers relatief meer indirecte uren gemaakt dan in voorgaande 
jaren. Hierdoor zijn er relatief minder directe uren gerealiseerd dan gepland. Daarnaast is wel meer 
ingehuurd voor directe meldkamertaken (uitrukdienst en telefoonwacht) dan in voorgaande jaren. De 
inhuur was noodzakelijk vanwege vacatureruimte en zwangerschapsverlof. 

Regionale coördinatie BRZO-OD 
In 2014 is er verder invulling gegeven aan de samenwerking tussen de DCMR en de 
omgevingsdiensten in Zuid-Holland en Rud Zeeland die in 2013 start. Opdracht is de samenwerking te 
verstevigen om gezamenlijk als Brzo-OD te werken aan eenduidige vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij de Brzo en RIE4 bedrijven. Het afgelopen jaar is de inhoudelijke samenwerking 
verstevigd. Het Brzo-toezicht is centraal gecoördineerd en er vindt uitwisseling plaats van 
toezichthouders daar waar dat planmatig nodig is. Om de toezichthouderteams met elkaar te 
verbinden heeft een regionale toezichthouders-dag plaats gevonden. 

Ook is veel gesproken over gezamenlijke normstelling voor bedrijven. Daarbij rekeninghoudend met 
de verschillende beleidsvisies van de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Dit alles wordt ondersteund 
met coördinatie overleggen voor Toezicht en Vergunningverlening. De werkgroep Communicatie heeft 
een gezamenlijk communicatieprotocol opgesteld dat bestuurlijk is vastgesteld. Kennisdeling vindt 
plaats via de besloten website Brzoweb.nl die door het coördinatiepunt bij de DCMR wordt beheerd. 

De DCMR vervult de secretarisrol voor het managementoverleg en directeurenoverleg van de Brzo-
OD Zuid-Holland Zeeland. De coördinatielasten die de DCMR maakt worden gedekt door een 
financiële bijdrage van iedere omgevingsdienst en RUD. Deze bijdrage is naar rato van het aantal 
Brzo- en/of RIE4 bedrijven in het werkgebied van de omgevingsdienst of RUD. 

Daarnaast heeft de DCMR, namens de omgevingsdiensten in Zuid-Holland en RUD Zeeland, een rol 
in de contacten met het andere Brzo-OD's en Brzo+. Voor de zes Brzo-OD's voert de DCMR het 
secretariaat en voorzitterschap. 

Wat heeft het gekost? 

In tabel 4 is weergegeven welke kosten met het programma Toezicht en Handhaving waren gemoeid 
in 2014 in relatie tot de primaire en definitieve begroting 2014. Ter vergelijking is ook de realisatie 
2013 opgenomen. De begroting en realisatie is een saldo van werkplannen en externe projecten. 

3 Van deze 14 projecten zijn vijf projecten uit de werkplannen gefinancierd. 
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Tabel 4 

(x€ 1.000) Primaire Definitieve Realisatie Realisatie 
Begroting 2014 begroting 2014 2014 2013 

Programma Toezicht en Handhaving €23.057 € 23.874 | € 23.132 €22.849 

Toelichting 
Aan de hand van de diverse accounts wordt ingegaan op de verschillen tussen begroting en realisatie. 
De belangrijkste afwijkingen worden toegelicht. 

Programma Toezicht en 
Handhaving (x€ 1.000) 

Primaire 
Begroting 2014 

Definitieve 
begroting 2014 

Realisatie 
2014 Verschil 

Account PZH € 7.927 € 7.450 € 7.574 € 124-
Account RDAM € 6.921 € 7.941 € 7.992 € 51 -
Account REGIO € 6.209 € 6.483 € 6.474 € 9 
Account externe projecten € 2.000 € 2.000 € 1.091 € 909 
Totaal € 23.057 € 23.874 € 23.132 € 743 

Op totaal programmaniveau is onderbesteding k€ 743. Dit wordt volledig veroorzaakt doordat er 
minder externe projecten binnen het programma TenH zijn uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Op 
de werkplannen is per saldo een overbesteding gerealiseerd van k€ 166. 

De overbesteding bij PZH en RDAM wordt vooral veroorzaakt door een hoger dan verwachte inzet 
voor repressieve controles, voorvalonderzoeken en juridische ondersteuning. 
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2.3 Jaarverslag programma Ruimtelijke Ontwikkeling 

Wat waren we van plan? 

Het Rijnmondgebied kent een forse milieubelasting en een grote ruimtedruk. Wonen, werken, 
recreëren en transport, alles gebeurt op een relatief klein oppervlakte. De uitdaging voor het gebied is 
om een duurzame ontwikkeling te realiseren door deze functies op een verantwoorde manier mogelijk 
te maken in combinatie met een verbetering van de leefomgevingskwaliteit. Aangezien veel van de 
maatschappelijke doelen op dit vlak (zie ook programma Leefomgevingskwaliteit) hun beslag krijgen 
via ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkelingsprocessen draagt de DCMR daaraan bij door zo 
vroeg mogelijk in ruimtelijke planprocessen betrokken te zijn m.b.t. milieu en duurzaamheid. Dit 
gebeurt onder andere door bij allerlei ruimtelijke plannen (gemeentelijke en provinciale structuurvisies, 
bestemmingsplannen, gebiedsvisies, omgevingsvergunningen, bouwplannen, etc.) vooraf kaders te 
stellen, tussentijds te adviseren en achteraf te toetsen. 
De vroege betrokkenheid is essentieel omdat op die manier al snel duidelijk is welke mogelijkheden er 
zijn en het geeft een goede garantie dat het ruimtelijk planproces vlot kan worden doorlopen. Het 
voordeel is dat de benodigde milieu-informatie vroeg op tafel komt, kan worden meegenomen in het 
ontwerpproces en bij het doorlopen van de benodigde procedures rekening gehouden kan worden 
met de planning. Later in het proces is dat in de praktijk moeilijker omdat plannen dan al vaster en 
meer omlijnd zijn en milieu dan al snel als 'hindermacht in plaats van ontwikkelkracht wordt gezien. 

Benadrukt wordt dat de DCMR per participant op maat gemaakte afspraken heeft over de rol die zij 
hierbij heeft. Ongeacht de specifieke maatwerkafspraken die per participant zijn gemaakt volgt de 
DCMR bij de advisering over ruimtelijke ontwikkeling altijd de lijn: 

- minimaal voldoen aan wettelijke normen; 
- verbeteren leefomgevingskwaliteit in relatie met gezondheid; 
- realiseren van een duurzame ontwikkeling. 

Deze werkwijze past in de strategie om milieuaspecten goed aan de voorkant van nieuwe 
ontwikkelingen te betrekken en zo knelpunten en handhaving achteraf te voorkomen. 

De volgende doelen zijn in 2014 nagestreefd: 

Maatschappelijke doelen Inspanningen 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. 

De afspraken op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkeling zijn maatwerk per participant. Bij alle 
participanten wordt gestreefd naar vroege 
betrokkenheid bij ruimtelijke planprocessen in de 
betreffende gemeente. In die gevallen wordt 
minimaal getoetst of wordt voldaan aan beleid en 
wet- en regelgeving m.b.t. milieu, maar in 
toenemende mate wordt ook ingezet op het sterker 
positioneren van duurzaamheid in ruimtelijke 
plannen. 

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. 

De afspraken op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkeling zijn maatwerk per participant. Bij alle 
participanten wordt gestreefd naar vroege 
betrokkenheid bij ruimtelijke planprocessen in de 
betreffende gemeente. In die gevallen wordt 
minimaal getoetst of wordt voldaan aan beleid en 
wet- en regelgeving m.b.t. milieu, maar in 
toenemende mate wordt ook ingezet op het sterker 
positioneren van duurzaamheid in ruimtelijke 
plannen. Milieuruimte te optimaliseren teneinde meer ontwikkelingen 

mogelijk te maken, zonder aan afbreuk te doen aan de 
leefomgevingskwaliteit. 

De afspraken op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkeling zijn maatwerk per participant. Bij alle 
participanten wordt gestreefd naar vroege 
betrokkenheid bij ruimtelijke planprocessen in de 
betreffende gemeente. In die gevallen wordt 
minimaal getoetst of wordt voldaan aan beleid en 
wet- en regelgeving m.b.t. milieu, maar in 
toenemende mate wordt ook ingezet op het sterker 
positioneren van duurzaamheid in ruimtelijke 
plannen. 

Ruimtelijke ontwikkeling vindt zoveel mogelijk duurzaam 
plaats 

De afspraken op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkeling zijn maatwerk per participant. Bij alle 
participanten wordt gestreefd naar vroege 
betrokkenheid bij ruimtelijke planprocessen in de 
betreffende gemeente. In die gevallen wordt 
minimaal getoetst of wordt voldaan aan beleid en 
wet- en regelgeving m.b.t. milieu, maar in 
toenemende mate wordt ook ingezet op het sterker 
positioneren van duurzaamheid in ruimtelijke 
plannen. 

Wat hebben we gedaan? 
Op basis de werkplannen wordt met verschillende werkwijzen en met verschillende mate van invloed 
een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke doelen. Voor de belangrijkste producten binnen het 
programma Ruimtelijke Ontwikkeling wordt op hoofdlijnen en aan de hand van voorbeelden geschetst 
hoe onze bijdrage is gerealiseerd. 

Uitvoering kerntaak advisering in ruimtelijke plannen 
Door de economische en financiële situatie is er nog steeds sprake van een verschuiving van grote 
naar kleinere (inbreidings)plannen in een complexe omgeving. Prille nieuwe ontwikkelingen zijn vaak 
niet meegenomen in de laatste actualisatie van de bestemmingsplannen. Deze ontwikkelingen dienen 
zich in een later stadium alsnog aan via marktpartijen. 
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In 2014 zijn voor account Rotterdam vooraf kaders gesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen in de stad 
op basis van de eisen in vigerende wet- en regelgeving en het milieu- en duurzaamheidsbeleid van de 
stad (Programma Duurzaam). Voorafgaand aan de besluitvorming wordt vervolgens getoetst of de 
ruimtelijke plannen voldoen aan deze kaders. Voor veel concrete bouwplannen, besproken in het 
Ruimtelijk Intaketeam of de Bebouwingscommissie, heeft de DCMR haalbaarheidscans gemaakt 
waarin verwoord is of het plan haalbaar is en welke onderzoeken nodig zijn voor de ruimtelijke 
procedure. Vele ruimtelijke procedures zijn getoetst, variërend van bestemmingsplannen voor een 
groter gebied tot kleine afwijkingsprocedures. Projecten waaraan onder andere is gewerkt door de 
DCMR zijn de actualisatie van de gebiedsbestemmingsplannen, havenbestemmingsplannen, 
Veiligheidscontour Waal-Eemhaven, Rotterdam the Hague Airport, Hoboken, Hart van Zuid en 
meerdere initiatieven binnen Stadshavens. 

Voor de regiogemeenten heeft in het afgelopen jaar veel advisering plaatsgevonden voor ruimtelijke 
ontwikkelingsvraagstukken. De advisering had betrekking op diverse milieuthema's, zoals lucht, 
geluid, bodem, externe veiligheid, flora en fauna alsmede duurzaamheid. Diverse 
gebiedsinventarisaties zijn uitgevoerd, waarbij gekeken is welke bedrijfsactiviteiten binnen een gebied 
plaatsvinden en welke afstandscontouren deze activiteiten tot gevolg hebben voor eventuele 
ruimtelijke ontwikkelingen. Deze gegevens zijn ook gebruikt voor nog op te starten ruimtelijke 
procedures. Naast advisering heeft ook veel toetsing plaatsgevonden van milieuparagrafen van op te 
stellen ruimtelijke plannen. Bij een aantal gemeenten zijn in het afgelopen jaar de bouwberaden 
verder geïntensiveerd, waarbij het bedrijf in zijn omgeving centraal stond. Deze Wabo-overleggen zijn 
van essentieel belang om milieu vroegtijdig te integreren bij ruimtelijke planontwikkeling en te 
voorkomen dat er in een later stadium knelpunten ontstaan. 
De in de werkplannen opgenomen werkzaamheden zijn nagenoeg gerealiseerd. Steeds is er bij 
ruimtelijke ontwikkeling in de opgestelde producten gekeken of wordt voldaan aan milieuwet- en 
regelgeving en aan milieubeleid. In een aantal gevallen is er ook sprake geweest van advisering over 
de vraag of de ruimtelijke ingreep vanuit milieu voldoende wordt gecompenseerd en of er sprake is 
van duurzame ontwikkeling op basis van people, planet en profit. 

Uitvoering kerntaak milieueffectrapportage 
Milieueffectrapportage (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen bij de 
besluitvorming en is daarom bij uitstek een geschikt instrument om de milieubijdrage in complexe 
inpassingsvraagstukken vorm te geven. Voor de gemeente Rotterdam is de DCMR in alle ruimtelijke 
planprocessen en vergunningprocedures verantwoordelijk voor de begeleiding van de vereiste m.e.r.-
(beoordelings)procedures, inclusief kaderstelling en toetsing van de inhoud van de milieueffect
rapporten. Procedures waarin de DCMR deze rol in 2014 vervuld heeft zijn o.a. het bestemmingsplan 
voor het landzijdige deel van Rotterdam the Hague Airport, de ombouw en verlenging van de Hoekse 
Lijn, de structuurvisie en het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Hart van Zuid en de 
omgevingsvergunningen voor Windpark Hoek van Holland en Windpark Slufterdam. Voor de provincie 
is de DCMR verantwoordelijk voor advisering over en begeleiding van m.e.r.-procedures voor 
ruimtelijke plannen. In dat kader zijn in 2014 bijdragen geleverd ten behoeve van de Provinciale Visie 
Ruimte en Mobiliteit en het inpassingsplan voor de Windlocatie Spui in Korendijk. 
In 2014 zijn alle m.e.r.-procedures die de DCMR namens Rotterdam en de provincie heeft begeleid 
afgerond met een positief toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. 
Door de regiogemeenten wordt de DCMR slechts incidenteel ingeschakeld voor advisering over 
m.e.r.-gerelateerde werkzaamheden, vooral in het kader van ruimtelijke procedures. Voor 
omgevingsvergunningen waarvoor de regiogemeenten bevoegd gezag zijn beoordeelt de DCMR wel 
in alle gevallen of er sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit. 

Bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling in Rotterdam 
Vanuit haar betrokkenheid in gebiedsontwikkelingen draagt de DCMR bij aan het sterker positioneren 
van milieu en duurzaamheid in ruimtelijke plannen. Voor de gemeente Rotterdam of initiatiefnemers 
stelt de DCMR concrete duurzaamheidsmaatregelen bij gebiedsontwikkelingen voor om te komen tot 
invulling van de duurzaamheidsambities. In m.e.r.-procedures zijn de inspanningen van de DCMR er 
op gericht om het instrument te verbreden van een sec beoordeling van de wettelijk verplichte 
milieuaspecten naar een meer integrale effectbeoordeling waarin de effecten met betrekking tot 
people, planet en profit in beeld worden gebracht (duurzaamheidsbeoordeling i.p.v. 
milieueffectbeoordeling). 
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Naast de werkplannen zijn er onder het programma Ruimtelijke Ontwikkeling 23 externe projecten 
uitgevoerd. De projectomvang varieert van een inzet van enkele uren tot het leveren van bijdragen 
over meerdere jaren in langlopende projecten zoals Stadshavens Rotterdam. Voor Stadshavens zijn 
aanvullend op de reguliere werkzaamheden onder andere aanvullende onderzoeken uitgevoerd met 
betrekking geluid, lucht en externe veiligheid. Gezien de beperkte maatschappelijke en financiële 
impact van de overige externe projecten onder het programma Ruimtelijke Ontwikkeling worden deze 
niet separaat toegelicht. 

Speerpunt Prestatie indicator Planning 
2014 

Realisatie 
2014 

Per participant maatwerk afspraken 
maken op welke wijze de DCMR 
betrokken is bij ruimtelijke plannen en 
op welke wijze de adviesrol vorm krijgt 

Afspraken over advisering 
bij ruimtelijke plannen in 
elk werkplan 

100% 100% 

Binnen vier weken na registratie van 
de vraag is RO-advies geleverd aan de 
participant 

Tijdigheid advisering 90% 90% 

Bij integrale milieuadviezen aandacht 
voor duurzaamheid 

Aspect duurzaamheid bij 
elk integraal milieuadvies 

80% 80% 

Wat heeft het gekost? 

In tabel 5 is weergegeven welke kosten met het programma Ruimtelijke Ontwikkeling waren gemoeid 
in 2014 in relatie tot de primaire en definitieve begroting 2014. Ter vergelijking is ook de realisatie 
2013 opgenomen. De begroting en realisatie is een saldo van werkplannen en externe projecten. 

Tabel 5 

(x€ 1.000) 

jProgramma Ruimtelijke Ontwikkeling € 3.140| € 2.979 | € 2.811 € 2.689] 

Toelichting 
Aan de hand van de diverse accounts wordt ingegaan op de verschillen tussen begroting en realisatie. 
De belangrijkste afwijkingen worden toegelicht. 

Account PZH € 334 € 256 € 183 € 73 
Account RDAM € 1.727 € 1.706 € 1.696 € 10 
Account REGIO € 630 € 567 € 570 € 3-
Account externe projecten € 450 € 450 € 363 € 87 
Totaal € 3.140 € 2.979 € 2.811 € 168 

Op het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is een onderbesteding van k€ 168 gerealiseerd. Er zijn 
minder projecten uitgevoerd dan verwacht binnen het programma. De onderbesteding bij de PZH is 
ontstaan door een lagere vraag naar interne RO-advisering door het expertisecentrum en lager dan 
geplande kosten voor inkoop van MER-adviezen. 
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2.4 Jaarverslag programma Leefomgevingskwaliteit 

Wat waren we van plan? 

Het Rijnmondgebied kent een forse milieubelasting en een grote ruimtedruk. De uitdaging voor het 
programma Leefomgevingskwaliteit is om desondanks wonen, werken, verkeer en recreëren op een 
verantwoorde manier mogelijk te maken. Dat vergt een aanpak waarin niet alleen gekeken wordt naar 
de afzonderlijke thema's van milieu en duurzaamheid (geluid, lucht, veiligheid, bodem, energie, 
klimaat), maar ook naar de verbanden tussen deze thema's en naar de relaties tot andere 
beleidsterreinen, zoals gezondheid, verkeer, economie en ruimtelijke ordening. 
Belangrijke randvoorwaarde is de beschikbaarheid van betrouwbare en actuele (milieu)gegevens en 
het vermogen om deze gegevens in te zetten in alle fasen van de beleidscyclus, van 
beleidsvoorbereiding en verkenningen tot en met monitoring en evaluatie. 
De situatie binnen het Rijnmondgebied is mede afhankelijk van hetgeen op nationale en soms 
Europese schaal gebeurt en welke ambities of afspraken op dat niveau zijn vastgelegd. Daarom 
maken beleidsbeïnvloeding en lobbywerk deel uit van het programma. In een vroeg stadium wordt 
kennis genomen van beleidsontwikkelingen in Europa. 
De kennis en ervaring die binnen Rijnmond is opgedaan wordt ook buiten de grenzen van het gebied 
beschikbaar gesteld, zowel op provinciale schaal (omgevingsdiensten) als nationaal en Europees. 
Het is afhankelijk van de afspraken per participant, welke werkzaamheden in dit programma worden 
uitgevoerd. Deze afspraken worden in de werkplannen vastgelegd. 

Maatschappelijk doelen Inspanningen die hebben bijgedragen aan het doel 
Externe veiligheid 
• Beheren en beheersen van de bestaande 

externe veiligheidsrisico's, oplossen huidige 
veiligheidsknelpunten en het voorkomen 
van nieuwe. 

• Verminderen blootstelling inwoners aan 
risico's door gevaarlijke stoffen. 

• Duidelijke informatievoorziening aan en 
helderdere communicatie met burgers en 
andere belanghebbenden over externe 
veiligheidsrisico's. 

- Zowel voor procedures in de ruimtelijke ordening als voor 
vergunningen worden beoordelingen uitgevoerd. Het 
plaatsgebonden risico wordt getoetst aan de norm; het 
groepsrisico wordt beoordeeld (oriëntatiewaarde). Voor het 
Rotterdams grondgebied is groepsrisicobeleid van kracht 
voor het bestuurlijk afwegen en verantwoorden van 
groepsrisico's. Voor het functioneren van dit beleid is een 
evaluatie uitgevoerd. Deze zijn met aanbevelingen voor 
verbetering in 2014 aangeboden aan het Rotterdamse 
bestuur en door het bestuur vastgesteld. 
- Voor het beheersen van nieuwe en bestaande risico's zijn 
voor het havengebied veiligheidscontouren ontwikkeld. Dit 
zijn op de kaart geprojecteerde gebiedscontouren 
waarbinnen risicovolle activiteiten geconcentreerd worden. 
Hierdoor ontstaat een blijvend heldere afbakening en 
fysieke afstand tussen risicovolle industriële activiteiten 
enerzijds en kwetsbare objecten als woningen en kantoren 
anderzijds. In 2014 zijn de veiligheidscontouren 
bestuurlijk vastgesteld. 
- Risicocommunicatie is een onderwerp dat gezamenlijk met 
de Veiligheidsregio is opgepakt. Dit is een voortdurende 
activiteit. 

Energie en klimaatbeleid: 
• Bijdragen aan de 

duurzaamheiddoelstellingen van de 
Provincie Zuid-Holland, Stadsregio en het 
Rotterdam Climate Initiative. Deze 
doelstellingen zijn afgeleid van het 
Europees beleid en hebben betrekking op: 

het bereiken van een C02-
reductie van minimaal 20% in 
2020 ten opzichte van 1990 (het 
RCI zet in op 50% reductie en de 
stadsregio op 40% reductie in 
2025), 
het realiseren van een aandeel 
duurzame energie van minimaal 
14% in 2020 
en een energiebesparing van 
minimaal 20% in 2020. 

Input geleverd voor het vervolg op het Programma Duurzaam 
(Rotterdam). 
Participatie in of trekkende rol bij diverse RCI projecten ter 
bevordering van energiebesparing. 
Bijdrage geleverd aan het programmabureau warmte van PZH. 
Diverse adviezen aan bedrijven en overheid over gebruik en 
uitkoppeling van industriële restwarmte. 
Diverse adviezen aan regionale overheden en Rijksoverheid m.b.t. 
implementatie maatregelen t.a.v. versterking VTH taken uit het 
SER Energieakkoord. 
Actieve bijdrage aan stimulering samenwerking en gebundelde 
activiteiten van de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten op het 
gebied van energiebesparing (n.a.v. SER Energieakkoord). 
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Maatschappelijk doelen Inspanningen die hebben bijgedragen aan het doel 
• Het scheppen van de juiste 

(rand)voorwaarden voor een 
verduurzaming van de economie en 
maatschappij en versterking van de 
regionale economie door bundeling van 
innovatie en duurzame initiatieven. 

Luchtkwaliteit 
• Verbeteren luchtkwaliteit zodat minimaal de 

wettelijke nonnen worden gehaald en 
daarboven op basis van extra maatregelen 
de gezondheid wordt bevorderd, zonder 
daarbij economische- en ruimtelijke 
ontwikkelingen te belemmeren. 

• Stimuleren van emissiearme industrie en 
transport. 

• Verminderen van de geurhinder. 

- Ontwikkelen grondslag (meten en rekenen; doorrekenen 
maatregelen) voor luchtbeleid Rotterdam en provinciaal 
actieprogramma luchtkwaliteit. 
- Mede-initiator van met verbod op varend ontgassen van 
benzeenhoudende dampen uit binnenschepen per 1 januari 2015. 
- Deelname in het We-nose project, waarmee vroegtijdig emissies 
kunnen worden gesignaleerd, zodat maatregelen kunnen worden 
genomen voordat geurhinder optreedt. 
- Meldkamermedewerkers kunnen aan de hand van de signalen 
van de e-noses sneller de mogelijke bron van gesignaleerde 
emissies vinden. 

Geluid 
• Verminderen geluidhinder bij burgers, 

zodat onder andere negatieve effecten op 
volksgezondheid worden verminderd en 
beperkt. 

• Stimuleren stille technieken bij industrie en 
transport. 

• Verbeteren geluidklimaat/soundscape 
zodat negatieve effecten op 
volksgezondheid verminderd en beperkt 
worden. 

- Geluidhinder bij burgers is onder andere verminderd door een 
langjarig project gericht op sanering van woningen, door 
gevelisolatie, in het kader van ISV3. Ook in 2014 zijn weer vele 
woningen gesaneerd, dan wel is de gevelbelasting significant 
verlaagd door het toepassen van stil(ler) wegdek. 
- Met behulp van efficiënte en effectieve geluidmeetsystemen o f -
sensoren wordt geluidhinder voorkomen door horeca ondernemers 
inzicht te geven in hun geluidbelasting bij nabijgelegen woningen 
rondom het Stadhuisplein Rotterdam. 
- In het EU LIFE+ gefinancierde project QUADMAP is onderzoek 
gedaan naar de (geluid)beleving van parken in Rotterdam en de 
belangrijkste factoren die de beleving kunnen verbeteren en het 
geluidklimaat / soundscape optimaliseren. 

Bodem 
• Het voorkomen dan wel minimaliseren van 

door bodemverontreiniging veroorzaakte 
gezondheids- of maatschappelijke schade. 

• Het voorkomen van maatschappelijke 
stagnatie door te bevorderen dat de 
bodemverontreiniging, die de gewenste 
beleidsdoelen in de weg staat, voor nu 
maar ook de toekomst wordt opgeheven. 

• De aanpak van de bodem dan wel 
ondergrond integreren in de ontwikkelingen 
in de bovengrond en het opheffen van het 
maaiveld als grens tussen boven en 
ondergrond door het opstellen van integrale 
beleidsvisies en structuurplannen voor de 
ondergrond. 

- Voor de Provincie Zuid Holland en gemeente Rotterdam 
(beide bevoegd gezag Wet bodembescherming) wordt de 
regie functie in het kader van de WBB uitgevoerd. Hiertoe wordt de 
bodemkwaliteit in het Rijnmond gebied in de gaten gehouden. Van 
individuele gevallen wordt bepaald of nadere acties nodig zijn en 
worden deze opgedragen of uitgevoerd. 
- Ook in 2014 is gewerkt aan het behalen van de doelstellingen uit 
het bodemconvenant. De werkvoorraad van de spoedlocaties is in 
beeld. Volgens de doelstellingen moeten alle spoedlcaties met 
humaan risico in 2015 zijn gesaneerd of beheerst. 
- Steeds nadrukkelijker wordt de verbinding met ontwikkelingen in 
de bovengrond gezocht. Voor veel participanten wordt in dergelijke 
gevallen de DCMR expertise van bodem ingezet voor de 
beoordeling van ontwikkelingen en initiatieven. 

Internationaal 
• Beïnvloeden en ondersteunen van 

Europese besluitvorming op het gebied van 
nationaal en regionaal milieubeleid door het 
leveren van expertise 

• Ontwikkeling van internationale 
samenwerkingsprojecten om kennis uit te 
wisselen met Europese kennisorganisaties. 

• Benutten van internationale kennis voor 
verbeteren lokale leefkwaliteit. 

- Veel technische en beleidsexpertise is geleverd voor het 
luchtpakket. Voor dit nieuwe pakket Europese richtlijnen is aan 
verschillende bijeenkomsten in Brussel deelgenomen. Doel hiervan 
is om het beleid van de EU te beïnvloeden. 
- In de bijeenkomsten van de EUROCITIES werkgroep geluid 
is onder meer bijgedragen aan het REFIT programma geluid en 
aan de nieuwe rekenmethode voor geluid CNOSSOS. Daarnaast is 
gewerkt aan de ondersteuning van de ontwikkeling van stil asfalt, 
en aan het gebruik van open datasystemen voor milieu (COPING). 
Met het Randstadbureau is gewerkt aan het opbouwen van 
contacten met Rijkswaterstaat over de 'gezonde stad'. 
- Een team van de Europese vereniging voor implementatie van 
milieuregelgeving IMPEL heeft bij de DCMR een review audit 
uitgevoerd, met suggesties voor verbeteringen. 
- Er zijn vier projecten waarin in 2014 is gewerkt aan kennisdeling 
en verbetering van regelgeving in Europa: SAFE ICE (over 
energie-efficiëntie), FONOMOC (over geluid monitoring in steden), 
Clean north sea shipping (over emissies en broeikasgassen door 
schepen) en URGENCHE (over de samenhang tussen 
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Maatschappelijk doelen Inspanningen die hebben bijgedragen aan het doel 
luchtkwaliteits- en klimaatbeleid). 

Monitoring en verkenningen 
• Voor iedereen toegankelijke en door 

iedereen erkende gegevens over het 
milieu, leefomgevingskwaliteit en 
duurzaamheid, en de transparantie van het 
openbaar bestuur (gegevensautoriteit). 

- Er zijn diverse databestanden aangekocht, samengesteld, 
geproduceerd en gepubliceerd, in het kader van verschillende 
projecten voor verschillende participanten (MSR, C02-monitor 
PZH, Rotterdamse duurzaamheidsmonitor, Integrale Rapportage 
Visie en Vertrouwen, Nulmeting MV2, Vlaardingse 
Duurzaamheidsmonitor, Monitor Stadshavens, stadsregionale 
signaleringskaarten etc.) 
- Officieel vastgestelde informatie is indien mogelijk openbaar 
toegankelijk gemaakt (onder andere vernieuwing MSR-website). 
De DCMR geeft hiermee invulling aan het verdrag van Aarhus en 
de EU-richtlijn Openbaarheid milieu-informatie 
- Er is een bijdrage geleverd aan het project GOAL 
(Gegevensvoorziening Omgevingswet Activiteiten in de 
Leefomgeving) van het Ministerie van lenM. 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

Speerpunt Prestatie indicator Planning 
2014 

Realisatie 
2014 

Externe veiligheid - Halfjaar - en 2 - Het uitvoeringsprogramma Externe 
• Uitvoering geven aan het Jaarrapportages PF EV veiligheid 2012 -2014 is uitgevoerd 

uitvoeringsprogramma - Kaarten effectgebied 1 en afgerond. 
Externe Veiligheid 2012-2014. rondom risicovolle - In het kader van het MIM zijn 

• Advisering in een vroeg activiteiten kaarten gemaakt waarop de druk- en 
stadium over ruimtelijke warmtestralingeffecten zijn 
ontwikkelingen. weergegeven. 

- Er zijn 30 ruimtelijke ordening 
adviezen gegeven op het gebied van 
bestemmingsplannen, MER 
procedures en plaatsing van 
windturbines. 

Energie en klimaatbeleid - Beleidsadviezen 30 - Meerdere adviezen verleend op o.a. 
• Voor Rotterdam en Provincie: stimuleringskaders ivm het gebied van aanscherping 

uitvoeren RCI-programma om energie efficiency en emissie-eisen kolencentrales door 
te komen tot een 50% bijdragen aan Rijksoverheid, benchmarking van 
reductie van de C02 uitstoot lobbystukken Rdam energie efficiency in het HIC, 
in 2025 (t.o.v. 1990) - Aantal bedrijven biobased industrie, gebruik 
(waaronder realisatie CCS). waarmee concreet wordt restwarmte. 

• Handhaven op gesproken over Het opstellen van hulpmiddelen voor 
energiebesparing en energiemaatregelen: toezichthouders en 
ondersteunen bij het indienen - individueel HIC HIC: 12 vergunningverleners bij het bepalen 
en de uitvoering van - collectief met MKB MKB: 3 van rendabiliteit 
energiebesparingplannen bij (aantal bijeenkomsten) energiebesparingsmaatregelen 
MKB en HIC. - Jaarlijkse RCI monitor 1 (checklists en top-10 

• Bijdrage aan uitvoering energiemaatregelen). 
Lokale Klimaatagenda - Energieplannen beoordeeld van 22 
Stadsregio (40% reductie industriële bedrijven waarbij adviezen 
C02 uitstoot in 2025). zijn gegeven over aanscherping. 

• Monitoring en effect-analyse. Via Klimaatroute zijn in 2014 bij 66 • Monitoring en effect-analyse. 
MKB bedrijven energiescans 
uitgevoerd. Met de helft wordt over 
concrete maatregelen gesproken 
(met een besparingspotentieel van 
86.000 kWh). Er zijn drie collectieve 
bijeenkomsten voor het MKB 
geweest (o.a. voor horecabedrijven 
en winkeliersvereniging Delfshaven). 
- Er is een aantal jaarlijkse RCI 
monitorrapportages opgesteld voor 
Rotterdam: monitor hernieuwbare 
energie, effectmonitor, C02 monitor, 
energiebesparing en bestuurlijke RCI 
duurzaamheidrapportage. 

Luchtkwaliteit - Jaarrapportages mbt 1 - Jaarrapport is geleverd; separaat en 
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Speerpunt Prestatie indicator Planning 
2014 

Realisatie 
2014 

o Uitvoeren van de 
actieprogramma's 
luchtkwaliteit in de regio, 

o Zorgdragen voor een 
representatief en adequaat 
inzicht in de feitelijke 
luchtkwaliteit in het kader van 
NSL. 

o Ontwikkelen 
gezondheidsrelevant 
beleidsinstrument, inclusief 
passende parameter, 
emissiefactoren en 
maatregelen, 

o Ontwikkelen onderzoeks- en 
beheersinstrumentarium op 
grensvlak 
luchtkwaliteit/gezondheid/stad 
sklimaat. 

o In kaart brengen van VOS-
emissies in het gebied 
voortzetten, in kader VOS 
inventarisatieprogramma 
VAPOR. 

o Luchtkwaliteitsmetingen met 
meetnet en communicatie van 
resultaten via rapportage, 
web en app. 

o Vastleggen nulsituatie door 
het in kaart brengen van 
elementair koolstof 
concentraties met het oog op 
een koppeling tussen locatie 
en gezondheidsrisico's ten 
gevolge van de luchtkwaliteit. 

concentraties N02, fijn 
stof, zwarte rook en smog 
via MSR-rapport 
- Jaarrapportage mbt N02 
en fijn stof via NSL 
rapportage 
- Gezondheids-relevant 
beleidsinstrument 
- Onderzoeks- en 
beheersinstrument 
- Jaarlijkse rapportage 
VOS 
- Resultaat metingen uit 
meetnet 
- Vastleggen nulsituatie 
elementair koolstof 
- Jaarlijkse monitoring van 
elementair koolstof 
concentraties 

via MSR 
- Bijdrage aan jaarrapportage m.b.t. 
N02 en fijn stof is geleverd via NSL 
rapportage. 
- Roet als parameter voor 
gezondheidsgerelateerd 
beleidsinstrument is in 2014 verder 
geschikt gemaakt voor gebruik in 
beleid en beheer van stedelijk gebied. 
- Een onderzoeks- en 
beheersinstrument is in 2014 ten dele 
vorm gegeven via het landelijk 
rekenprogramma voor roet en via een 
second opinion op onderdelen van de 
monitoringstool. Daarnaast is een 
nieuwe publieksvriendelijke website 
opgeleverd voor publicatie van 
meetgegevens en een app 
om burger, bedrijf en bestuurder 
zichzelf "real time" in staat te stellen 
om (een voorspelling van) de 
luchtkwaliteit te raadplegen en 
gedrag daarop aan te passen. 
- Er is gerapporteerd over benzeen 
(een VOS) in het jaarverslag meetnet 
luchtkwaliteit. 
- De resultaten van metingen uit het 
meetnet zijn gepubliceerd in het 
jaarverslag meetnet luchtkwaliteit, op 
de website www.luchtmeetnet.nl en in 
de luchtkwaliteits-app. 
- Een gecombineerde set van meet-
en rekengegevens was de start voor 
het vastleggen van de nulsituatie van 
elementair koolstof. 
- Er is gemonitord op elementair 
koolstof concentraties in een beperkt 
aantal stations in de Rijnmond. 

Geluidhinder 
o Adviseren over het treffen van 

bronmaatregelen en - waar 
aanvullend nodig -
overdrachtsmaatregelen. 

o Onderzoek naar nieuwe 
maatregelen en innovatie van 
bestaande technieken. 

o Uitvoering geven aan het 
Programma Duurzaam van 
het Rotterdams College, dat 
wil zeggen 15.000 inwoners 
die aan het einde van de 
collegeperiode (begin 2014) 3 
dB lagere geluidbelasting in 
de woning hebben (dan in 
2010). 

o Uitvoering geven aan de 
regionale doelstelling met 
betrekking tot het 
verminderen van de 
geluidhinder in de Rijnmond 
regio, dat wil zeggen 30% 
minder geluidgehinderden in 
2025 (t.o.v. 2007). 

• Optimalisatie (instrumenten  
voor) milieuruimtegebruik om 

- Jaarrapportages mbt o.a. 
percentage 
geluidgehinderden via 
MSR rapport 
- Vijfjaarlijkse rapportages 
(o.a. in 2018) m.b.t. 
percentage 
geluidgehinderden en 
slaapverstoorden 
- Jaarrapportages mbt 
technologische 
ontwikkelingen en 
implementaties (via 
Kennis Centrum Geluid) 

- In het kader van het Kennis 
Centrum Geluid project Benchmark 
geluid is inzicht in stillere technieken 
voor diverse industrie branches 
verkregen. Deze gegevens zullen in 
2015 in de vorm van kentallen 
meegenomen worden in zowel RO 
besluiten/facetbestemmingsplannen 
als individuele vergunningen. 
- Op Katendrecht is in nauwe 
samenwerking met bewoners een 
pilot uitgevoerd, waarin de 
geluidbeleving en geluidhinder 
gemonitord is met behulp van 
sensoren en online vragenlijsten. 
Deze technologie maakt het mogelijk 
op termijn met goedkope sensoren 
effectief en efficiënt inzicht te 
verkrijgen in geluidbelasting, 
(gezondheids)effecten en de 
belangrijkste geluidbronnen. 
- Voor iets meer dan 11.000 
Rotterdammers is een 3dB lagere 
geluidsbelasting gerealiseerd in de 
vorige collegeperiode. 
- Met betrekking tot optimalisatie van  
milieuruimtegebruik hebben een 
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Speerpunt Prestatie indicator Planning Realisatie 
2014 2014 

de dubbeldoelstelling aantal trajecten gelopen. In het kader 
economie en van MiM is gewerkt aan de 
leefomgevingskwaliteit ontwikkeling van instrumenten om 
toekomstvast te maken. geluidhinder tegen te gaan. Voor 

industrielawaai zijn voorbereidingen 
getroffen om het zonebeheer en 
geluidbudgetterings-instrument i2 te 
vervangen waardoor nog betere 
sturing mogelijk is. 

Bodem - Zowel voor de provincie Zuid-
o Uitvoeren bodemsanerings 1: Rapportage 1 Holland als de gemeente Rotterdam 

programma's. (1) Opdrachtgever (beide bevoegd gezag Wet 
o In 2013 alle locaties met een 2: Lijst bodembescherming) is afgelopen jaar 

spoedeisend humaan, bodemsaneringlocaties uitvoering gegeven aan de 
ecologisch of met spoedeisend uitvoeringsprogramma's 
verspreidingsrisico in beeld ecologisch- of bodemsanering. De programma's zijn 
indien mogelijk (afhankelijk verspreidingsrisico volgens planning uitgevoerd. 
van rijksbudget en 3: geen loc. met - In het kader van de uitvoering van 
medewerking derde partijen, onbeheerste of het 
niet zijnde overheid. (2) ongesaneerde bodemconvenant is begin 2013 de 

o In 2015 alle locaties met spoedeisende humane lijst met locaties met een 
spoedeisend humaan risico risico's spoedeisend ecologisch- of 
beheerst dan wel gesaneerd verspreidingsrisico opgeleverd. In 
(lijst 2013). (3) 2014 zijn de locaties opgepakt om 

uiteindelijk te beheersen of saneren. 
- De Humane locaties worden al 
vanaf 2012 opgepakt en zullen 
uiterlijk in 2015 zijn beheerst of 
gesaneerd. 
- In principe kunnen alle locaties met 
een beschikking met spoedeisende 
risico's binnen 4 jaar zijn beheerst of 
gesaneerd. 

Internationaal - Deelname in expertise 9 -11 
o De opgebouwde kennis en netwerken EUROCITIES 5x 

ervaring wordt benut voor het IMPEL 3x 
ondersteunen van de Randstadbureau 3x 
ontwikkeling van praktische - Uitvoeren van samen 2 -5 
en uitvoerbare Europese werkingsprojecten SAFE ICE 
regelgeving ten behoeve van Fonomoc (noise monitoring cities) 
de lokale en regionale CNOSSOS nieuwe geluid 
leefomgevingskwaliteit. rekenmethode 

o In internationale projecten Urgenche 
wordt kennis uitgewisseld Clean North sea shipping 
voor verbetering van het - Ondersteunen van milieu 2 - 4 
Europese level playing field. en RO dossiers in Europa AIR luchtpakket 1x 

Afvalpakket richtlijnen 1x 
Geluid REFIT 1x 
Bodem 1x(via IMPEL) 

Monitoring en verkenningen - De borging van de 
o Verbeteren beschikbaarheid, - DCMR data kwalitatief 1 gegevenskwaliteit van de DCMR-data 

betrouwbaarheid en geborgd en beschikbaar is weer een stap verder gebracht. Dit 
toegankelijkheid van voor partners in Regio- borgingsproces betreft een continu-
(milieu)gegevens. GIS (incl. MSR data) activiteit. 

o Opstellen MSR-rapport. - In 2014 is voor het eerst de MSR-
o Monitoringprogramma van de - Rapportage MSR 1 signaalrapportage verschenen. Deze 

projectenportfolio van het compacte rapportage belicht de 
Verbeterprogramma VTH. belangrijkste ontwikkelingen op het 

o Sluiting van de cyclus gebied van milieukwaliteit in het 
beleidsontwikkeling - werkgebied van de DCMR. 
uitvoering -monitoring en - Voor de monitoring van projecten in 
evaluatie, zodat inzet van - monitoring projecten 1 het Uitvoeringsprogramma VTH 
middelen en behaalde Verbeterprogramma VTH (Uitvoeringsprogramma 
resultaten transparant en Bedrijfsgerichte taken) is, zowel 
inzichtelijk worden. financieel als qua uitvoenng, een 
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Speerpunt Prestatie indicator Planning 
2014 

Realisatie 
2014 
stoplichtentapportage als 
monitorings-instrument ontwikkeld en 
opgeleverd. 

Naast de werkplannen zijn er onder het programma Leefomgevingskwaliteit 164 externe projecten 
uitgevoerd. De projectomvang kan variëren van enkele uren inzet tot een langlopend project over 
meerdere jaren waar gedurende de looptijd zeer veel uren en kosten worden gemaakt. In dit 
jaarverslag ligt de focus op de projecten met een belangrijke maatschappelijke of financiële impact. 

Programmafinanciering Externe Veiligheid is een subsidieregeling voor de implementatie van 
wetgeving op het gebied van externe veiligheid (EV), zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen, 
het Besluit externe veiligheid buisleidingen en het Besluit transportroutes externe veiligheid. Binnen 
het Programma Externe Veiligheid Regio Rijmond zijn in 2014 onder meer de volgende activiteiten en 
projecten uitgevoerd: opstellen veiligheidsadviezen Ruimtelijke Ordening (RO), project Borging EV in 
RO, project veiligheidscontour (Waal / Eemhaven), veiligheidscoördinatie, project Transport 
gevaarlijke stoffen (kansberekeningen transportmodaliteiten), project windturbines 
(beoordelingskader) en het project Risicocommunicatie Haven- en Industriegebied. 
Het totale programma is binnen het budget afgerond; 97% van het budget is besteed (€ 1.998.000). 
2014 betrof het laatste jaar van de subsidieregeling programmafinanciering EV. Vanaf 2015 zal 
vervolg plaats vinden in het kader van de landelijke Impuls Omgevingsveiligheid. 

Samenwerking Oman 
Het Omaanse milieu ministerie heeft in 2008 via het Havenbedrijf een contract gesloten met de DCMR 
voor ondersteuning bij het opzetten van een milieudienst, de Sohar Environmental Unit. De DCMR 
heeft de organisatie opgezet en bemenst. De milieu- en veiligheidsproblemen zijn geïnventariseerd en 
aangepakt. DCMR deskundigen hebben gerichte expertmissies en trainingen uitgevoerd op het 
gebied van stand der techniek van milieu en veiligheid bij bedrijven. DCMR heeft een netwerk van E-
noses en een luchtmeetnet ter plaatse ingericht. In 2014 is een Omaanse interim-directeur benoemd, 
die enkele weken in Nederland en bij de DCMR is getraind. De samenwerking tussen DCMR en het 
milieuministerie is per 31 december 2014 beëindigd. Naar verwachting zullen het Omaanse 
Havenbedrijf (50% eigendom van Havenbedrijf Rotterdam) en DCMR in maart 2015 een 
samenwerkingsovereenkomst tekenen voor een vervolg op de samenwerking. Hierbij zal het accent 
liggen op het inrichten van een 24 uurs meldkamer, crisismanagement, externe veiligheid en het 
voorbereiden van milieuvergunningen. 

EMK terrein Krimpen 
Het zeer ernstig verontreinigde EMK-terrein te Krimpen is eind vorige eeuw gesaneerd door de 
verontreiniging in te pakken. In december 2012 heeft de stuurgroep besloten een aanvullende 
sanering uit te voeren. Daarvoor waren een paar saneringsvarianten uitgewerkt. In 2013 zijn twee van 
deze varianten verder uitgewerkt en zijn de kosten daarvan geraamd. 

Begin 2014 zijn per variant (waaronder de nulvariant) alle risico's in kaart gebracht, zowel kwalitatief 
als kwantitatief, en zijn de kosten daarvan bepaald. 

Bij de sanering destijds is 63.000 ton aan AVI-slakken gebruikt als ophoogmateriaal. Om na te gaan of 
het milieuhygiënisch verantwoord is om de slakken te laten liggen, zijn in 2014 uitloogproeven gedaan 
en zijn op het terrein grondwatermonsters genomen die zijn geanalyseerd op de specifieke stoffen 
(zoals molybdeen, antimoon). De conclusie luidt dat de uitloging in het veld minimaal is en 
verspreiding verwaarloosbaar is en de slakken kunnen blijven liggen, als er voor gezorgd wordt dat 
het hemelwater ook in de toekomst zoveel mogelijk wordt opgevangen en afgevoerd. 

Er is een raamsaneringsplan opgesteld waarin een oplossing voor de slakken is meegenomen. Verder 
is een begin gemaakt met de aanbesteding van de sanering. Belangrijke onderwerpen van gesprek in 
2014 waren de mogelijkheid om de BTW te kunnen verrekenen en daarmee samenhangend wie in 
naam de opdrachtgever van de sanering wordt. Daarnaast is duidelijk geworden dat een deel van het 
terrein langs de Hollandsche IJssel niet kan worden uitgegeven in verband met nautische 
beperkingen. Er is berekend wat de invloed van deze beperkingen is op de ontwikkelingskosten en 
opbrengsten. Begin 2015 wordt de besloten welke variant zal worden uitgevoerd. 
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ISV3 
Van de gemeenten Rotterdam, Brielle, Lansingerland en Ridderkerk heeft DCMR opdracht gekregen 
tijdens de ISV3 periode (2010-2014) de geluidsanering van (een deel van de) woningen op de A-lijst 
te verzorgen. De A-lijst is een door het rijk vastgestelde lijst met woningen die in peiljaar 1986 een te 
hoge geluidbelasting ondervonden van wegverkeer. De gemeenten moeten volgens de procedures in 
de wet geluidhinder met ISV-subsidie bij (een deel van) woningen op de A-lijst onderzoek doen naar 
het voldoen van de geluidwering tegen de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai en 
indien nodig geluidwerende maatregelen zoals dubbel glas, dakisolatie en geluiddempende 
ventilatievoorzieningen aanbieden. DCMR voert namens de gemeenten alle werkzaamheden uit die 
hiervoor nodig zijn, wat resulteert in afvoeren van woningen van de A-lijst door middel van 
aanbrengen van geluidwerende maatregelen of juridische procedures. In Rotterdam konden in 2014 
306 woningen van de A-lijst worden afgevoerd. 

Crisisbeheersing Extern 
De DCMR is operationeel vertegenwoordigd in het Regionaal Operationeel Team, dit is het 
crisisteam van de VeiligheidsRegio Rotterdam bij vooral GRIP incident situaties. Daarnaast is DCMR 
bij voorkomende grote incidenten ook vertegenwoordig in de Gemeentelijke Veiligheid Staf en 
Regionale Veiligheid Staf. Chemisch Advies is in 2014 193 keer uitgerukt naar incidenten waarbij 
gevaarlijke stoffen betrokken waren (waarvan 143 binnen de gemeente Rotterdam) en heeft in totaal 
271 adviezen uitgebracht (waarvan 157 t.b.v. gemeente Rotterdam). Van het totaal aan adviezen zijn 
er 29 uitgebracht vanuit het Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen dat bij de DCMR 
is gevestigd. De DCMR is vertegenwoordigd in diverse organen die zich binnen de veiligheidsregio 
bezighouden met crisisbeheersing onder andere op het gebied van LNG(vloeibaar aardgas). Het feit 
dat het gebruik van LNG grootschalige toepassing gaat krijgen in onder andere de transportsector 
binnen Nederland heeft ertoe geleid dat in 2013 is begonnen met het ontwikkelen van een landelijke 
hulpregeling LNG, waaraan in 2014 verder is gewerkt. De DCMR heeft zitting in de landelijke 
regiegroep incidentbestrijding LNG. Daarnaast is een lesprogramma ontwikkeld voor de brandweer 
Regio Rijnmond. 

Het Informatiesysteem Industrielawaai 
Het Informatiesysteem Industrielawaai (l-kwadraat, i2), is de naam van de organisatie en de 
technische voorziening die de akoestische milieugrenzen van bedrijventerreinen voor industrielawaai 
beheert, budgetteert en bewaakt. 

De DCMR is verantwoordelijk voor het beheer van zowel de organisatie i2 als het (technisch) systeem 
i2. De besluitvorming vindt plaats in het voor dit project opgerichte managementteam. Het project 
wordt gefinancierd door het Havenbedrijf Rotterdam en een groot deel van de DCMR-participanten, 
waaronder de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. 

Het Informatiesysteem Industrielawaai maakt het mogelijk om gegevens bij te houden over de 
beschikbare geluidruimte, het deel daarvan wat al is uitgegeven en het deel daarvan wat nog 
beschikbaar is voor nieuwe inrichtingen of uitbreiding van bestaande inrichtingen. Hetzelfde geldt voor 
het doen van prognoses en verkrijgen van inzichten. 

Omdat de techniek van het systeem intussen twintig jaar oud is, is besloten om zowel hardware als 
software vervangen. Dit neemt enkele jaren in beslag. In 2014 is gestart met de herbouw. 

Milieuruimtebeheer haven 
Het programma Milieu Informatie Management (MiM) is in 2014 van start gegaan in het kader van het 
innovatieproject milieuruimtebeheer HIC. Er is een ontwikkelvisie MiM vastgesteld in de stuurgroep 
MiM met daarin Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf en DCMR. De milieudata 
uit het milieueffectrapport bij de havenbestemmingsplannen zijn geborgd op een door Havenbedrijf en 
DCMR gedeelde digitale omgeving (MiM-maps). Er is begonnen met de bouw van het nieuwe 
systeem voor geluid: MiM geluid. In het project Benchmark geluid, dat onder het Kennis Centrum 
Geluid, door de DCMR en het Havenbedrijf wordt uitgevoerd, zijn studies naar stille technieken van 
diverse industriële branches in de haven uitgevoerd. Deze gegevens worden verwerkt in 
geluidkentallen voor zowel geluidruimtebeheer (RO instrument bestemmingsplannen) als voor de 
milieuvergunningen van de individuele bedrijven. Verder is gewerkt aan goede regionale data en 
functionaliteit voor het instrument Aerius, dat gebruikt wordt voor de Programmatische Aanpak Stikstof 
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(MiM Lucht). Voor een betere uitwisseling van verkeersdata voor bepalen van milieueffecten zijn 
workshops gehouden. Voor Externe Veiligheid en Bodem is een verkenning uitgevoerd en voorstellen 
voor het vervolg uitgewerkt. Tot slot is een programmaplan 2015 opgesteld dat wordt gefinancierd 
door Havenbedrijf, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam. 

Wat heeft het gekost? 

In tabel 6 is weergegeven welke kosten met het programma Vergunningverlening waren gemoeid in 
2014 in relatie tot de primaire en definitieve begroting 2014. Ter vergelijking is ook de realisatie 2013 
opgenomen. De begroting en realisatie is een saldo van werkplannen en externe projecten. 

Tabel 6 

Toelichting 
Aan de hand van de diverse accounts wordt ingegaan op de verschillen tussen begroting en realisatie. 
De belangrijkste afwijkingen worden toegelicht. 

Programma 
Leefomgevingskwaliteit (x € 
1.000) 

Primaire 
Begroting 2014 c J U i f m B É I f l 

alisatie 
>014 Verschil 

Account PZH 
Account RDAM 
Account REGIO 
Account externe projecten 

€ 4.318 
€ 6.064 
€ 1.889 
€ 8.950 

€ 3.487 
€ 6.067 
€ 1.793 
€ 7.950 

€ 3.366 
€ 5.631 
€ 1.668 
€ 9.881 

€ 121 
€ 435 
€ 125 
€ 1.931 -

Op het programma is een overbesteding gerealiseerd van k€ 1.250. Deze wordt veroorzaakt doordat 
de DCMR uiteindelijk meer projecten voor participanten en niet-participanten heeft uitgevoerd dan 
oorspronkelijk gepland. Uiteindelijk heeft dit tot hogere opbrengsten dan verwacht geleid. 

Binnen de werkplannen is het programma in totaal k€ 681 onderbesteed. Bij RDAM en REGIO is dit 
vooral veroorzaak door een lagere vraag naar producten uit dit programma. Bij de PZH door een 
bewuste verschuiving van inzet van dit programma naar met name het programma Toezicht en 
Handhaving. 
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3 Paragrafen 

Inleiding 
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een aantal paragrafen 
verplicht voorgeschreven. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze paragrafen. Aan de orde komen: 
- lokale heffingen; 
- weerstandsvermogen; 
- onderhoud kapitaalgoederen; 
- financiering; 
- bedrijfsvoering; 
- verbonden partijen. 

3.1 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 
over 2014 bedroeg ca. k€ 1. 

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

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. 

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. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
b. een inventarisatie van de risico's; 
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's. 

Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit betreft de middelen en mogelijkheden waarover de DCMR beschikt om niet 
begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee 
tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de algemene reserve. 

Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste 
wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige 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. 

De weerstandscapaciteit van de DCMR bestaat uit de algemene reserve. De ontwikkeling van de 
algemene reserve in 2014 wordt in de volgende tabel weergegeven. 

Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2014 30/56 



Ontwikkeling algemene reserve 
Stand per 1 januari 2014 1.607.668 

Toevoeging 2014 vanuit bestemmingsreserve 2013 
Onttrekking 2014 

131.679 
0 

Stand per 31 december 2014 1.739.347 

Bestemmingsreserves worden niet meegenomen in het bepalen van de weerstandscapaciteit. De vrije 
bestedingsruimte in de bestemmingsreserves is nihil. Het AB heeft immers een bestemming gelegd op 
deze reserves. Per bestemmingsreserve zijn afspraken vastgelegd over het beheer van en de 
beschikking over de reserve. 

Ontwikkeling bestemmingsreserve 
Stand per 1 januari 2014 6.102.138 

Toevoeging 2014 vanuit bestemmingsreserve 2013 1.186.048 
Onttrekking 2014 2.276.508 

Stand per 31 december 2014 5.011.678 

In 2010 is in het Algemeen Bestuur de nota weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld. 
Met vaststelling van die nota is de weerstandscapaciteit bepaald op de som van algemene reserve, de 
vrij besteedbare bestemmingsreserves en de toevoegingen vanuit de exploitatie aan de algemene en 
de vrije bestemmingsreserves. 
Tevens is met die nota door DCMR een nieuw traject opgestart voor het inventariseren en beheersen 
van risico's. In dit traject zijn de verschillende lagen van de organisatie betrokken waarmee blinde 
vlekken zijn geminimaliseerd en risico bewustzijn is verbeterd. Voor de onderkende risico's waarvoor 
geen wettelijke verplichting bestaat tot het vormen van een voorziening zijn beheersmaatregelen 
benoemd. Bij deze beheersmaatregelen is gebleken dat de risico's worden afgedekt door de 
combinatie van procesmatig werken, interne controles, personeelsbeleid en afspraken in de 
Gemeenschappelijke Regeling. 
De (individuele) risico's bieden daarmee geen directe basis voor een wiskundig berekening van het 
door de DCMR benodigd weerstandsvermogen. Desalniettemin zullen schommelingen optreden in het 
jaarresultaat van de DCMR, hetzij door interne hetzij door externe factoren. Het belangrijkste door het 
weerstandsvermogen af te dekken risico is adequate aanpassing van de organisatie en 
bedrijfsvoering aan substantiële wijzigingen in het volume van de dienstverlening. Dit risico wordt 
gedeeltelijk opgevangen door het gevoerde personeelsbeleid in combinatie met de reguliere uitstroom 
van personeel. 

Schommelingen in het jaarresultaat zullen nooit geheel beheersbaar zijn en daarom is het verstandig 
een adequaat weerstandsvermogen op te bouwen om deze op te kunnen vangen zonder direct terug 
te moeten vallen op een additionele bijdrage van de participanten na afloop van een boekjaar. Een 
beperkte omvang zal voldoende zijn omdat de organisatie en de sturing er op zijn gericht risico's te 
beheersen en financiële consequenties te minimaliseren. Op grond van gesprekken in het Dagelijks 
Bestuur aangevuld met gesprekken met de controlerend accountant is geconcludeerd dat een 
weerstandsvermogen met een omvang van 3% van de gemiddelde jaaropbrengst van drie 
voorgaande jaren reëel is, ook in vergelijking met andere overheidsorganisaties. Daar waar deze 
buffer geen uitsluitsel biedt voorziet artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling. Het 
weerstandsvermogen fungeert daarbij als een buffer van de organisatie om de gevolgen van de 
schommelingen in het jaarresultaat op te kunnen vangen indien dat noodzakelijk zou blijken. Het 
weerstandsvermogen is daarmee een sluitstuk van het risicomanagement van DCMR. 

In de vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli 2012 het weerstandvermogen vastgesteld op 3% 
van de gemiddelde jaaropbrengst van drie voorgaande jaren. Om het weerstandsvermogen op het 
bestuurlijk vastgestelde gewenste niveau te krijgen, is voorgesteld het resultaat over 2014 voor 
€ 30.257 toe te voegen aan de algemene reserve. 
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Risico's en risicomanagement 

Algemeen 
DCMR heeft een maatschappelijke doelstelling op het gebied van regulering en handhaving o.b.v. 
milieuwetgeving. Om deze doelstelling ook in de toekomst te kunnen realiseren treft de dienst 
waarborgen voor een goede reputatie en een duurzaam gezonde financiële situatie. Dit vindt plaats in 
het kader van 'good public governance'. 

Een onderdeel van deze waarborgen is het opzetten en onderhouden van een systeem van 
risicomanagement. Daarbij wordt het begrip 'risico' wordt breed opgevat als een gebeurtenis die zich 
in de toekomst kan voordoen en die gevolgen heeft op de realisatie van de maatschappelijke 
doelstelling van DCMR. 

Na de implementatie met externe ondersteuning in 2012 van het risicomanagement is begin 2014 op 
eigen kracht een nieuwe cyclus van risicomanagement opgestart. De uitgevoerde risico analyse heeft 
geen substantiële nieuwe risico's opgeleverd die zouden moeten leiden tot aanpassing van de door 
het bestuur vastgestelde norm voor het weerstandsvermogen. 

In de verdere borging van risicomanagement in de organisatie heeft het directieteam begin 2014 
besloten de gebruikte instrumenten van risicomanagement samen te brengen in een structuur onder 
verantwoordelijkheid van een nieuw te installeren auditcommissie. De verantwoordelijkheden voor 
toezicht, programmering en uitvoering zijn in dit model gescheiden. De toezicht taak ligt bij de 
auditcommissie, dit is het DT aangevuld met de controller en kan eventueel worden aangevuld met 
een extern lid. 

De ontwikkeling van risicomanagement in de organisatie is in de laatste jaren voortgezet als 
onderdeel van de ingezette procesoptimalisatie en daarbij is gebruik gemaakt alle daartoe behorende 
elementen als applicaties, informatie, organisatieontwikkeling, kwaliteit, risicomanagement en audit. 
Daarbij zijn de elementen weliswaar apart van elkaar benoemd, maar m.n. kwaliteit, 
risicomanagement en audit hebben wel veel met elkaar te maken. Ze worden onderscheiden om de 
bijdrage aan de verbetering van de processen van de DCMR inzichtelijk te houden, ook worden zo de 
interne en externe componenten zichtbaar gemaakt. 

In de uitwerking van het kwaliteitsmanagement is het van belang om een link te leggen met het 
risicomanagement van de DCMR. Feitelijk zijn dit twee kanten van dezelfde medaille die binnen de 
organisatie in samenhang gepresenteerd moeten worden. Er wordt geïnventariseerd en geanalyseerd 
met welke risico's (kansen en bedreigingen) de DCMR wordt geconfronteerd en vervolgens wordt 
gericht onderzoek uitgevoerd met behulp van het daartoe beschikbare instrumentarium (audits, 
reviews en benchmarks). 
Om dat toezicht middels onderzoek vorm te geven is Uitvoeringsplan 2014-2015 Interne Reviews 
opgesteld en op grond van dit uitvoeringsplan worden systematisch reviews uitgevoerd. De voortgang 
van het uitvoeringsplan wordt gemonitord door de controller en drie maal per jaar worden de 
resultaten van de reviews besproken in de auditcommissie. 

De uitvoering van dit uitvoeringsplan ondersteunt ook twee eerder geformuleerde doelstellingen: 
1. Risicobewustzijn; het besef te laten doordringen dat ook grote en goed bekend staande 

organisaties als de DCMR fouten maken en van die fouten ook zelf kunnen leren, en dat 
risicomanagement één van de instrumenten is om dat besef te laten indalen en om fouten tegen 
te gaan. 

2. Inbedden van risicomanagement in de reguliere planning en control cyclus. 

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 de risico's die in 2014 specifieke aandacht in de beheersing hebben 
gevraagd, respectievelijk na 2014 kunnen leiden tot financiële gevolgen. 

Organisatieontwikkeling en personele consequenties 
Begin 2014 is een traject voor organisatie ontwikkeling gestart. Dit traject leidt tot een nieuwe 
organisatiestructuur in 2015 met mogelijke personele gevolgen die zouden kunnen leiden tot 
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financiële gevolgen. Om deze gevolgen te kunnen van de reorganisatie te kunnen opvangen is vanuit 
de bestemmingsreserve Personeel en Organisatie € 1.300.000 beschikbaar. 

Projecten 
De DCMR voert projecten voor niet-participanten uit binnen de door het DB vastgestelde 
randvoorwaarden (minimaal kostendekkend, taken gaan niet ten koste van taakuitvoering participant, 
aansluiting op kerntaken DCMR en bijdrage aan expertise-ontwikkeling). 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 weerstandsvermogen. 

3.3 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. 

Het kantoorgebouw aan de 's-Gravelandseweg 565-567 te Schiedam wordt in de zin van het BBV 
aangemerkt als kapitaalgoed. De DCMR heeft de kantoorpanden op dit adres nagenoeg geheel in 
eigendom. Het pand wordt tot aan het moment van levering aan de koper verhuurd aan de koper. 

In verband met de verhuizing van de DCMR in 2010 is in de afgelopen jaren terughoudend omgegaan 
met onderhoud. 

Eind 2009 is onzekerheid ontstaan over de overdracht aan de gecontracteerde koper van het 
kantoorpand, deze onzekerheid duurt nog voort. Dientengevolge was het in 2009 t/m 2013 
noodzakelijk het pand af te waarderen. Dit bleek opnieuw noodzakelijk in 2014 om het pand met een 
meer marktconforme boekwaarde in de jaarrekening te verantwoorden. 

3.4 Financiering 

De financieringsparagraaf vloeit voort uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO). Voor 
de DCMR is deze regelgeving vertaald in het door het AB vastgestelde treasurystatuut. Deze 
financieringsparagraaf is in samenhang met het treasurystatuut een belangrijk instrument voor het 
transparant maken en daarmee sturen, beheersen en controleren van de treasuryfunctie van de 
DCMR. 
De treasuryfunctie 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. Het treasurystatuut is in onderlinge samenhang met de financiële 
verordening en de controle verordening voor het laatst in 2010 herzien; in 2014 is het geheel aan 
financiële regelgeving opnieuw tegen het licht gehouden. 

3.5 Bedrijfsvoering 

Financiën en planning en control 
In 2014 is de financiële bedrijfsvoering geconsolideerd. Maandelijkse financiële rapportages zijn op 
diverse verantwoordingsvlakken en -niveaus geborgd. De tariefstructuur is per 2014 herzien en de 
sturing op inzet en verantwoording is verder verbeterd. 

Inkopen 
De DCMR heeft net als in voorgaande jaren een interne inkoopscan uitgevoerd in verband met de 
rechtmatigheid over Europese wet- en regelgeving. Hieruit is gebleken, dat de DCMR in 2014 binnen 
de rechtmatigheidstoleranties voor Europese aanbesteding is gebleven. 

Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2014 33/56 



Informatievoorziening 
In 2014 liepen vier grote projecten voor informatievoorziening. Het programma Vernieuwing MIRR valt 
in twee projecten uiteen. Met het project RUDIS wordt beoogd de informatie over productie en 
doorlooptijden te optimaliseren. Het project Nieuw Meldkamer systeem is vanwege zijn specifieke 
karakter apart aanbesteed. De afzonderlijke aanbesteding voor het NMKS is in 2014 mislukt. In 2015 
wordt onderzocht op welke wijze dit project 2014 opnieuw vormgegeven kan worden binnen het 
programma Vernieuwing MIRR. Het derde project, Go ON!, is bedoeld om de financiële 
bedrijfsvoering te vernieuwen en te optimaliseren, dit project staat on hold. Het vierde project Upgrade 
Windows Omgeving (UWO) is er op gericht om de standaard werkplek te moderniseren. De drie eerst 
genoemde projecten zullen uit de bestemmingsreserve informatievoorziening worden gefinancierd. 
Alle vier de genoemde projecten vormen belangrijke pijlers onder het informatiebeleidsplan 2014-2018 
dat eind 2014 is vastgesteld. 

3.6 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. 
De DCMR participeert weliswaar in vele vormen van samenwerking op projectbasis maar er is geen 
sprake van een verbonden partij. 

Andersom hebben de participanten van de DCMR wel bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële 
belangen en verantwoordelijkheid voor de DCMR; daarmee is de DCMR voor elk van hen een 
verbonden partij. 
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4 Jaarrekening 2014 

4.1 Balans 

Per 31-12-2014 Per 31-12-2013 
ACTIVA 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 0 0 

Materiële vaste activa 
Investeringen met economisch nut 
• overige investeringen met economisch nut 5.675.563 

5.675.563 

5.918.200 

5.918.200 

Financiële vaste activa 0 0 

Totaal vaste activa 5.675.563 5.918.200 

Vlottende activa 

Voorraden 2.083 709 914.290 

Onderhanden werk 2.083.709 914.290 

Overige uitzettingen meteen rentetypische 
loopti jd korter dan één jaar 
Rekening-courantverhouding met het Rijk 
Vorderingen op openbare lichamen 
Overige vorderingen 

19.416.677 
2.083.484 
3.494.590 

24.994.751 
17.100.000 

1.474.652 
2.843.029 

21.417.681 

Liquide middelen 
Kas- en banksaldi 171.607 

171.607 
226 

265.414 

Overlopende activa 
Voorschotbedrag met specifiek bestedingsdoel 
Overig nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 

1.740 
1.193.060 

1.194.800 
5.804 

1.399.333 

1.405.137 

Totaal vlottende activa 28.444.867 24.002.522 

Totaal generaal 34.120.430 29.920.723 
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Per 31-12-2014 Per 31-12-2013 
PASSIVA 

Vaste passiva 

Eigen vermogen 
Algemene reserve 1.739.347 

8.031.282 
1.607.668 

9.027.533 

Bestemmingsreserves 
- Overige bestemmingsreserves 
- Resultaat na bestemming 
- Resultaat voor bestemming 

5.011.678 
0 

1.280.257 

6.102.138 
0 

1.317.727 

Totaal vaste passiva 8.031.282 9.027.533 

Vlottende passiva 

Netto vlottende schulden meteen rente typische 
looptijd korter dan één jaar 8.861.698 9.529.432 

Kasgeldleningen 
Banksaldi 
Overige schulden 

0 
8.861.698 

0 
9.529.432 

Overlopende passiva 
Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel 
Nog te betalen bedragen 

4.484.821 
12.742.629 

17.227.450 
2.861.880 
8.501.878 

11.363.758 

Totaal vlottende passiva 26.089.148 20.893.190 

Totaal generaal 34.120.430 29.920.723 
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4.2 Algemene waarderingsgrondslagen 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Inleiding 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, worden de activa 
en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

De baten en lasten worden toegerekend aan hetjaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate 
genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen en schulden als gevolg van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerd aan verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 
sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Bij deze 
uitzondering moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van 
gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde 
als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten 
(bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 

Materiële vaste activa met economisch nut 

Overige investeringen met economisch nut 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in 
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van 
ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden 
met een eventuele restwaarde. Op het moment dat het kapitaalgoed in gebruik wordt genomen, wordt 
met afschrijven gestart. 
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de 
waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van 
de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden 
teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. 

Vlottende activa 

Voorraden 
De projecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. Er wordt geen rente 
bijgeschreven. 

Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de 
kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend alsmede een redelijk te 
achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. 

Winsten uit de projecten worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van 
betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, 
worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering 
gebracht. 
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Afgeronde projecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Deze bestaat uit de verrekenprijzen van 
grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden 
toegerekend. 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte 
inningskansen. 

Liquide middelen en overlopende posten. 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

Passiva 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatie voorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het 
uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden 
met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die 
is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. 
Vaste schulden 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. 
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Voorschot met specifiek bestedingsdoel participanten 
De afrekening met onze participanten vindt volledig plaats op basis van werkelijke uren en materiële 
lasten. Het saldo van de onder- of overbesteding ten opzichte van het werkplan wordt in zijn geheel 
verrekend met het voorschot met specifiek bestedingsdoel. 

Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2014 38/56 



4.3 Toelichting op de balans 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Overige investeringen met een economisch nut Ultimo 2014 
€ 

Ultimo 2013 
€ 

Bedrijfsgebouwen 
Inrichting nieuwe pand DCMR 
Machines, apparaten en installaties 
Overige mat vaste activa 

TOTAAL 

2.260.000 
1.166.987 
1.275.054 

973.522 

5.675.563 

2.340.000 
1.456.392 

964.202 
1.157.606 

5.918.201 

Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut 

Omschrijving boekwaarde des bijdragen van afwaar boekwaarde 
1-1-2014 investeringen investeringen afschrijvingen derden deringen 31-12-2014 

€ € € € € € € 

Bedrijfsgebouwen 2.340.000 0 0 0 0 80 000 2.260.000 
Inrichting nieuwe pand DCMR 1.456.392 0 102.664 289.405 0 0 1.166.987 

Machines, apparaten en installaties 964.202 708.139 3 1 36.402 397.287 0 0 Machines, apparaten en installaties 964.202 708.139 3 1 36.402 397.287 
1.275.054 

Overige mat.vaste activa 1.157.606 4.970 
0 

0 189.054 0 0 973522 

Totaal 5.918.200 713.109 3.239.066 875.746 0 80 000 5.67 5 563 

Investeringen 

De afschrijvingen zijn opgenomen in de exploitatie waardoor investeringsruimte ontstaat. 

De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. 

Omschrijving investeringen 2014 
€ 

Inrichting nieuwe pand: 
Inbouwpakket en infrastructuur 
Machines, apparatuur en installaties: 
Automatisering - computers, beeldschermen en accessoires 
Meetapparatuur 

4.970 

708.139 
0 

Totaal 713.109 

Afwaarderingen 
De onzekerheid rondom de overdracht van het kantoorpand aan de 's-Gravelandseweg aan de 
gecontracteerde koper is eind 2014 nog aanwezig. Derhalve is door Ooms Makelaars een taxatie 
uitgevoerd op 21 november 2014. Dit heeft geleid tot een herziene taxatie waarde van k€ 80. De 
boekwaarde van het pand is dienovereenkomstig afgewaardeerd. 
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VLOTTENDE ACTIVA 

Voorraden 

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 

Omschrijving Ultimo 2014 
€ 

Ultimo 2013 
€ 

Onderhanden werk 

TOTAAL 

2.083.709 

2.083.709 

914.290 

914.290 

In het onderhanden werk zijn opgenomen de waarde van de prestaties op projecten die ultimo 2014 
een doorlopend karakter hebben. Eventueel vooruit gefactureerde termijnen zijn op het onderhanden 
werk in mindering gebracht. 

Uitzettingen korter dan één jaar 

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt 
gespecificeerd worden: 

Soort vordering 

Openstaande 
vorderingen 
31-12-2014 

€ 

Voorziening 
oninbaarheid 

31-12-2014 
€ 

Openstaande 
vorderingen 
31-12-2013 

€ 

Rekening-courantverhouding met het Rijk 19.416.677 0 17.100.000 
Vorderingen op openbare lichamen 2.083.484 0 1.474.652 
Overige Vorderingen 3.494.590 0 2.843.029 

Totaal 24.994.751 0 21.417.681 

De Rekening-courant verhouding met het Rijk geeft de vordering van DCMR weer op de Rijksschatkist 
als gevolg van de verplichte deelname van decentrale overheden aan het 
zogeheten schatkistbankieren. Met die regeling worden alle liquiditeiten van decentrale 
overheden boven een beperkt minimum geparkeerd bij de Rijksschatkist 

Liquide middelen 

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 

Omschrijving Ultimo 2014 
€ 

Ultimo 2013 
€ 

Kas- en banksaldi 

TOTAAL 

171.607 265.414 

171.607 265.414 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de DCMR. 
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Daarnaast staat een krediet ter beschikking van maximaal m€ 1.5 bij de Rabobank. In 2014 is van 
deze faciliteit geen gebruik gemaakt. 
Het drempelbedrag aan liquide middelen, welke is uitgezonderd niet aan te houden in 's Rijks 
schatkist over hetjaar 2014 bedraagt k€ 442. Hieronder een overzicht van het gemiddeld banksaldo 
per kwartaal als bedoeld als uitzondering niet aan te houden in 's Rijks schatkist 

Omschrijving 

1e kwartaal 
2e kwartaal 
3e kwartaal 
4e kwartaal 

Ultimo 2014 
€ 

100.365 
129.360 
151.062 
176.360 

Overlopende activa 

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 

Omschrijving Ultimo 2014 
€ 

Ultimo 2013 
€ 

Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel 
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 

TOTAAL 

1.740 
1.193.060 

1.194.800 

5.804 
1.399.333 

1.405.137 

De post voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel bestaat volledig uit vorderingen op 
participanten: 

Voorschot bedragen met een specifiek bestedingsdoel 

Saldo Saldo 
Omschrijving 1-1-2014 Toevoeging Onttrekking 31-12-2014 

€ € € € 

Participant Albrandswaard * 2.470 1.107 1.363 
Participant Maassluis * 1.282 905 377 

3.752 0 2.012 1.740 

*Voor aansluiting met stand per 31.12.2013 zie bijlage 5.3 
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PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 

Omschrijving Ultimo 2014 Ultimo 2013 
€ € 

Algemene reserve 1.739.347 1.607.668 
Bestemmingsreserves 
- overige bestemmingsreserves 5.011.678 6.102.138 
Resultaat na bestemming 1.280.257 1.317.727 

TOTAAL 8.031.282 9.027.533 

Het verloop over 2014 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. 

Omschrijving Saldo 
1-1-2014 

€ 
Toevoeg ing 

€ 
Onttrekking 

€ 
Dotatie 

€ 

Bestemming 
resultaat 

€ 

Saldo 
31-12-2014 

€ 

Algemene reserve 1.607.668 131.679 1.739.347 

1.607.668 131.679 0 0 0 1.739.347 
Bestemmingsreserves 
overige bestemmingsreserves 
Verbeterprogramma VTH 
Informatievoorziening 
Productontwikkeling 
Personeel en organisatie 
Transitie Fysieke Infrastructuur 

96.823 
2.594.702 

253.033 
1.300.000 
1.857.581 

-96.823 
182.871 

1.100.000 

-558.885 
-124.390 

-1.100.000 
-493.233 

0 
2.218.688 

128.643 
1.300.000 
1.364.348 

6.102.138 1.186.048 -2.276.508 0 0 5.011.678 
Resultaat na bestemming 
Resultaat 2013 
Resultaat 2014 

1.317.727 
0 

-1.317.727 
1.280.257 

0 
1.280.257 

1.317.727 -1.317.727 0 0 1.280.257 1.280.257 

Totaal 9.027.533 0 -2.276.508 0 -1.280.257 8.031.282 

Voorstel technische resultaatbestemming: 

Algemene Reserve 
Het voorstel is om een bedrag van k€ 30 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Door deze 
voorgestelde toevoeging komt het totaal aan Algemene Reserve op k€ 1.770. 
De daadwerkelijke toevoeging in 2014, ad € 131.679, is hoger dan in begroting, ad € 22.000, was 
opgenomen. Dit komt door een hoger resultaat 2013. Het beoogde doel uit de begroting 2014 is 
hiermee behaald. 

Bestemmingsreserves 
Voorstel aan het Algemeen Bestuur is om aan de bestemmingsreserve "Personeel en Organisatie" 
een bedrag van k€ 800 en aan de bestemmingsreserve "Informatievoorziening" een bedrag van 
€ 450 te doteren. 
Door een vertraging in de vervanging van MIRR en GO is de onttrekking van de bestemmingsreserve 
informatievoorziening, ad € 558.885, in 2014 lager dan begroot. 
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Doel van de bestemmingsreserves: 
Informatievoorziening: Het financieel mogelijk maken van enkele organisatiebrede ingrijpende 
projecten in de informatievoorziening. 
Productontwikkeling: Het versterking van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). 
Personeel en Organisatie: Personele knelpunten in de organisatie op te lossen. 
Transitie Fysieke Infrastructuur. Dekking van additionele kosten welke voortvloeien uit een specifiek 
dossier. 

VLOTTENDE PASSIVA 

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

Omschrijving Ultimo 2014 
€ 

Ultimo 2013 
€ 

Schulden < 1 jaar 
Nog te betalen bedragen 
Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel 

TOTAAL 

8.861.698 
12.742.629 
4.484.821 

26.089.148 

9.529.432 
8.501.878 
2.861.880 

20.893.190 

Schulden korter dan één jaar 

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

Omschrijving Ultimo 2014 
€ 

Ultimo 2013 
€ 

Schulden aan leveranciers 

TOTAAL 

8.861.698 

8.861.698 

Er zijn geen kasgeldleningen en geen bank- en girorekeningen met een negatief saldo. 

Overlopende passiva 

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt: 

9.529.432 

9.529.432 

Omschrijving Ultimo 2014 
€ 

Ultimo 2013 
€ 

Nog te betalen bedragen 
Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel 

12.742.629 
4.484.821 

8.501.878 
2.861.880 

TOTAAL 17.227.450 11.363.758 
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De post nog te betalen bedragen valt uiteen in de volgende posten: 

Omschrijving Ultimo 2014 
€ 

Ultimo 2013 
€ 

Afdracht BTW 
Nog te betalen kosten 
Vooruitontvangen bedragen 

Totaal 

483.127 
7.867.931 
4.391.571 

12.742.629 

497.011 
4.593.429 
3.411.438 

8.501.878 

De post vooruitontvangen bedragen bestaat voor k€ 4.287 uit ontvangsten van BO Beheer B.V. 
(voorheen Burgfonds B.V). De ontvangsten vloeien voort uit de aanvullende overeenkomst gesloten 
met BO Beheer B.V. op 18 juni 2010. 

De post voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel valt uiteen in de volgende bedragen: 

Saldo Saldo 
Omschrijving 1-1-2014 Toevoeging Onttrekking 31-12-2014 

€ € € € 

Participant Barendrecht 26.974 26.395 53.369 
Participant Bernisse 8.576 2.782 11.358 
Participant Brielle 58.245 14.182 44.063 
Participant Capelle aan den Ijssel 18.534 23.234 41.768 
Participant Goeree Overflakkee 18.906 108.089 126.995 
Participant Hellevoetsluis 14.673 15.483 30.156 
Participant Krimpen aan den Ijssel 54.119 16.026 38.093 
Participant Lansingerland 231.348 52.049 179.299 
Participant Provincie Zuid Holland 58.902 69.409 128.311 
Participant Ridderkerk 18.543 29.525 48.068 
Participant Rotterdam 787.138 482.674 1.269.812 
Participant Schiedam 11.232 15.636 26.868 
Participant Spijkenisse 5.487 14.532 20.019 
Participant Vlaardingen* -2.053 30.095 28.042 
Participant Westvoorne 67.535 15.229 52.306 
Subtotaal 1.378.160 817.853 97.487 2.098.527 
SKP (voorheen SEPH) 7.672 7.672 0 
RCI (Rotterdam Climate Initiative) 22.214 18.877 41.091 
Beheer I4<wadraat (Fase A-plus) 282.484 76.276 20.933 337.827 
Beheerorganisatie Ranomos 176.955 23.233 200.188 
BRZO 15.790 15.790 
Geluidsanering Pernis 334.270 5.133 329.137 
MSR 28.743 19.329 9.414 
RWS uitruk Noordzee 27.176 27.176 0 
Bodemsanering 194.509 761.706 956.215 
l&M Taken 391.854 238.400 133.622 496.632 
Subtotaal 1.481.667 1.118.492 213.865 2.386.294 
Totaal 2.859.827 1.936.345 311.352 4.484.821 

' Voor aansluiting met stand per 31.12.2013 zie bijlage 5.3 
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Deze voorschotbedragen betreffen middelen waarover de DCMR geen directe zeggenschap heeft. Dit 
omdat zij die middelen enerzijds beheert in opdracht van haar participanten en ze anderzijds 
beschikbaar zijn gesteld voor specifieke werkzaamheden. De mutaties in het voorschot worden 
veroorzaakt door over- of onderbestedingen op het werkplan van een participant, door toekenning van 
extra middelen gedurende hetjaar of door afrekening van afgeronde projecten van participanten 
waarvan is afgesproken dat deze afrekening via het voorschot van betreffende participant verloopt. 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
De DCMR is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans 
blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste. 

Huurovereenkomsten 
De jaarlijkse huurverplichting voor het pand Parallelweg 1 bedraagt voor 2014 k€ 1.951. De 
huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar met als einddatum 9 december 2023. 
De in de huurovereenkomst overeengekomen wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de 
wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle 
huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De 
indexering zal in beginsel plaatsvinden per 10 december. 

Leasecontracten 
• Het wagenpark wordt geleased bij een tweetal leasemaatschappijen. De aangegane verplichting 

bedraagt exclusief brandstof k€ 194 op jaarbasis. 
• De kopieer- en printapparatuur wordt van Xtandit B.V. geleased. Deze overeenkomst is in 2014 

afgesloten en loopt af in 2017. De jaarlijkse verplichting voor 2014 bedraagt k€ 26. 
• De kopieer- en printapparatuur welke wordt gebruikt door de afdeling Repro wordt bij Xerox B.V. 

geleased. Deze overeenkomst is in oktober 2011 herzien voor een periode van 21 maanden. Na 
deze periode is het contract maandelijks opzegbaar. De kosten per maand bedraagt k€ 8. 

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume 
De medewerkers van de DCMR hebben op 31 december 2014 ter waarde van k€ 1.518 aan 
vakantiedagen en k€ 443 aan overwerk en/of consignatie. 

Risico's en claims 
In de paragraaf weerstandsvermogen worden de risico's en claims benoemd die de DCMR ten tijde 
van het opstellen van de jaarrekening onderkent. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Op 27 januari 2015 is een huurcontract getekend tussen ROC Vastgoed 2 C.V. en DCMR Milieudienst 
Rijnmond. De ingangsdatum van het huurcontract is 10 december 2013 en eindigt op 9 december 
2023. De correctie in huurkosten, is in de jaarrekening 2014 opgenomen. 
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4.4 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 
Omschrijving Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie 2014 Begrotingsafwijking 
Programma's baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo 

a b c = a-b d e f = d - e g = a-d h = b-e i = g - h 
Programma Vergunningverlening € 12.213.191 € 12.21 3.191 € € 12.093.141 € 12.018.864 € 74.277 € 120.050 € 194.327 € 74.277-
Programma Toezicht en Handhaving € 23.874.301 € 23.874.301 € € 23.192.270 € 23.131.774 € 60.496 € 682.031 € 742.527 € 60.496-
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling € 2.979.048 € 2.979.048 € € 2.810.433 € 2.810.993 € 560- 168.615 € 168.055 € 560 
Programma Leefomgevingskwaliteit | € 19.296.501 € 19.296.501 € € 20.629.780 € 20.546.309 € 83.471 € 1.333.279- € 1.249.808- € 83.471-
Totaal participant € 58.363.041 e 58.363.041 € € 58 725.624 e 58.507.940 € 217.684 € 362.583- € 144.899- € 217.684-Totaal participant 

Algemene dekkingsmiddelen 
saldo financieringsfunctie € € - e € 19.071 € 33.044 € 13.974- e 19.071- € 33.044- € 13.974 
overige dekkingsmiddelen € - € € 15.377 € 1.229.869 € 1.214.492- € 15.377- € 1.229.869- € 1.214.492 
onvoorzien € € - € € 14.531 € - € 14.531 € 14.531- € - € 14.531-
subtotaal algemene dekkingsmiddelen € e - € € 48.979 € 1.262.913 € 1.213.935- € 48 979- € 1.262.913- 1.213.935 subtotaal algemene dekkingsmiddelen 

Resultaat 2014 voor bestemming Resultaat 2014 voor bestemming € 58.363.041 € 58.363.041 € € 58.774.603 € 59.770.853 € 996.250- € 411.562- € 1.407.812- € 996.251 Resultaat 2014 voor bestemming 

Toevoeging aan reserve 
Resultaat voorgaand boekjaar 
Mutatie Algemene reserve 
Mutatie reserve verbeterprogramma VTH 
Mutatie reserve Informatievoorziening 
Mutatie reserve Productontwikkeling 
Mutatie reserve Personeel en Organisatie 
Mutatie reserve Transitie Fysieke Infrastructuur 
subtotaal mutatie reserves 

€ € € € 1.317.727 € € 1.317.727 € 1.317.727- € - € 1.317.727-
€ € 22.000 € 22.000- € - € 131.679 € 131.679- € - € 109.679- € 109.679 
€ € - € - e 96.823 € 96.823 € 96.823- € - 96.823-
€ 1.000.000 € - € 1.000.000 € 558.885 € 182.871 € 376.014 € 441.115 e 182.871- € 623.986 
€ € - € - € 124.390 € - € 124.390 € 124.390- € - € 124.390-
€ € - • € 1.100.000 € 1.100.000 € - € 1.100.000- € 1.100.000- € -
€ € € - € 493.233 e - € 493.233 € 493.233- € - e 493.233-

€ 22 OOC' € 22.000- € 3.691.058 i 1.414.550 € 2.276.508 € 2.691.058- € 1.392.550- € 1.298.508-

Resultaat na bestemming € 58.363.041 € 58.385.041 € 22.000- € 62.465.661 € 61.185.403 € 1.280.258 € 3.102.620- € 2.800.362- € 302.257-

Voorstel technische toevoeging / onttrekking 
aan reserves 
Mutatie Algemene reserve 
Mutatie reserve verbeterprogramma VTH 
Mutatie reserve Informatievoorziening 
Mutatie reserve Productontwikkeling 
Mutatie reserve Personeel en Organisatie 
Mutatie reserve Transitie Fysieke Infrastructuur 
subtotaal mutatie reserves 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 30.257 € 30.257- € 
€ - € 

€ 450.000 € 450.000- € 
€ - € 

€ 800.000 € 800.000- € 
€ - € 

€ 30.257- € 
€ - € 
€ 450.000- € 
€ - € 
€ 800.000- € 
€ - € 

30.257 

450.000 

800.000 

€ 1.280.257 € 1.280.257- € € 1.280.257- € 1.280.257 

Resultaat 2014 na technische bestemming € 58.363.041 € 58.385.041 € 22.000- € 62.465.661 € 62.465.661 € 0 € 3.102.620- € 4.080.620- € 978.000 
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4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de 
jaarrekening 

In het jaarverslag is per programma de financiële uiteenzetting weergegeven analoog aan de 
beleidsbegroting en het overzicht van voorgaand jaar. Hieronder volgt een samenvatting van de 
resultaten, een toelichting op de algemene dekkingsmiddelen en een analyse van de 
begrotingsafwijkingen. 

Resultaat 

Algemene dekkingsmidde en 
Omschri jving Raming 2014 Realisatie 2014 Begrotingsafwijking 
Financiering en algemene dekkingsmiddelen baten lasten saldo baten laster. saldo baten lasten saldo 

a b c = a-b d e f = d - e g = a- d h - b-e l - g - h 

Betaalde rente financiering e € € € 19 071 € 33.044 13.974- € 19.071- € 33.044- € 13.974 
Bespaarde rente op eigen vermogen € « f € € € € c 6 
Doorberekende rente aan kostenplaatsen € « « < 15.377 15.377 e € 15.377- € 15.377-
Verschil op kostenplaatsen C C € 1.214.492 € 1.214.492- € 1 214.492- 1.214.492 
Onvoorzien € e € € 14.531 € 14.531 € 14.531- € € 14.531-
Totaal € € € € 48 979 € 1 262 913 € 1 213 935- € 48 979- € 1 262 913. e 1 213 935 

De overschrijding op de algemene dekkingsmiddelen is voornamelijk het gevolg van de verwerking 
van de invoering van de CAO-afspraak aangaande het individueel keuzebudget (IKB) en betreft voorts 
een beperkt saldo van logische afwijkingen tussen realisatie en planning op kostenplaatsen welke het 
gevolg zijn van de uitvoering van het gekozen beleid, dit betreft geen onrechtmatig afwijkingen. 

Analyse begrotingsafwijkingen 
Door het Algemeen Bestuur worden de volgende criteria met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid 
gesteld: 

Hogere lasten per programma dienen gecompenseerd te worden door hogere baten per 
programma; 
Overschrijdingen van investeringsbudgetten zijn rechtmatig wanneer de afschrijvingslast in de 
exploitatie kan worden gedekt. 

Begrotingsafwijkingen op programma's van participanten 
Verschillen tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de werkplanbijdragen van de 
participanten worden bij alle participanten verrekend met het voorschot met specifiek bestedingsdoel 
van de participant. Omdat dit valt binnen de totale budgettaire kaders van het werkplan is er geen 
sprake van begrotingsonrechtmatigheid. 
In hoofdstuk twee van het jaarverslag kunt u de achtergrond lezen voor de overschrijding op het 
Programma Leefomgevingskwaliteit en de onderschrijdingen op het Programma Vergunningverlening, 
het Programma Toezicht en Handhaving en het Programma Ruimtelijke . 

Begrotingsafwijkingen op projecten 
Het resultaat van de individuele projecten wordt bepaald aan de hand van enkele criteria: 

de einddatum van het project, 
het afgesproken type prestatie (voorcalculatie versus nacalculatie). 

De criteria bepalen op welke wijze er in de administratie stelposten voor onderhanden werk of nog te 
factureren bedragen worden opgenomen. 
Bij de bepaling van het resultaat op nog niet afgeronde projecten wordt er van uitgegaan dat projecten 
over de gehele looptijd resultaatneutraal zullen uitpakken. Dit houdt in dat bij de waardering van de 
opbrengsten op een project per einde jaar deze nooit meer mogen bedragen dan de kosten op dat 
moment. 
Mocht uit de analyse van de cijfers per einde jaar echter blijken dat een project een verlies laat zien, 
dan wordt dit verlies in de cijfers meegenomen. 
Alleen van projecten die daadwerkelijk zijn afgerond, zijn de eventuele winsten in het resultaat 
verwerkt. 

Projectresultaat 2014 
Het saldo van het projectresultaat is opgenomen in het eindresultaat van de DCMR. Voor meer 
gedetailleerde informatie wordt verwezen de individuele programma's in het jaarverslag waaronder 
verschillende projecten vallen. 
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4.6 Overige gegevens 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
Op grond van het bepaalde in § 4, artikel 4.1, 1 e lid, letters a tot en met g van de Wet normering 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector moeten de gevraagde gegevens van de directeur 
openbaar gemaakt worden. 

bedragen x € 1 J.H. van den Heuvel 

Functie(s) Directeur 
Duur dienstverband in 2014 1/1 -31/12 
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 
Gewezen topfunctionaris? nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? nee 

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? ja 

Bezoldiging 
Beloning 141.369 
Belastbare onkostenvergoedingen 0 
Beloningen betaalbaar op termijn 24.555 

Totaal bezoldiging 165.924 
Toepasselijk WNT-maximum 230.474 
Motivering indien overschrijding: 

Bestuursleden Algemeen Bestuur 
Onderstaande bestuursleden zijn wethouder in de genoemde gemeente, of in het geval van de 
provincie gedeputeerde. Het bestuurslidmaatschap vloeit voort uit het ambt van wethouder of 
gedeputeerde. Genoemde bestuursleden zijn lid van het Algemeen Bestuur en verrichten de 
werkzaamheden voor de DCMR onbezoldigd. In de kolom "Lid Dagelijks Bestuur" staat aangegeven 
welke leden gezamenlijk het Dagelijks Bestuur van de DCMR vormen. In 2014 vonden 
gemeenteraadsverkiezingen plaats, waardoor de samenstelling van colleges en daarmee het 
algemeen bestuur wijzigde. In onderstaand overzicht is cursief aangegeven wie tot de vorming van 
nieuwe colleges lid van het algemeen en dagelijks bestuur was. De niet-cursieve namen vormen het 
algemeen bestuur ultimo 2014. 

Participant Naam bestuurslid Bestuursfunctie 

Lid 
dagelijks 
bestuur 

Provincie Zuid-Holland de heer R.A. Janssen Voorzitter JA 

Gemeente Rotterdam 
de heer P.J. Langenberg 
mevrouw J. Baljeu Vice-voorzitter 

JA 
JA 

Gemeente Albrandswaard 
de heer J. Backbier 
mevrouw M.P.C. van Ginkel 

Gemeente Barendrecht 
mevrouw I.C. Monhemius-van der Veen 
de heer B.J. Nootenboom 

Gemeente Brielle de heer D.A. Verbeek 
Gemeente Bernisse de heer S. van der Weg 
Gemeente Capelle aan 
den IJssel 

mevrouw M.J. van Cappelle 
de heer J. van Winden 

Gemeente Goeree-
Overflakkee de heer P.J. Koningswoud 
Gemeente Hellevoetsluis de heer P.D. Hofman JA 
Gemeente Krimpen aan 
den IJssel 

de heer CA. Oosterwijk 
de heerA. Hofstra 

JA 
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Participant Naam bestuurslid Bestuursfunctie 

Lid 
dagelijks 
bestuur 
(na april) 

Gemeente Lansingerland 
de heer J. Heuvelink 
de heer T. de Weger JA 

Gemeente Maassluis 
vacature 
de heer H.L.M. Eitjes (tot december 2014) JA 

Gemeente Spijkenisse mevrouw C. Mourik 
de heer M. Japenga 

Gemeente Ridderkerk de heer H. van Houcke 

Gemeente Rotterdam 
de heer A.L.H. Visser 
mevrouw A. van Huffelen 

Gemeente Schiedam 
mevrouw P. van Aaken 
de heer J.A. Grijzen 

Gemeente Vlaardingen 
de heer R. van Harten 
de heer J.L. Robberegt 

Gemeente Westvoorne 
de heer A.L. van der Meij 
de heer E. G. Mulder 

Provincie Zuid-Holland mevrouw I.G.M. de Bondt 
Provincie Zuid-Holland de heer R.A.M. van der Sande Penningmeester JA 
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5 Bijlagen 
In dit hoofdstuk treft u de volgende bijlagen aan: 

Staat van activa 
Werkplan overzicht per participant 
Overzicht voorschot met specifiek bestedingsdoel per participant 
Accountantsverklaring 
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5.1 Staat van activa 

Aanschafwaarde Investeringen 

Desinves
teringen en 

geheel afge
schreven 

bedragen in 

Aanschafwaarde 
Afschrijving tot 

en met 
Afschrijving Des

investering 
Afschrijving 

Afschrijving tot 
en met 

Boekwaarde per Boekwaarde per 

1 jan 14 2014 2014 31 dec 14 2013 2014 2014 2014 1 jan 14 31 dec 14 

GEBOUW 18.755 560 | ol 0 18.755 560 | 16.415 560 | ol 80 000 | 16.495.560 | 2.340.000 | 2.260 000 

INRICHTING NIEUWE PAND 2 500 030 | ol 102.664 2 397 366 | 1.043 637 | 102 664 | 289 405 | 1.230.378 | 1.456.393 | 1.166.987 

KANTOORMEUBILAIR 1.888 055 | 4 970 | 0 1.893.025 | 730.449 | ol 189.054 | 919.503 | 1.157.606 | 973 522 

BEDRIJFSAUTO'S 85.189 | Ol 0 85 189 | 85 189 | ol ol 85.189 | ol 0 

BEDRIJFSRESTAURANT 0 I ol 0 0 I I o| ol ol ol Ol 0 

TELEFOONAPPARATUUR 394.612 | ol 0 394 612 | 295.648 | ol 45 172 | 340.820 | 98 964 | 53.792 

AUTOMATISERING 5.913 104 | 708 139 | 3.136.402 3.484.841 | 5.047.867 | 3 136.402 | 352.115 | 2.263.580 | 865.237 | 1 221 262 

METINGEN/ADVIEZEN 2 218 380 | ol 0 2 218.380 | 2 218.380 | ol ol 2 218 380 | ol 0 

TOTAAL GENERAAL 31 754.931 713.109 3.239.066 29.228974 25.836.731 3.239.066 955746 23.553 411 5918.200 5 675.563 
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5.2 Werkplan overzicht per participant 
Omschr i j v ing 
Part ic ipant 

Raming be j ro t ings jaar voo r w i jz ig ing Raming begrot ings jaar na wi jz ig ing Realisatie 2014 Begrot ingsafwi jk ng Omschr i j v ing 
Part ic ipant baten 

a 
lasten 

b 
saldo 

c = a-b 
baten 

a 
lasten 

b 
saldo 

c = a-b 
baten 

d 
lasten 

e 
saldo 

f = d - e 
baten 

g = a - d 
lasten 

h = b -e 
saldo 

i = g - h 
Gemeente Albrandswaard € 301.140 € 301.140 € - € 310.055 € 310.055 € € 308.953 € 308.953 € - e 1.102 e 1.102 € -
Gemeente Barendrecht € 433.776 € 433.776 € - € 473.257 € 473.257 € e 446.858 € 446.858 € - e 26.399 € 26.399 € Gemeente Bernisse € 360.751 360.751 - € 379.854 € 379.854 € € 377.072 € 377.072 € - € 2.782 2.782 € -
Gemeente Brielle € 474.196 € 474.196 € - € 487.782 € 487.782 € 474.484 € 474.484 € - 13.298 € 13.298 € -
Gemeente Capelle a/d IJssel e 394.790 € 394.790 - € 403.251 € 403.251 € € 380.019 380.019 € - € 23.232 23.232 € -
Gemeente Goeree-Overflakkee € 1.110.000 € 1.110.000 € - e 1.233.115 € 1.233.115 € e 1.124.619 € 1.124.619 € - € 108.496 € 108.496 € -
Gemeente Hellevoetsluis € 361.682 € 361.682 C • e 389.701 € 389.701 € € 374.213 € 374.213 € - 15.488 € 15.488 € -
Gemeente Krimpen a/d IJssel 376.501 € 376.501 € - e 466.503 e 466 503 € 482.539 € 482.539 € - € 16.036- € 16.036- € -
Gemeente Lansingerland € 1.259.314 e 1.259.314 € - € 1.068.328 € 1.068.328 € € 1.087.594 € 1.087.594 € - € 19.266- € 19.266- € -
Gemeente Maassluis € 300.518 e 300.518 € - € 320.472 € 320.472 319.559 € 319.559 € - € 913 € 913 € -
Gemeente Ridderkerk € 745.108 € 745.108 € - € 769.731 € 769 731 € € 740.196 € 740 196 € - e 29.535 29.535 € -
Gemeente Rotterdam € 15.849.706 e 15.849.706 € - € 17.800.189 € 17.800.189 € € 17.317.516 € 17.317.516 - 250 585 € 250.585 -
Gemeente Schiedam S 918.249 € 918 249 € - € 1.039.242 € 1.039.242 € e 1.023.607 € 1.023.607 € - € 15.635 € 15.635 € -
Gemeente Spijkenisse € 600.972 € 600.972 € - € 656.587 € 656.587 € € 642.073 € 642.073 € - € 14.514 € 14.514 € -
Gemeente Vlaardingen € 1.338.514 1.338.514 e - € 1.390.457 € 1.390.457 € € 1.360.366 1.360.366 € - € 30.091 e 30.091 € -
Gemeente Westvoorne € 418.893 418.893 € - e 437.997 € 437.997 € € 424 560 € 424 560 € - € 13.437 € 13.437 -
Provincie Zuid-Holland e 21.155.397 € 21.155.397 e - € 19.236.521 € 19.236.521 € € 19 088.837 € 19 088 837 € - € 147.684 € 147.684 € -
Externe projecten * e 12.500.000 € 12.500.000 € - 11.500.000 11.500.000 € € 12 752 559 € 12 534 875 € 217.684 € 1 252.559- € 1 034.875- € 217.684-

Totaal participant c 58 899 507 € 58.899.507 e - € 58.363.042 € 58 363 042 € € 58.725624 € 58.507.940 € 217.684 € 594.670- € 376 986- € 217.684-
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5.3 Overzicht voorschot met specifiek bestedingsdoel per 
participant 

MÊLWÊÊÊÊÊÊmÊtm stand stand 
Participant 3 1 december mutatie 31 december 

2013 2014 
Albrandswaard -2.470 1.107 -1.363 
Barendrecht 26.974 26.395 53.369 
Bernisse 8.576 2.782 11.358 
Brielle 58.245 -14.182 44.063 
Capelle aan den IJssel 18.534 23.234 41.768 
Goeree Overflakkee 18.906 108.089 126.995 
Hellevoetsluis 14.673 15.483 30.156 
Krimpen aan den IJssel 54.119 -16.026 38.093 
Lansingerland 231.348 -52.049 179.299 
Maassluis -1.282 905 -377 
PZH 58.902 69.409 128.311 
Ridderkerk 18.543 29.525 48.068 
Rotterdam 787.138 482.674 1.269.812 
Schiedam 11.232 15.636 26.868 
Spijkenisse 5.487 14.532 20.019 
Vlaardingen -2.053 30.095 28.042 
Westvoorne 67.535 -15.229 52.306 
Totaal 1.374.409 722.379 2.096.787 
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5.4 A ccountantsverklaring 

Accountants 

Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 
Aan het dagelijks bestuur 

BAKER TILLY 
BERK 

Beker Tilly Berk N.V. 
Heerbaan 44-48 
Postbus 3814 
4800 DV Breda 
T: +31 (0)76 525 00 00 
F: +31 (0)76 525 00 50 
E: arcda.SDakertiliyberk.nl 
KvK: 24425560 
www. bakertillyberk.nl 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen Jaarrekening 2014 van Gemeenschappelijke 
Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 
balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten over 2014 met de 
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordel i jkheid van het bestuur 
Het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond is 
verantwoordeli jk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van 
het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

Deze verantwoordeli jkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en 
lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. 
Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de 
van toepassing zijnde wetteli jke regelingen waaronder verordeningen van DCMR 
Milieudienst Rijnmond zelf. 

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordeli jk voor een zodanige interne beheersing 
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige 
totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordel i jkheid van de accountant 
Onze verantwoordeli jkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis 
van onze controle, als bedoeld in art 217, tweede lid van de Provinciewet. Wij hebben 
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (BADO), het door het Algemeen Bestuur 
vastgestelde normenkader en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan 
de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

BAKER T I L L Y 
I N T E R N A T I O N A L 

Alle diensten n o t e " verricht oc bê& l van een 
overeenkomst van opd-atnc gesloten mm 
Baker T*y «erk N.V., waarop van toepassing > p oe 
•igemene voorwaarden, gedeponeerd n J de Kamer 
van Kooftbënó* onder nr. 24*25560. 
In de ie voomaa ' t ien is een beperking van 
ta 'iMTtike r k i f C opgenomen 
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BAKER TILLY 
BERK 

Accountants 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing 
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 
getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten 
en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn 
in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel 
tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van 
Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond. 

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële 
rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van 
Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor 
onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van 
artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door het Algemeen Bestuur 
vastgesteld. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Gemeenschappelijke Regeling DCMR 
Milieudienst Rijnmond een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de 
baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de 
relevante wet- en regelgeving, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke 
regeling. 

BAKER TILLY 
I N T E R N A T I O N A L 
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BAKER T I L L Y 
BERK 

Accountants 

Verk la r ing be t re f fende over ige b i j o f k rach tens de w e t geste lde eisen 
Ingevolge artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Rotterdam, 15 april 2015 
Baker Tilly Berk 

BAKER TILLY 
I N T E R N A T I O N A L 
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