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VOORWOORD
Voor u ligt de begroting voor het jaar 2017 van de DCMR. De begroting bestaat onder meer uit de
programma's bedrijven en gebieden. De inhoud van deze programma's geeft aan welke rol de DCMR
in het Rijnmondgebied speelt en welke taken in opdracht van de participanten worden uitgevoerd.
Het doel dat in beide programma's wordt nagestreefd is een veilig en leefbaar Rijnmondgebied.
Hieraan wordt gewerkt door het uitvoeren van de bedrijfsgerichte milieutaken; reguleren, inspecteren en
handhaven. De uitvoering van deze bedrijfsgerichte taken is direct verbonden met de gebiedsgerichte taken
van de DCMR, waarbij het er om gaat de bedrijvigheid binnen de regio zo goed mogelijk in te passen in de
beschikbare milieuruimte die de omgeving biedt.
Zowel in de bovengenoemde programma's, als in het beleidskader van deze begroting vindt u de
ontwikkelingen waarop de DCMR in 2017 inzet zal plegen. Een drietal ontwikkelingen daaruit wil ik graag
benadrukken.
Op de eerste plaats het klimaatakkoord dat in september 2015 in Parijs gesloten is. Dit akkoord zal van
invloed zijn op het Nederlandse energiebeleid. In onze regio, waar veel energie geproduceerd én verbruikt
wordt, zal dit ongetwijfeld effect hebben. De exacte doorwerking van het akkoord is nu nog moeilijk in te
schatten. De DCMR blijft in ieder geval inzetten op energiebesparing waar het wettelijk instrumentarium
daartoe mogelijkheden biedt, of zal gaan bieden.
Ten tweede vraagt de invoering van de Omgevingswet [gepland in 2018) aandacht. Samen met onze
participanten moeten nieuwe werkwijzen worden ontwikkeld die aansluiten bij de doelen die met de
Omgevingswet zijn gesteld, te weten snellere besluitvorming, het vergroten van de afwegingsruimte, een
integrale benadering van de leefomgeving en beter inzicht in wat wel en niet mogelijk is. Dat vraagt om
samenspel tussen alle betrokken partijen en inzicht in de [milieulkwaliteit van het gebied op basis van
toegankelijke data.
Als laatste noem ik hier dat de DCMR ook in 2017 blijft werken aan verbetering van de werkprocessen
zoals afgesproken in het Verbeterprogramma VTH uit 2012. De lijn van risicogestuurd toezicht, consequent
handhaven en transparantie over resultaten wordt doorontwikkeld en uitgebouwd. Met de in 2016 ingezette
domeingerichte aanpak ontstaat scherper zicht op het naleefgedrag binnen de branches en de interventies
die daarbij passen. Een programmatische en meerjarige aanpak van zowel reguleren, als inspecteren en
handhaven, zorgt voor focus op de zaken die ertoe doen. Daarbij zijn er in deze beleidsbegroting voor het
eerst kritische prestatie indicatoren geformuleerd, die meetbaar inzicht geven in de kwaliteit van ons werk.
Ik heb er vertrouwen in dat de DCMR ook komend jaar weer op een goede manier in uw opdracht kan
werken aan een veilige en leefbare regio.
Rosita Thé
directeur
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1

INLEIDING

1.1

AARD BEGROTING

De DCMR is als gemeenschappelijke regeling een samenwerkingsverband van de provincie Zuid-Holland,
gemeente Rotterdam en veertien regiogemeenten in het Rijnmondgebied. De DCMR is één van de vijf
regionale uitvoeringsdiensten in Zuid-Holland en verricht zijn taken voornamelijk in het Rijnmondgebied.
Voor een aantal taken heeft de DCMR een groter werkgebied, zoals Brzo (landelijk coördinerend,
uitvoerend in Zeeland) en de meldkamer (geheel Zuid-Holland). In het vervolg van deze begroting wordt
echter steeds gesproken over het Rijnmondgebied, wanneer het over het werkgebied gaat.
De rol en taakuitvoering van de DCMR wordt bepaald door de opdrachten die door de participanten bij
de DCMR zijn belegd. Deze opdrachten hebben betrekking op uitvoering van het door hen vastgestelde
milieubeleid, binnen de daartoe beschikbaar gestelde middelen. De DCMR is dan ook vergelijkbaar 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 vastgestelde
milieudoelstellingen.
In termen van het Besluit Begroten en Verantwoorden 2004 (hierna: BBV) moet deze begroting van de
DCMR daarom worden gezien als informatie voor de sturing van de uitvoering (uitvoeringsinformatie).

1.2

DOEL

De begroting biedt inzicht in de werkzaamheden van de DCMR en het financiële kader waarbinnen deze
worden verricht. Om dit zo helder mogelijk weer te kunnen geven is deze begroting opgebouwd uit de
programma's bedrijven en gebieden. Het programma bedrijven bevat alle bedrijfsgerichte activiteiten,
zoals reguleren, inspecteren en handhaven. In het programma gebieden ligt de nadruk op de ruimtelijke
adviestaken en de activiteiten voor verbetering en bewaking van leefomgevingskwaliteit. In de dagelijkse
uitvoering wordt verbinding gemaakt tussen deze programma's om ervoor te zorgen dat het "bedrijf in
zijn omgeving" wordt benaderd en de gebiedsgerichte kennis en taken worden gecombineerd met de
bedrijfsgerichte uitvoering.
De begroting heeft ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden een kaderstellend en richtinggevend
karakter De concrete invulling van de uit te voeren werkzaamheden wordt per participant in de werkplannen 2017 vastgelegd.

1.3

LEESWIJZER

De begroting is ingedeeld overeenkomstig de richtlijnen die zijn neergelegd in de artikelen 7 t/m 23 van
het BBV. Dit heeft tot gevolg dat deze begroting uit twee delen bestaat; de beleidsbegroting (deel 1) en de
financiële begroting (deel 2).
Het eerste deel, de beleidsbegroting, bestaat uit de volgende onderdelen:
•

Beleidskader (hoofdstuk 2); hierin worden de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen op het
werkterrein van de DCMR geschetst.

•

Financieel kader (hoofdstuk 3); hierin worden de afrekensystematiek en financiële uitgangspunten
toegelicht.
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•

Programmaplan (hoofdstukken 4, 5 en 6); het programmaplan bevat de te realiseren programma's
(bedrijven, gebieden, bedrijfsvoering).

•

Paragrafen (hoofdstuk 7); dit hoofdstuk geeft onder meer inzicht in de bedrijfsvoering en het
weerstandsvermogen van de DCMR.

Het tweede deel, de financiële begroting, bestaat uit de volgende onderdelen:
•

Overzicht van baten en lasten 2017 (hoofdstuk 8).

•

Ontwikkeling van de baten 2015 - 2017 (hoofdstuk 9).

•

Ontwikkeling van de financiële positie van de DCMR (hoofdstuk 10).
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DEEL 1: BELEIDSKADER
2

BELEIDSKADER

2.1

INLEIDING

Het Rijnmondgebied 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, innovatief en duurzaam haven- en industriecomplex en tegelijk
borg staan voor een goede bewaking van leefomgevingskwaliteit en veiligheid.
Voor de aanpak van dit milieu- en veiligheidsvraagstuk zijn door de participanten van de DCMR
beleidsdoelstellingen vastgelegd. Deze beleidsdoelstellingen 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 uit het beleidskader 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 uit het beleidskader.
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke ontwikkelingen in 2017 van invloed zijn op dit beleidskader.
In paragraaf 2.2 worden enkele algemene ontwikkelingen geschetst, terwijl in paragraaf 2.3 wordt
ingegaan op de ontwikkelingen per milieuthema. Vervolgens wordt in de hoofdstukken 4 en 5 aangegeven
op welke wijze het beleidskader binnen de programma's bedrijven en gebieden wordt gerealiseerd.

2.2

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN

In 2017 krijgt de DCMR te maken met de volgende ontwikkelingen.
1. Omgevingswet
Het doel van de Omgevingswet is dat er meer ruimte ontstaat voor gebiedsontwikkeling met voldoende
waarborgen voor kwaliteit. Uitgangspunt daarbij is 'eenvoudig beter'. Met de wet wordt een veelheid aan
wetten en regels samengevoegd; 26 wetten in 1 wet (waaronder de Wabo), 350 wetsartikelen in plaats van
5.000 en 4 uitvoeringsbesluiten in plaats van 120 AMvB's.
De wet gaat uit van integratie op plan- en beleidsniveau, een integrale beoordeling van de leefomgeving
(milieu, duurzaamheid, natuurbescherming, welstand, gezondheid, infrastructuur), meer lokale
bestuurlijke afwegingsruimte en verregaande automatisering. Hierdoor is vooraf sneller duidelijk wat wel
en niet kan en is minder bijsturing en reparatie nodig in de uitvoering.
Naar verwachting treedt de wet eind 2018 in werking. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop beleiden ruimtelijke advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving plaatsvindt. Gelet hierop zal de
DCMR zich inspannen op de volgende gebieden:
• Het komen tot goed samenspel met de participanten.
• Het aanbieden van actuele kennis en gegevens over de gebiedskwaliteit.
• Het voorsorteren op de Omgevingswet in kennis, processen en producten.
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2. Wet VTH
In 2016 zal naar verwachting de wet VTH van kracht worden. Deze wet legt vast welke taken tot het
basispakket van een omgevingsdienst behoren. De DCMR zal daarom met participanten in overleg gaan
over eventuele wijzigingen in het takenpakket op basis van deze wet.
De wet VTH bevat daarnaast bepalingen over de kwaliteitscriteria voor de VTH-uitvoering. Deze criteria
worden niet in de wetgeving vastgelegd, maar worden door provinciale staten en gemeenteraden
vastgesteld in een verordening. De inspanningen van de DCMR zijn er dan ook op gericht om in 2017
conform de eisen uit de modelverordening te werken.
3. OvV
in 2016 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid aangekondigd een onderzoek te doen naar de opvolging
van de aanbevelingen uit het rapport over Odfjell. Het onderzoek wordt breed opgepakt; niet alleen de
feitelijke aanbevelingen worden bezien, maar ook het stelsel van Brzo-samenwerking. Begin 2017 worden
de resultaten van de rapport bekend. Mogelijk houdt dit in dat de DCMR inspanningen moet verrichten om
enkele aanbevelingen te realiseren/op te volgen.
4. Circulaire economie
Als gevolg van de toenemende schaarste op het gebied van traditionele grondstoffen, en de wens om de
afhankelijkheid (van het importeren) daarvan terug te dringen, maakt dat overheden en marktpartijen in
toenemende mate inzetten op de meer circulaire en biobased economie. De Europese Commissie heeft in
december 2015 een beleidspakket voor de circulaire economie gelanceerd.
Vooral in het Rijnmondgebied met zijn grote belang in traditionele grondstoffen als olie, kolen en andere
mineralen wordt de urgentie van deze transitie gevoeld. Partijen zetten onder meer in op hergebruik en
optimale benutting van grondstoffen. De DCMR richt zich op het inpassen van deze nieuwe vormen van
bedrijvigheid in het gebied. Daarbij wordt bezien of de nieuwe bedrijvigheid niet onevenredig gehinderd
wordt door bestaande wettelijke kaders en regels die op de oude economie zijn toegesneden.

2.3

ONTWIKKELINGEN MILIEUTHEMA'S (MEERJARENPROGRAMMA)

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 milieuen veiligheidsrisico's. De grenzen voor milieukwaliteit en veiligheid moeten zorgvuldig worden bewaakt.
Daartoe zijn per milieuthema meerjarige beleidsdoelen gesteld in het Meerjarenprogramma (MJP).
De ontwikkeling binnen deze milieuthema's is in 2017 als volgt:
1. Externe veiligheid
Het Rijnmondgebied kent relatief veel risicobedrijven, waaronder de chemiesector en de op- en
overslagbedrijven. Deze bedrijven moeten voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaarden. Deze worden
vastgelegd in vergunningen. Ten aanzien van het thema externe veiligheid geldt in 2017 het volgende:
•
Ten aanzien van bedrijven met een externe veiligheidscomponent zal ruimtelijke inpassing zorgvuldig
plaatsvinden. Daartoe wordt veiligheid structureel in ruimtelijke planvorming meegenomen.
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•

Begin 2016 is middels een brief van het Bestuurlijk Omgevings Beraad een start gemaakt met de
vernieuwing van het gevaarlijke stoffen beleid zoals dat is neergelegd in de Publicatiereeks Gevaarlijke
Stoffen 'PGS'. Reguleren, inspectie en handhaving zullen moeten aanhaken en anticiperen op de
inwerkingtreding van dit nieuwe beleid op externe veiligheid.

2. Lucht
De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in de Rijnmond over het algemeen verbeterd. Voor NO^ 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
NO^ en de stikstofdepositie in natuurgebieden tot knelpunten kan leiden. Voor fijn stof en roet blijkt dat
vooral langs drukke wegen de normen worden overschreden.
Werkzaamheden van de DCMR zullen zich dan ook richten op het oplossen van deze knelpunten en het
stimuleren van emissiearme industrie en transport. 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.
3. Energie en Klimaat
De reductie van CO^ en de verbetering van de energie-efficiency blijven achter bij geformuleerde
doelstellingen. De nadruk ligt in 2017 dan ook op verdere efficiencyverbetering om de doelstellingen
(alsnog) te kunnen behalen. Voor de middelgrote en kleinverbruikers zet de DCMR wettelijk
instrumentarium in voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Voor bedrijven waar geen
wettelijk instrumentarium beschikbaar is, zal de nadruk liggen op innovatie, nieuwe samenwerkingsverbanden, ruimtelijke planvorming, het aanboren van externe subsidiestromen of andere fondsen en
het op andere wijze scheppen van de juiste randvoorwaarden voor verduurzaming.
Het in Parijs eind 2015 gesloten Klimaatakkoord en de kabinetsreactie op de rechterlijke uitspraak in de
Urgendazaak hebben het klimaatvraagstuk opnieuw op de agenda gezet. Hiermee is een impuls gegeven
voor versterkte aandacht voor dit thema. Voor Nederland gelden de volgende doelstellingen:
•

Het bereiken van een COj-reductie 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 100 PJ in 2020 (1,5% besparing per jaar).

De DCMR zal in overleg treden met participanten over de consequenties van het Klimaatakkoord.
4. Geluid
Geluid is de grootste klachtenbron in het Rijnmondgebied en na luchtvervuiling de belangrijkste
milieugezondheidsfactor. Het beleid is gericht op structurele vermindering van hinder en klachten,
zodat negatieve gevolgen voor de volksgezondheid worden beperkt. Dat gebeurt onder meer door het
voorschrijven van best beschikbare technieken in de vergunning voor bedrijven, het formuleren van
maatwerkvoorschriften bij meldingsplichtige bedrijven en het stimuleren van stille technieken.
In de stedelijke omgeving kunnen horecabedrijven een belangrijke bron van lokale hinder zijn. Gebleken
is dat het gebruik van verschillende instrumenten bij dit soort bedrijven effectief is om hinder en klachten
te verminderen. Te denken valt bijvoorbeeld aan zelfregulering door een geluidmonitoringsysteem. Ook in
2017 zal de DCMR zich blijven toeleggen op de inzet van het effectiefste instrumentarium.
Daarbij wordt gewerkt aan betere inpassing van bedrijven in de leefomgeving, waardoor negatieve effecten
op volksgezondheid voorkomen kunnen worden.
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5. Geur
De regio Rijnmond kent relatief veel bedrijven met productieprocessen die kunnen leiden tot geurhinder
De aanpak van geurproblemen is verbeterd met het we-nose netwerk.
Door een uitgebreid netwerk van elektronische sensoren kan sneller en adequater een bron worden
vastgesteld en kunnen passende maatregelen worden genomen. Ook zijn de eerste ervaringen opgedaan
met het gebruik van elektrische neuzen (e-noses) in de horecabranche. In 2017 zal deze ontwikkeling, het
met behulp van sensoren objectiveren van geurproblematiek, verder worden doorgezet.
6. Bodem
Op basis van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 dienen uiterlijk in 2020 alle spoedeisende
verontreinigingen beheerst dan wel gesaneerd te zijn. De aanpak van de spoedlocaties waarbij de
overheid aan zet is, bevindt zich in 2017 in een eindfase. Voor de locaties waar derden aan zet zijn, is
een vergelijkbaar traject in gang gezet. Een uitzondenng vormen de spoedeisende humane locaties met
een diffuus verspreid voorkomende verontreiniging als bron. In 2015 is een onderzoek gestart om deze
locaties te identificeren. In de vervolgstappen zal bepaald worden welke locaties al dan niet moeten worden
gesaneerd.
De aanpak van bodemverontreinigingen is ook van belang om ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken.
Daarom wordt ingezet op integrale ruimtelijke planvorming waarin bodemverontreinigingen worden
meegenomen.
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3

FINANCIEEL KADER

3.1

INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt weergegeven binnen welk financieel kader de beleidsdoelstellingen uit het vorige
hoofdstuk worden gerealiseerd.

3.2

FINANCIEEL KADER

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

Kader 2017

Meerjarenraming
Albrandswaard

€

311.392

Barendrecht

€

475.170

Brielle

€

439.915

Capelle aan den IJssel

€

Goeree-Overflakkee

Kader 2018

Kader 2019

Kader 2020

311.392

€

311.392

e

311.392

475.170

e

475.170

€

475.170

€

439.915

€

439.915

€

439.915

404.612

€

404.612

€

404.612

e

404.612

€

1.237.997

e

1.237.997

€

1.237.997

e

1.237.997

Hellevoetsluis

€

391.298

€

391.298

€

391.298

€

391.298

Krimpen aan den Ussel

€

430.818

e

430.818

e

430.818

€

430.818

Lansingerland

€

1.190.613

e

1.190.613

€

1.190.613

€

1.190.613

Maassluis

e

312.000

€

312.000

€

312.000

e

312.000

Nissewaard

e

940.089

€

940.089

e

940.089

€

940.089

Ridderkerk

€

773.040

e

773.040

e

773.040

€

773.040

Schiedam

€

1.029.800

€

1.029.800

€

1.029.800

€

1.029.800

Vlaardingen

€

1.365.670

e

1.353.216

€

1.353.216

e

1.353.216

Westvoorne

e

420.864

e

420.864

€

420.864

€

420.864

Rotterdam

e

17.176.397

e

17.176.397

€ 17.176.397

€ 17.176.397

Zuid-Holland

€ 21.103.549

€ 21.103.549

€ 21.103.549

€ 21.103.549

Projecten

e

e

9.250.000

€

9.250.000

€

Totaal participanten

€ 57.253.226

€ 57.240.772

e

57.240.772

3.3

9.250.000

€

9.250.000

€ 57.240.772

UITGANGSPUNTEN

Bovenstaand financieel overzicht is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en aannames.
1.

2.

Voor het structurele financiële kader van de gemeenten wordt rekening gehouden met een indexering
van + 0,6 % op de werkplanbijdragen conform de concept indexeringsbrief 2017. Deze indexering wordt
door de deelnemende gemeenten vastgesteld op basis van de voorstellen van de Financiële Werkgroep
Sturing Gemeenschappelijke Regelingen.
Voor het financieel kader van de provincie wordt rekening gehouden met een indexering van 0%
conform de uitgangspuntenbrief financieel kader 2017 gemeenschappelijke regeling DCMR.
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Het financieel kader voor provincie en gemeenten is inclusief de structurele budgetoverheveling voor
de gemeentelijke Brzo/RIE-bedrijven per 1 januari 2016.
Het financieel kader voor de provincie is inclusief de structurele bijdrage voor de overheveling van de
provinciale en gemeentelijke Brzo/RIE-bedrijven van de omgevingsdiensten Midden Holland en West
Holland (€411.624).
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. De financiering van de uitvoering van de provinciale VTH-taken zal mede
worden bepaald op basis van de kostprijsmethodiek, die in samenwerking tussen de provincie ZuidHolland en de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten wordt ontwikkeld. Het jaar 2016 wordt gebruikt om
het cijfermateriaal voor de kostprijsmethode naast elkaar te zetten en te evalueren. Met de ervaringen
van 2016 wordt het kostprijssysteem geëvalueerd en doorontwikkeld, zodat voor 2017 nadere afspraken
over het gebruik kunnen worden gemaakt.
De in het AB van 2 juli 2014 vastgestelde systematiek voor bepaling van de uurtarieven vormt de basis
voor de financiële vertaling van uren naar geld. Een eventuele wijziging in uurtarieven 2017 kan in de
werkplannen 2017 tot verschuivingen binnen of tussen de programma's leiden.
De hoogte van de financiële bijdragen van de participanten aan de dienstbrede projecten blijft
ongewijzigd ten opzichte van 2016. Indien besluitvorming over projecten leidt tot wijzigingen, worden
deze in een begrotingswijziging verwerkt.
De bijdragen van participanten in de meerjarenraming zijn vanwege onzekere vooruitzichten bij de
overheid en overeenkomstig voorgaande jaren geïndexeerd met een percentage van 0%.
Als gevolg van wijzigingen in het BBV is de DCMR verplicht vanaf 2017 een raming van de af te
dragen vennootschapsbelasting (VPB) op te nemen in de begroting. Aangezien de DCMR pas vanaf
2016 te maken krijgt met de VPB, wordt momenteel in samenwerking met de provincie en ande-re
omgevingsdiensten nog onderzocht wat de mogelijke consequenties van de invoering van de VPB
zullen zijn. Vooralsnog wordt de omvang van de af te dragen VPB op nul geraamd voor 2017, omdat
het uitgangspunt is dat de DCMR in principe geen ondernemingsactiviteiten met een winstoogmerk
uitvoert (zie ook paragraaf 6.3).
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4

PROGRAMMA BEDRIJVEN

4.1

INLEIDING

Het programma Bedrijven bevat alle taken die de DCMR uitvoert die betrekking hebben op bedrijven. Dit
zijn reguleren, inspecteren en handhaven op basis van wetgeving zoals de Wabo, het Activiteitenbesluit,
Bodemwet- en regelgeving. Luchtvaartwet- en regelgeving, de Provinciale milieuverordening en de
Ontgrondingenwet.
De doelen uit het beleidskader worden binnen het programma bedrijven gerealiseerd op de wijze zoals
afgesproken in het VTH uitvoeringsplan 2014-2017 en het DCMR Verbeterprogramma VTH. Enkele
afspraken daaruit zijn:
•

Inspecties worden informatie- en risicogestuurd uitgevoerd.

•

Bedrijven worden onverkort intensief gecontroleerd op de uitvoering van veiligheidssystemen, de
technische installaties en op veiligheidscultuur.

•

De sanctiestrategie wordt consequent toegepast.

•

Eigen verantwoordelijkheid van bedrijven, branches en ketens op het gebied van milieu en veiligheid
wordt versterkt.

•

Kwaliteit van uitvoering door samenwerking tussen inspectiediensten en omgevingsdiensten wordt
versterkt.

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke werkzaamheden in 2017 binnen het programma bedrijven
centraal staan. Dit aan de hand van beantwoording van drie vragen:
•
•
•

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

Ü.2

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Ten aanzien van hetgeen de DCMR binnen het programma bedrijven wil bereiken wordt verwezen naar het
kader uit hoofdstuk 2. De exacte uitwerking daarvan in 2017 wordt, binnen de kaders van de werkplannen,
vertaald in een uitvoeringsprogramma.

A.3

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Binnen het programma bedrijven gelden, los van de bovenstaande afspraken, in 2017 de volgende
speerpunten die in deze paragraaf nader worden toegelicht:
1. Realiseren doelen door uitvoenng VTH-taken op hoog niveau.
2. Optimale dienstverlening en efficiënte uitvoering Wabo.
3.

Moderniseren milieubeleid door vernieuwen van het instrumentarium VTH.

4.

Vanuit Brzo+ ontwikkeltrajecten initiëren om de kwaliteit van de uitvoering en het level play-ing field
voor bedrijven te verbeteren.
De bevolking in begrijpelijke taal informeren over de uitvoering van de VTH-taken door de DCMR.

5.
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Ad. 1 Uitvoering VTH-taken op hoog niveau
Om het hoge niveau van uitvoering te kunnen realiseren wordt ingezet op twee sporen, het beheren en
ontwikkelen van kennis enerzijds en het programmatisch organiseren van de VTH-taken anderzijds.
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. In dat kader zijn het effectieve gebruik van het
bestaande kennisnetwerk en een adequate samenwerking met andere regionale en landelijke overheden
van belang. Om de kwaliteit van uitvoerbaarheid van nieuwe wet en regelgeving te toetsen en te borgen
denkt DCMR mee vanuit de uitvoeringspraktijk door inbreng in (landelijke) kennisinfrastructuurprojecten,
waaronder die van Zuid-Holland en Omgevingsdienst NL (dit geldt evenzeer voor het programma
gebieden).
Daarbij worden de VTH-werkzaamheden vanaf 2017 op programmatische wijze meerjarig gepland,
gericht op het behalen van de doelstellingen binnen de milieuthema's, zoals in hoofdstuk 2 genoemd.
Het op deze wijze sturen op doelen om de bijdrage aan de fysieke leefomgeving inzichtelijk te maken is
een van de aanbevelingen voor de Omgevingsdiensten uit de landelijke evaluatie van het vernieuwde
VTH-stelsel (juli 2015).
Binnen de inspectiecyclus komt de programmatische werkwijze tot uiting door middel van inspectieplannen per domein/branche. Een dergelijke werkwijze vereist kennis van en zicht op de branche
die geïnspecteerd wordt. Daarom werkt de DCMR sinds september 2015 in een structuur waarin
bedrijfsbranches het primaire organisatiecriterium zijn.
Binnen reguleren komt de programmatische werkwijze tot uiting door het ontwikkelen van branchevisies
waarin aangegeven is aan welke eisen bedrijven op de langere termijn moeten voldoen. Deze eisen worden
doorvertaald naar vergunningen. Daarnaast wordt jaarlijks een actualisatieprogramma vergunningen
opgesteld.
Ad. 2 Optimale dienstverlening en efficiënte uitvoering Wabo
De DCMR blijft inzetten op verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van de Wabo uitvoering door
integrale ketensamenwerking tussen de DCMR, de Veiligheidsregio (VRR), de gemeente Rotterdam
en de regiogemeenten. Dit mede ter voorbereiding op de Omgevingswet. Eén loket bij de DCMR
voor de vergunningplichtige bedrijven in het havengebied en integraal vooroverleg bij complexere
vergunningaanvragen zijn uitgangspunt.
Ad. 3 Vernieuwen VTH-instrumentarium
De DCMR blijft innoveren om een professionele en efficiënte taakuitvoering waar te blijven maken en zoveel
mogelijk voor te sorteren op de Omgevingswet. 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, mede op basis van toepassing van de methodiek 'doelgroepanalyse' die in 2017 verder
wordt geïmplementeerd binnen het werkproces.
De Omgevingswet beoogt procedures te vereenvoudigen en te verkorten, ook ten aanzien van vergunningverlening. Daarom oriënteert de DCMR zich op verandering van het proces en de inhoud van de
vergunning(verlening). Daartoe wordt onder meer binnen het project W 2.0 beoogd om te komen tot een
digitaal actueel beeld van de voor een bedrijf geldende verplichtingen, zodat het proces van het verstrekken
van en het wijzigen van vergunningen versneld kan worden. Het project bestaat uit een samenwerking
tussen EZ/VNCI/IENM en de DCMR.
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Ad. 4 Uniforme aanpak voor Brzo-bedrijven
Vanuit Brzo+ wordt regie gevoerd op de uitvoering van VTH-taken bij Brzo-bedrijven en worden ontwikkeltrajecten geïnitieerd om de kwaliteit van de uitvoering en het level playing field voor bedrijven te
verbeteren. Doel is om de inspectiepartners als zijnde één overheid richting bedrijfsleven te laten acteren.
Op het gebied van het eenduidig inspecteren zijn de laatste jaren enkele stappen gezet. De nadruk zal in
2017 liggen op enkele initiatieven om level playing field op het gebied van vergunningverlening te creëren.
Ad.5 Transparante overheid
De DCMR informeert burgers over de staat van veiligheid en milieu van bedrijven in de directe
leefomgeving door resultaten van relevante inspecties, handhavingbesluiten en CIN-meldingen in
begrijpelijke taal openbaar te maken. Dit vindt plaats in overleg met de participanten. 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.

KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN
Binnen het programma bedrijven zijn met participanten de kritische prestatie indicatoren afgesproken,
zoals opgenomen in onderstaande tabel. Over deze indicatoren zal gerapporteerd worden in het
jaarverslag 2017.
Omschrijving
1

Indicator

Doel

Streefwaarden

Op tijd verlenen van

% afgeronde besluiten binnen

Voorkomen dat vergunningen

100%

vergunningen kortlopende

wettelijke termijn

van rechtswege worden verleend

procedures
2

[Lex Silencio Positivo)

Op tijd verlenen van

% afgeronde besluiten binnen

Op tijd eisen en maatregelen

vergunningen langlopende

wettelijke / afgesproken termijn

vastleggen tbv adequaat toezicht

85%

procedures
3
4

Uitvoeren actualisatieprogramma
Uitvoeren inspectieprogramma

% vergunningen geactualiseerd

Het vergunningenbestand

conform programma

actueel houden

% uitgevoerde controles conform

Programmatisch (preventief!

het jaarlijks op te stellen in-

toezicht risicogericht uitgevoerd,

spectieprogramma

gericht op verbeteren

100%

100%

naleefgedrag en beperken
ernstige milieuovertredingen
5

A.5

Opvolgen sanctiematrix

% uitgevoerde acties conform de

Voortvarende aanpak van de

sanctiematrix

handhaving

100%

WAT MAG DAT KOSTEN?

De financiële omvang van het programma Bedrijven is bepaald aan de hand van de jaarrekening 2015 en
de vastgestelde werkplannen 2016. Uit hierna volgende 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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TabeJ 2
Programma Bedrijven (x € 1.0001

Begroting 2017

Werkplannen 2016

Realisatie 2015

Taakveld: milieubeheer
•

Baten

e 24.865

€ 22.775

€ 24.251

•

Lasten

€ 24.865

€ 22.775

e 24.169

e

e

e

Resultaat programma Bedrijven

0

0

81

De begroting 2017 is een indicatie voor de omvang van het programma. Tijdens de werkplan-besprekingen
worden concrete afspraken gemaakt over de invulling en financiële omvang.
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5

PROGRAMMA

5.1

INLEIDING

GEBIEDEN

Binnen het programma gebieden is het de uitdaging om duurzame ontwikkeling te realiseren en de
leefomgevingskwaliteit te verbeteren in een gezonde balans tussen milieu, economie en ruimte.
De aanpak is voornamelijk gebiedsgericht en heeft betrekking op met de participant afgesproken
werkzaamheden zoals ruimtelijke planvorming of een aanpak op een specifiek milieuthema dat niet
bedrijfs- of branchespecifiek is.
Enkele voorbeelden van dit soort werkzaamheden zijn:
•

Het uitvoeren van de actieprogramma's luchtkwaliteit, bodemsaneringsprogramma's en actieplannen
geluid.

•

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid.

•

Het ontwikkelen van integraal ondergrondbeleid voor de regio.

•

Bijdragen aan de energie- en duurzaamheid-doelstellingen van participanten, zoals belegd in onder
meer het programma "Duurzaamheid dichter bij de Rotterdammer".

•

Invulling geven aan het beter benutten van industriële restwarmte.

•

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

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke werkzaamheden in 2017 binnen het programma gebieden
centraal staan. Dit aan de hand van beantwoording van drie vragen:
•
•
•

5.2

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

W A T WILLEN WE B E R E I K E N ?

Ten aanzien van hetgeen de DCMR binnen het programma gebieden wil bereiken wordt verwezen naar het
kader uit hoofdstuk 2. De exacte uitwerking daarvan in 2017 wordt, binnen de kaders van de werkplannen,
vertaald in een uitvoeringsprogramma.

5.3

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Binnen het programma gebieden gelden in 2017 de volgende speerpunten die in deze paragraaf nader
worden toegelicht:
1. Integrale benadering bij ruimtelijke ontwikkeling
2. Pilots Omgevingswet
3. Ontwikkeling databeheer
k.
5.

Beïnvloeding (internationale) regelgeving
Transparantie

Ad. 1 Integrale benadering bij ruimtelijke ontwikkeling
De DCMR zet zich onverkort in op advisering in ruimtelijke planprocessen. Dit vindt plaats door 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.
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Als uitgangspunt hanteert de DCMR de eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, het beleid en de
ambities van de betrokken participanten op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid.
Per participant worden maatwerkafspraken gemaakt op welke wijze de DCMR betrokken is bij ruimtelijke
plannen en op welke wijze deze adviesrol vorm krijgt.
In 2017 wordt ingezet op verbetering van de leefomgevingskwaliteit in het Rijnmondgebied door zoveel
mogelijk integraal te adviseren. Daarbij gaat het erom de milieuadvisering zoveel mogelijk aan te laten
sluiten op ontwikkelingen in economie en ruimte.
Ad. 2 Pilots Omgevingswet
In het beleidskader is aangegeven dat de Omgevingswet zal leiden tot vernieuwd samenspel met participanten. In samenspraak met de participanten zal worden voorgesorteerd op de veranderingen die de
Omgevingswet met zich meebrengt. In dat kader zullen mogelijkheden worden onderzocht om gezamenlijk
pilots uit te voeren.
Ad. 3 Ontwikkeling databeheer
Voor een integrale benadering zoals de Omgevingswet voorstaat, is het belangrijk om over betrouwbare
en actuele (milieu)gegevens te beschikken zodat deze in alle fasen van de beleidscyclus kunnen worden
ingezet. Dit vereist een degelijke en zoveel mogelijk digitaal te ontsluiten informatievoorziening. Er wordt
daarom gewerkt aan publieksvriendelijke informatiesystemen die actuele data over milieubelasting tonen
en de basis vormen voor diverse producten (monitoringsrapportages, verkenningen, scenariostudies) voor
participanten en inwoners van het Rijnmondgebied.
Daartoe richt de DCMR zich onder meer op het landelijke 'Digitaal Stelsel Omgevingswet', waarmee een
uniforme standaard wordt neergezet voor het beheren en beschikbaar stellen van omgevingsdata. Een
regionale database met gegevens die op maat toepasbaar zijn en met een uniforme en transparante
datakwaliteit, geeft hieraan in het Rijnmondgebied een praktisch hanteerbare uitwerking.
Ad. I* Be'invloeding internationale regelgeving
Nationale en Europese regelgeving en ambities bepalen mede de aanpak binnen het Rijnmondgebied.
Daarom maken beleidsbeïnvloeding en kennisdeling op nationaal en internationaal niveau onderdeel uit
van dit programma. Zo kan in een vroegtijdig stadium worden geanticipeerd op beleidsontwikkelingen die
van belang zijn. In 2017 speelt dit met name op het gebied van nieuwe regelgeving op het thema geluid.
Ad. 5 Transparantie
Ingezet wordt op het verhogen van transparante besluitvorming, het kwalitatief verbeteren van VTH- en
adviesprocessen en het versterken van inzicht in de (ontwikkeling van de) milieusituatie (monitoring).
Daarbij wordt tegelijk voldaan aan de wettelijke eisen ten aanzien van de informatievoorziening voor het
publiek.

5.4

WAT MAG DAT KOSTEN?

De financiële omvang van het programma Gebieden is bepaald aan de hand van de jaarrekening 2015 en de
vastgestelde werkplannen 2016. 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.

22 - Begroting 2017

Tabel 3
Programma Gebieden (x € 1.0001

Begroting 2017

Werkplannen 2016

Realisatie 2015

Taakveld: milieubeheer
•

Baten

e 16.808

€

16.309

e 14.726

•

Lasten

€ 16.808

€

16.309

€ 14.765

€

e

0

Resultaat programma Gebieden

0

-C

39

De begroting 2017 is een indicatie voor de omvang van het programma. Tijdens de werkplanbesprekingen
worden concrete afspraken gemaakt over de invulling en financiële omvang.

Begroting 2017 - 23

6

PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING

6.1

INLEIDING

Voor het eerst neemt de DCMR in de begroting in hoofdstuk op over het programma bedrijfsvoering. Dit
heeft een drietal redenen:
1.

Door het concept-wijzigingsbesluit 2016 van het BBV is de DCMR vanaf de begroting 2017 verplicht
inzicht te geven in de kosten van de overhead. Het BBV heeft overhead als volgt gedefinieerd: "het
geheel aan taken en activiteiten gericht op de ondersteuning van medewerkers in het primaire proces"
Meer gespecificeerd betreft het:
•

De loonkosten van sturingsfuncties en ondersteuningsfuncties.

•

ICT-kosten.

•

Huisvestingskosten.

•

Kosten ten behoeve van uitbesteding bedrijfsvoering.

Het apart begroten en verantwoorden van de kosten van de overhead betekent niet dat de DCMR
de integrale kostprijsbenadering loslaat. Het BBV erkent dat deze nog altijd noodzakelijk blijft,
bijvoorbeeld voor de berekening van de omvang van de BTW en VPB.
2.

Een andere wijziging betreft de verplichting om een raming op te nemen van de verwachte omvang
van de af te dragen vennootschapsbelasting (VPB). In mei 2015 is de wet modernisering VPB-plicht
overheidsondernemingen aangenomen. Dit betekent dat overheidsondernemingen, zoals
gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de VPB.

3.

Daarnaast zijn binnen het programma Bedrijfsvoering nog twee verplichte posten begroot, te weten
de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. De algemene dekkingsmiddelen betreffen
inkomsten voor de DCMR die niet direct gerelateerd zijn aan een inhoudelijk programma en derhalve
vrij besteedbaar zijn. De post onvoorzien is bedoeld voor dekking van onvoorziene lasten en maakt
onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

6.2

BATEN EN LASTEN

In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt wat de voor 2017 geraamde lasten en baten zijn voor het
programma Bedrijfsvoering. De kosten van de overhead maken, conform het vernieuwde BBV, onderdeel
uit van het taakveld ondersteuning organisatie. Ter vergelijking is de (vertaalde) begroting 2016 en de
realisatie 2015 opgenomen.
Tabel 4
Programma Bedrijfsvoering (x € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2016

Realisatie 2015

Taakveld: ondersteuning organisatie
•

Baten

€

15.580

e

15.616

€

16.729

•

Lasten

e

15.580

i:

'5,6-é

e

16.701

•

Post onvoorzien

€

0

e

0

0
0

0

Algemene dekkingsmiddelen

€
€

€

•

e

205

•

Vennootschapsbelasting

e

0

e

Q

€

0

€

0

e

0

e

233

Resultaat programma Bedrijfsvoering
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6.3

TOELICHTING

Een belangrijke grondslag voor het ramen van de lasten van overhead is de vastgestelde formatie voor
sturings- en ondersteuningsfuncties in het inrichtingsplan van de DCMR. Deze formatie is financieel
vertaald op basis van de functiekosten voor betreffende functies.
In de begroting is de definitie voor overhead uit het BBV gevolgd. Dit heeft als consequentie dat een
aantal kostenposten, die in ruimere definities ook als overhead gezien kunnen worden, hierin niet
zijn verdisconteerd. Voorbeelden hiervan zijn: overige personeelskosten, opleidingen, leasekosten,
documentatie en communicatie, dienstkleding en abonnementen.
Door de integrale kostprijsbenadering die de DCMR hanteert, is het uitgangspunt dat de kosten van de
overhead verdisconteerd zijn in zijn tariefstelling. Door middel van het realiseren van directe, facturabele
uren in de primaire processen worden baten gerealiseerd waarmee de kosten van de overhead worden
gedekt.
Alle baten van de DCMR zijn direct gerelateerd aan één van de twee inhoudelijke programma's en er
is geen beleidsvrije ruimte voor onvoorziene uitgaven. De DCMR raamt daarom de posten algemene
dekkingsmiddelen en onvoorzien als nihil.
In de begroting is tenslotte het uitgangspunt opgenomen dat de DCMR geen structurele winststreven
heeft en derhalve fiscaal geen onderneming is c.q. VPB-plichtig is. Naar verwachting zouden specifieke
activiteiten wel als ondernemingsactiviteiten kunnen worden gekwalificeerd, maar kan de DCMR hierbij
gebruik maken van een van de vrijstellingen in de wet.
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7

PARAGRAFEN

7.1

INLEIDING

Dit hoofdstuk bevat een aantal paragrafen die op grond van het BBV moeten worden opgeno-men.
Achtereenvolgens worden in deze paragrafen de volgende onderwerpen behandeld:
•

Lokale heffingen

•

Weerstandsvermogen

•

Risicomanagement

•

Onderhoud kapitaalgoederen

•

Financiering

•

Verbonden partijen

7.2

LOKALE HEFFINGEN

De DCMR legt geen lokale heffingen op.

7.3

WEERSTANDSVERMOGEN

7.3.1

Algemeen

De paragraaf weerstandsvermogen geeft een beschouwing over de kwaliteit van de vermoenspositie 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.
b.
c.
d.

het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
een inventarisatie van de risico's.
een aantal gedefinieerde financiële indicatoren

7.3.2 Weerstandsvermogen DCMR
De weerstandscapaciteit van DCMR bestaat uit de algemene reserve. De ontwikkeling van de algemene
reserve wordt in onderstaande tabel weergegeven.
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Tabel 5
Ontwikkeling algemene reserve (x € 1.000)

Mutaties

Stand per 1 januari 2017

Stand
e 1.770

Toevoeging uit resultaat 2016

€ 0

Onttrekking uit het resultaat 2016

€ 0

Resultaatbestemming 2016

e 0

Per saldo mutatie weerstandsvermogen 2016
Stand per 31 decmber2017

e 1.770

In het Algemeen bestuur is, in vervolg op de nota weerstandsvermogen en risicomanagement, op
4 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 2016 en 2017 wordt uitgegaan dat er geen mutaties in de weerstandscapaciteit
zullen plaatsvinden.

7.4

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.
De ontwikkeling van risicomanagement in de organisatie is in de afgelopen jaren vormgegeven als
onderdeel van de ingezette procesoptimalisatie. 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. Dit zijn twee kanten van dezelfde medaille die binnen de organisatie in
samenhang gepresenteerd 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).
Na de implementatie met externe ondersteuning in 2012 van het risicomanagement is begin 2 0 U op eigen
kracht een nieuwe cyclus van risicomanagement opgestart. De aan het begin van deze cyclus 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. Wel is hierboven benoemde
onderzoek op risicobeheersing vorm gegeven met het opstellen en uitvoeren vanuit deze analyse van een
reviewprogramma 20K-2015. De uitvoering van dit reviewprogramma heeft geresulteerd in verschillende
verbeteringen in de procesuitvoering van de DCMR.
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In het najaar van 2015 is de risicocyclus 2016 gestart met een volgende risico-inventarisatie. Ook hieruit
zijn geen nieuwe substantiële risico's naar voren gekomen. Het reviewprogramma 2016 wordt in het
voorjaar van 2016 vastgesteld.
In de verdere borging van risicomanagement in de organisatie heeft het directieteam begin 2 0 U
besloten de gebruikte instrumenten van risicomanagement samen te brengen in een structuur onder
verantwoordelijkheid van een kort daarop geïnstalleerde auditcommissie. De verantwoordelijkheden voor
toezicht, programmering en uitvoering zijn met de inwerkintreding hiervan gescheiden. De toezicht taak
ligt bij de auditcommissie, dit is het DT aangevuld met de controller en wordt in 2016 aangevuld met een
extern lid.
De jaarlijkse uitvoering van de risicocyclus 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 kunnen in hoofdlijn de volgende risico's voor de DCMR
worden benoemd:
1.

Het verlenen van toestemming (al dan niet middels een vergunning) voor het uitvoeren van activiteiten
waarvoor geen of een anders luidende toestemming had moeten/mogen worden verleend.

2.

Het niet of onvoldoende waarnemen van afwijkingen van verleende toestemming.

3.

Het niet of onvoldoende anticiperen op waargenomen afwijkingen van verleende toestemming.

k.

Verstoringen in de organisatievorming en de bedrijfsvoering van de DCMR.

Aan elk van deze risico's is in de sturing en beheersing van de organisatie in 2015 specifieke aandacht
besteed om mogelijke gevolgen in en na 2015 zo goed mogelijk te onderkennen en minimaliseren.
Organisatieontwikkeling

en personele

consequenties

Per 1 september 2015 is na een intensief voorbereidingstraject de nieuwe organisatiestructuur van de
DCMR van start gegaan. Uit de reorganisatie komen personele gevolgen voort die ook in latere jaren
nog kunnen leiden tot financiële gevolgen. Om deze gevolgen te kunnen van de reorganisatie te kunnen
opvangen was vanuit de bestemmingsreserve Personeel en Organisatie € 1.300.000 beschikbaar, in 2015
is beperkt van deze bestemmingsreserve gebruik gemaakt.
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 weerstandsver-mogen.
Financiële indicatoren
De indicatoren in onderstaande tabel 6 zijn overeenkomstig de voorschriften van BBV berekend.
Tabel 6
Jaarveslag 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto schuldquate

-2,6%

3,2%

0,4%

Solvabiliteitsrisico

38,0%

19,4%

42,8%

3,1%

3,1%

1,3%

Kengetallen

Structurele exploitatieruimte
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7.5

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 kopen

7.6

FINANCIERING

De financieringsparagraaf vloeit voort uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet FI-DO). 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
bekendstaande banken.
Voor de financiering van tekorten op de rekeningcourant wordt gebruik gemaakt van kasgeldleningen
via goed bekendstaande banken.

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 algemeen bestuur

7.7

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.
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.
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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 2: FINANCIËLE BEGROTING
8

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

ln onderstaande tabel 7 is voor de jaren 2017 - 2020 een gespecificeerd inzicht gegeven in de ontwikkeling
van de baten en lasten van de DCMR.
Tabel 7
Lasten en baten

2017

Brutosalarissen

€ 24.736.763

Garantietoeslagen

€

1.033.562

2018

2019

2020

e
e

24.984.131

€ 25.233.972

€ 25.486.312

1.043.898

€

€ 40.961.747

e
e
e
e
e

1.150.000

2.123.332

e
e
e

1.054.336

1KB en overige salariskosten

e

5.536.764

€

5.592.132

€

5.648.053

Sociale lasten

€

7.568.449

€

7.644.133

7.720.575

Overige personeelskosten

€

1.279.100

€

1.291.891

e
e

Personeelskosten

e

40.154.638

e

40.556.185

Inhuur personeel

€

2.240.000

e

1.875.000

1.303.810

1.064.880
5.704.533
7.797.781
1.317.858
41.371.364

Diensten voor derden

€

611.050

€

617.161

Inhuur personeel/diensten derden

e

2.851.050

€

2.492.161

e
e
e

Afschrijvingskosten

€

1.185.000

€

1.185.000

e

1.185.000

€

1.185.000

1.500.000
623.332

629.565
1.779.565

Huisvestingskosten

€

3.306.983

€

3.404.566

1.648.456

1.664.941

e
e

3.373.406

€

e
e

3.339.199

Automatiseringkosten

1.681.590

e

1.698.406

Vervoerskosten

€

815.000

€

823.150

€

831.382

€

839.695

Documentatieosten

€

537.000

542.370

€

553.272

€

131.000

133.633

179.550

181.346

183.159

Overige directe kosten

e
e

e
e

134.969

Ovenge kosten

e
e
e

547.794

Communicatiekosten

e
e
e

6.617.990

€

6.683.315

€

6.750.964

€

6.815.899

Materiële lasten v^jerkplannen

e

6.444.548

€

6.324.111

€

6.219.730

e

6.088.943

Totale lasten

€ 57.253.226

€ 57.240.772

€ 57.240.772

€ 57.240.772

Baten

€ 57.253.226

e 57.240.772

€ 57.240.772

e

Totale baten

€ 57.253.226

e 57.240.772

€ 57.240.772

€ 57.240.772

Resultaat

€

€

€

e

0

132.310

0

0

184.991

57.240.772

0

Conform de financiële uitgangspunten, opgenomen in hoofdstuk 3, is de meerjarenbegroting geïndexeerd
met 0%. In bovenstaande begroting zijn de consequenties van de afgesloten CAO voor 2016 verwerkt.
Voor 2017 is geen nieuw beleid begroot.
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In onderstaande

tabel 8 is voor 2017 inzicht gegeven in de baten en lasten per participant 2017.

Tabel 8
Omsctirijving

Lasten 2017

Gemeente Albrandsv^^aard

€

311.392

€

311.392

-

Gemeente Barendrecht

e

475.170

€

475.170

-

Gemeente Brielle

€

439.915

e

439.915

-

Gemeente Capelle aan den Ussel

€

404.612

€

404.612

-

Gemeente Goeree-Overflakkee

e 1.237.997

€ 1.237.997

-

Gemeente Hellevoetsluis

€

391.298

e

391.298

-

Gemeente Krimpen aan den Ussel

e

430.818

€

430.818

-

Gemeente Lansingerland

€ 1.190.613

€ 1.190.613

-

Gemeente Maassluis

e

312.000

€

312.000

-

Gemeente Nissevs^aard

€

940.089

e

940.089

-

Gemeente Ridderkerk

€

773.040

e

773.040

-

Gemeente Schiedam

e

940.089

e

940.089

-

Gemeente Vlaardingen

€ 1.365.670

e 1.365.670

-

Gemeente Westvoorne

e

€

420.864

-

Gemeente Rotterdam

e 17.176.397

€ 17.176.397

-

Provincie Zuid-Holland

€ 21.103.549

€ 21.103.549

-

Projecten

e 9.250.000

€ 9.250.000

-

Totaal participanten

€ 57.253.226

€ 57.253.226

-

420.864

Baten 2017

Resultaat 2017

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 2017 geen positief resultaat begroot.
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9

ONTWIKKELING WERKPLANBIJDRAGEN 2015 - 2017

In onderstaande tabel 9 is het verloop van de bijdragen van de participanten over de jaren 2015 tot en met
2017 zichtbaar gemaakt.
Tabel 9
Omschrijving

Realisatie
baten 2015

Raming
baten 2015

Primaire
raming
Begroting 2016

Raming
baten 2016 na
1* begrotingswijziging

Raming baten
2017

Gemeente Albrandswaard

€

311.560

e

313.487

€

309.535

e

309.535

€

311.392

Gemeente Barendrecht

€

475.427

e

476.417

€

472.336

€

472.336

€

475.170

Gemeente Brielle

e

440.152

e

414.571

€

437.291

€

437.291

e

439.915

Gemeente Capelle aan den Ussel

e

404.830

€

381.178

€

402.198

€

402.198

e

404.612

Gemeente Goeree-Overflakkee

€ 1.238.665

e

1.247.593

€ 1.230.614

€ 1.230.614

€

1.237.997

Gemeente Hellevoetsluis

€

391.509

€

413.091

e

388.965

e

388.965

€

391.298

Gemeente Krimpen aan den Ussel

e

468.386

e

476.628

€

465.341

€

465.341

€

430.818

Gemeente Lansingerland

e

1.191.255

€ 1.172.245

e

1.183.512

€ 1.183.512

€

1.190.613

Gemeente Maassluis

€

321.924

e

306.060

€

319.881

e

319.881

€

312.000

Gemeente Nissewaard

€ 1.041.250

e

980.208

e

1.034.432

€

934.482

e

940.089

Gemeente Ridderkerk

e

€

746.566

€

768.429

€

768.429

€

773.040

Gemeente Schiedam

€ 1.043.833

€ 1.042.591

€ 1.037.048

€ 1.023.658

€

1.029.800

Gemeente Vlaardingen

€ 1.396.821

e

1.449.133

€ 1.371.155

€ 1.371.155

e

1.365.670

Gemeente Westvoorne

e

€

384.514

e

€

€

420.864

Gemeente Rotterdam

€ 18.016.638

e 17.371.322

€ 17.826.767

e 17.043.756

€ 17.176.397

ProvincieZu id-Holland

€ 19.294.730

e 19.197.378

€ 19.035.078

€ 21.881.802

e

21.103.549

Projecten

€ 10.000.000

€

e

8.000.000

€ 8.317.504

€

9.250.000

Totaal participanten

€57.231.578

€ 55.704.863

€ 54.700.987

€56.931.722

€ 57.253.226

773.457

421.091

8.731.879

418.354

418.354

Toelichting
In de kolom 'Raming baten 2015' zijn de definitieve werkplanbijdragen 2015 weergegeven. De kolom
realisatie baten 2015 geeft de realisatie van de werkplanbedragen zoals opgenomen in de jaarrekening/
jaarverslag 2015.
In de 'Primaire raming begroting 2016 ' staan de begrote bedragen zoals opgenomen in de beleidsbegroting 2016. De huidige werkplanbijdragen over 2016 staan vermeld in de kolom 'Raming baten 2016
na 1"= begrotingswijziging'.
De bedragen in de kolom 'Raming baten 2017' zijn gebaseerd op de uitgangspunten en aannames zoals
deze in hoofdstuk 3 (Financieel kader) zijn opgenomen.
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10

FINANCIËLE

ONTWIKKELING

POSITIE

In onderstaande tabel 10 is de geprognosticeerde balans per 1 januari 2017 en 31 december 2017
opgenomen.
Tabel 10
ACTIVA

Per
31-12-2017

Per
01-01-2017

PASSIVA

Per
31-12-2017

Per
01-01-2017

Materiële vaste activa

€

1.478.713

€

2.238.713

€

2.724.995

€

3.487.758

Voorraden

e

1.500.000

e

1.500.000 Voorzieningen

€

0

€

0

Overige uitzettingen met een
rentetypische looptijd korter
dan één jaar

€

4.546.283

e

4.549.046 Vaste schulden met een
rentetypische looptijd van
één jaar

e

0

€

0

Liquide middelen

e

60.000

e

60.000

Netto vlottende schulden met
een rentetypische looptijd
korter dan één jaar

e

4.000.000

e

4.000.000

Overlopende activa

e

1.500.000

€

1.500.000

Overlopende passiva

€

2.360.000

e

2.360.000

Totaal generaal

e 9.084.996

Eigen vermogen

€ 9.847.759 Totaal generaal

€ 9.084.995

€ 9.847.758

Toelichting mutaties 2017
In onderstaande tabel 11 wordt het verloop van de activa in 2017 inzichtelijk gemaakt.
Tabet 11
Overige investeringen met een
economisch nut

Ultimo 2016

Bedrijfsgebouwen

e

0

€

0

Inrichtng nieuwe pand DCMR

€

687.264

e

Machines, apparaten en installatie

e

846.985

Overige mat. vaste activa

€

704.464

€

0

€0

€

Totaal

€2.238.713

€ 425.000

€0

€1.850.000

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

€0

e

0

e0

€ 425.000

€0

Ultimo 2017

0

e

0

€

240.000

€

447.264

€

741.000

e

530.985

204.000

€

500.464

€ 1.478.713

Eigen vermogen
Aigemene reserve
Naar verwachting zal geen mutatie van de Algemene reserve plaatsvinden en daarom blijft deze
gehandhaafd rond het gewenste niveau.
Sestemm/ngsreserve
Voor 2017 zijn de volgende onttrekkingen van bestemmingsreserves voorzien:
•
Informatievoorziening - door de oplevering van de nieuwe informatiesystemen (vervanging MIRR en
meldkamersysteem) in 2016 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
2017 leiden tot een onttrekking van de bestemmingsreserve. Naar verwachting € 200.000.

•

Productontwikkeling en Transitie fysieke infrastructuur: deze reserves zijn naar verwachting volledig
vrijgevallen in 2016.
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Tabel 12
Omschrijving

Saldo
01-01-2017

Toevoeging

Onttrekking

Dotatie

Bestemming
resultaat

Algemene reserve

€ 1.769.604

Subtotaal algemene reserve

€ ?.769.604

€0

€

€0

€0

Bestemmingsreserves
Informatievoorziening
Productontwikkeling
Personeel en organistie
Transitie Fysieke Infrastructuur

€ 562.763
€
0
€ 1.155.392
€
0

Sutitofaal bestemingsreserves

€ 1.718.15i

€0

€ 762.763

€0

€0

€ 955.391

Totaal

€ 3.487.758

€0

€762.763

€0

€0

€ 2.724.995

Saldo
31-12-2017
€ 1.769.604

0

€ 562.763

€ 1.769.604
€
€
€
€

e 200.000

0
0
955.391
0

Begroting 2017 - 35

