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Zienswijze concept-begroting 2019

• •)
Geachte raad,
Hierbij doe ik u de concept-begroting 2019 van de DCMR Milieudienst Rijnmond toekomen.
Ingevolge artikel 27 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.
Begroting 2019
Het dagelijks bestuur van de DCMR heeft op 9 april jI. ingestemd met de concept-begroting. De
begroting 2019 zal ter vaststelling worden aangeboden aan de vergadering van het algemeen
bestuur op 4 juli 2018. De begroting is gebaseerd op de financiële uitgangspunten die in het
dagelijks bestuur van 8 februari 2018 zijn vastgesteld. Overeenkomstig de indexeringsbrief van de
Werkgroep verbetering financiële sturing Gemeenschappelijke Regelingen zijn de bijdragen van de
gemeentelijke participanten met 2,6% verhoogd.
In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli a.s. worden naast de begroting ook de
uurtarieven voor 2019 vastgesteld. Zoals ieder jaar wordt door het dagelijks bestuur een voorstel
voorbereid voor een kostendekkend tarief, waarin rekening wordt gehouden met verwachte
kostenstijgingen, waaronder de Cao-loonontwikkeling en pensioenkosten. In het verlengde van deze
besluitvorming zal per participant in de komende maanden nader overleg plaatsvinden over welke
keuzen gemaakt kunnen worden ten aanzien van het beschikbare budget in 201 9 dan wel ten
aanzien van het vast te stellen uitvoeringsniveau. De afspraken die hierover per participant worden
gemaakt, zullen zonodig in een begrotingswijziging worden vastgelegd.
Ingevolge artikel 27 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.
Jaarrekening 2017
Tevens zend ik u conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hierbij ter informatie de
jaarrekening 2017 en het accountantsverslag 2017. Het dagelijks bestuur heeft op 9april2018 met
de jaarrekening 2017 ingestemd en zal deze ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur
op 4 juli 2018.
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Conform de afspraken die in de Griffierskring Rijnmond zijn gemaakt wil ik u verzoeken om voor
1 juli 2018 uw zienswijze op de concept-begroting aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken.
Hierbij wil ik echter aandacht vragen voor het belang van een goede verwerking van de zienswijzen
in de besluitvorming door het algemeen bestuur op 4 juli as. In dat kader stel ik het op prijs indien al
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VERTROUWELIJK

Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1
3112 NA Schiedam
Breda, 3 april 2017
Betreft:

Accountantsverslag bij de jaarrekening 2017

Geachte leden van het algemeen bestuur,
Voor u ligt het accountantsverslag dat wij hebben opgesteld op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden in
het kader van de controle van de jaarrekening 2017 van DCMR Milieudienst Rijnmond.
De onderwerpen die in dit verslag aan de orde komen, hebben onderdeel uitgemaakt van onze overwegingen bij de
bepaling van de aard, het tijdstip van uitvoering en de diepgang van de controlemaatregelen die zijn toegepast bij de
uitvoering van de controle van de jaarrekening.
Wij bedanken de medewerkers van DCMR Milieudienst Rijnmond voor de open en constructieve samenwerking bij het
verrichten van onze controlewerkzaamheden en de totstandkoming van ons accountantsverslag.
Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest.

1. Inleiding
Als accountant van DCMR Milieudienst Rijnmond hebben wij de controle van de jaarrekening uitgevoerd op basis van de
kaders en normen die door de wetgever als ook door u als algemeen bestuur aan ons zijn meegegeven. In dit
accountantsverslag doen wij verslag van de uitkomsten van ons onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatige
totstandkoming van de lasten en baten en de activa en passiva in de jaarrekening 2017.
In hoofdstuk 2 van dit accountantsverslag gaan wij met name in op die zaken die van belang zijn voor u als algemeen
bestuur. Wij lichten in dit hoofdstuk toe met welke toleranties wij de controle hebben verricht en welke constateringen wij
hebben bij de jaarrekening controle. Bij onze controle hebben wij geen ongecorrigeerde controleverschillen geconstateerd. Wel
willen wij u aandacht vestigen op de verantwoording van de reserves. De toelichting op de reserves vindt u in hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 3 gaan wij in op de kwaliteit van het jaarverslag. Als accountant hebben wij op basis van wet- en regelgeving de
taak om de jaarrekening te controleren en het jaarverslag te toetsen. In het jaarverslag legt het dagelijks bestuur
verantwoording af over de uitvoering van het beleid en wat bereikt is. Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag verenigbaar
is met de jaarrekening en dat het jaarverslag alle informatie bevat die op grond van het BBV vereist is.
In hoofdstuk 4 geven wij u inzicht in de financiële positie en het resultaat. Wij constateren dat het weerstandsvermogen ruim
voldoende is. In 2017 is een positief resultaat na bestemming behaald van€ 2.809.000. Het resultaat voor mutaties uit de
bestemmingsreserves bedraagt€ 83.000.
In hoofdstuk 5 gaan wij in op een aantal verplichte onderwerpen waarover wij dienen te rapporteren. Dit betreffen de
onafhankelijkheid van ons als accountant, de wijze waarop wij in onze controle omgaan met fraude en onze conclusie
ten aanzien van de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
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2. Accountantscontrole
2.1 Dekking en reikwijdte van de controle zijn conform de opdrachtbevestiging
Wij hebben van u de opdracht gekregen om de jaarrekening 2017 van DCMR Milieudienst Rijnmond te controleren.
In onze vaktechnische opdrachtbevestiging is deze opdracht in detail verder uitgewerkt.
Bij deze controle hanteren wij de in het 'Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2011' vastgelegde marges.
De maximaal toe te passen marges zijn vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (het Bado).
U heeft geen lagere marge vastgesteld waardoor wij het wettelijke kader als uitgangspunt hebben gehanteerd. De bij onze
controle van de jaarrekening 2017 toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % (€ 612.000) en voor
onzekerheden 3% (€ 1.836.000) van de totale lasten.
Onze controle houdt in dat wij niet alle transacties controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden en
onrechtmatigheden te ontdekken.
In het accountantsverslag worden fouten en onzekerheden gerapporteerd die€ 30.000 overschrijden en worden overige
bijzonderheden die van belang zijn voor de behandeling van de jaarrekening door uw algemeen bestuur gerapporteerd.
In het door u vastgestelde normenkader is geen rapportagetolerantie aangegeven. Om die reden is de rapporteringstolerantie
door ons bepaald op basis van professional judgement.
2.2 Geconstateerde niet-gecorrigeerde afwijkingen en onzekerheden (wegen mee in de oordeelsvorming)
Naar aanleiding van de werkzaamheden die wij tot op heden hebben uitgevoerd hebben wij geen afwijkingen en/of onzekerheden
geconstateerd die de in hoofdstuk 2.1 genoemde materialiteit overschrijden en niet zijn gecorrigeerd.
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2. Accountantscontrole
2. 3 Strekking controleverklaring 2017
Bij de jaarrekening over boekjaar 2017 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 in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de
baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva van DCMR Milieudienst Rijnmond op
31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang
zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in
het 'Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2011'.

Hierbij gaan wij er vanuit dat de jaarrekening en de prognoses waar deze op is gebaseerd niet zal worden gewijzigd.
2.4 Afwijkingen die in het oordeel moeten worden betrokken in het kader van begrotingsrechtmatigheid
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op Artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en
moeten door het algemeen bestuur zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting,
via de verordeningen op het financieel beheer en het 'Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014'.
Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat
belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het algemeen bestuur, zodat deze tijdig (binnen
het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het algemeen
bestuur van budgetoverschrijdingen brengt het risico met zich mee dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van het
algemeen bestuur.
Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota rechtmatigheid die door de commissie BBV is
uitgebracht. Een belangrijke inhoudelijke aanvulling betreft de vaststelling, 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
algemeen bestuur nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde
opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen (3)
moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat het algemeen 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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2. Accountantscontrole
2.4 Afwijkingen die in het oordeel moeten worden betrokken in het kader van 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
on rechtmatig.
In de jaarstukken 2017 legt het dagelijks bestuur in het overzicht van baten en lasten en toelichting daarop verantwoording af
over de realisatie van de lasten en baten ten opzichte van de begroting.
Begrotingsuitputting (lasten voor onttrekking en bestemming aan de reserves)
Programma

Begroting na
wijzigingen in C
(x C 1.000)

Werkelijk (x C
1.000)

Verschil (x C
1.000)

Verschil in %

1.

Bedrijven

€ 26.909

€ 26.657

-€ 252

3,3%

2.

Gebieden

€ 16.103

€ 13.912

€ 2.191

23,7%

3.

Bedrijfsvoering

€ 15.528

€ 17.659

- € 2.131

10,7%

4.

Algemene dekkingsmiddelen

€ 3.387

€ 1.547

€ 1.840

54,3%

Programma bedrijven
De afwijking op het programma bedrijven wordt veroorzaakt doordat meer externe projecten zijn uitgevoerd dan begroot. Op dit
programma is een onderschrijding van opbrengsten ten opzichte van begroot van € 370.000. Hierdoor ontstaat een negatief
resultaat van€ 118.000 op dit programma. Dit negatieve resultaat is het saldo van winstgevende en verliesgevende projecten.
Externe projecten vallen zowel onder het programma bedrijven als het programma gebieden. Bij deze projecten zit één project
dat al enkele jaren verliesgevend is en waarvoor de organisatie jaarlijks een vaste bijdrage ontvangt. Van de organisatie hebben
wij begrepen dat gestart is met onderhandelingen om de bijdrage van participanten op dit project te verhogen. Voor een
gedetailleerdere toelichting verwijzen wij naar het jaarverslag en de jaarrekening. De overschrijding van de lasten past binnen
het bestaande beleid van de DCMR en weegt derhalve niet mee in ons oordeel.
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2. Accountantscontrole
2.4 Afwijkingen die in het oordeel moeten worden betrokken in het kader van begrotingsrechtmatigheid (vervolg)
Programma bedrijfsvoering
De afwijking op de lasten binnen dit programma wordt volledig gecompenseerd door extra opbrengsten, derhalve is geen sprake
van een onrechtmatigheid die meeweegt in ons oordeel.
In de jaarrekening is in hoofdstuk 'Toelichting op het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening' een verklaring
gegeven op de overschrijdingen. Wij kunnen ons vinden in deze verklaring.
2.5 Verslaggevingsgrondslagen
Wij hebben de aanvaardbaarheid van de gehanteerde waarderingsgrondslagen, de consistente toepassing daarvan alsmede de
duidelijkheid en volledigheid van de jaarverslaggeving vastgesteld. DCMR Milieudienst Rijnmond heeft gedurende 2017 geen
wijzigingen doorgevoerd in de keuze of de toepassing van belangrijke verslaggevingsgrondslagen.
Wij concluderen dat de gehanteerde waarderingsgrondslagen aanvaardbaar zijn en dat de toepassing daarvan, samen met de in
de jaarrekening opgenomen toelichtingen, een getrouw beeld geeft van de financiële positie van DCMR Milieudienst Rijnmond.
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2. Accountantscontrole
2. 6 Bevindingen uit de eindejaarscontrole
Afwikkeling verkoop oude pand
In 2017 is de verkoop van het oude pand afgewikkeld. Uiteindelijk heeft deze afwikkeling geleid tot een incidentele baten van€
1.869.000,-. Deze bate is in de jaarrekening 2017 verwerkt. Wij hebben vastgesteld dat de mutaties op alle posten die
betrekking hadden op het oude pand op een nauwkeurige wijze verwerkt zijn in de jaarrekening. Na afwikkeling van alle kosten
en opbrengsten resteert een reserve 'Transitie Fysieke Infrastructuur' (welke bedoeld was ter dekking van de kosten die
samenhingen met het oude pand) van€ 477.000. Voor de verantwoording van de bestemmingsreserves verwijzen wij naar
hoofdstuk 4.

2. 7 Schattingen
Inherent aan het opmaken van de jaarrekening is dat de organisatie schattingen moet maken. Bepaalde schattingen zijn van
bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant
afwijken van de verwachtingen van het bestuur. Als onderdeel van de controle hebben wij de aanvaardbaarheid van de
schattingen beoordeeld.

Belangrijkste schattingen
Verwachte levensduur voor de materiële
vaste activa

11

Beoordeling

Toelichting

Akkoord

De verwachte levensduur voor de verschillende activa categorieën
en daarmee de afschrijvingspercentages zijn in lijn met wat
gebruikelijk is.

Waardering van de overige uitzettingen met
een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
en overlopende activa
...

-

--

- --- -----_,.___

Waardering van de voorraden

-·

--.:--

- - - -

Akkoord

Wij kunnen ons vinden in de waardering.

Akkoord

Wij kunnen ons vinden in de waardering.

-

.. - ,~-

9

2. Accountantscontrole
2.8 VPB
Vanaf 2016 is de VPB vrijstelling voor overheidslichamen vervallen. Voor DCMR Milieudienst Rijnmond betekent dit dat zij VPB
moet afdragen. Door de organisatie is, in samenwerking met een externe fiscalist, geanalyseerd of sprake is van belastbare
activiteiten. Vanuit deze analyse is geconcludeerd dat voor DCMR Milieudienst Rijnmond sprake is van belastbare activiteiten.
Begin 2018 is er VPB aangifte gedaan over 2016. Voor 2016 heeft dit geleid tot een voorlopige VPB aanslag van€ 451,-. De
Belastingdienst heeft de uitgangspunten op basis waarvan de voorlopige aanslag berekend is nog niet officieel bevestigd. Wij
hebben de uitgangspunten voor de VBP-last gecontroleerd en kunnen ons vinden in het standpunt van de organisatie.
Gezien de huidige inschatting schatten wij in dat er geen materiële onzekerheid is over de VPB last.
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3. Kwaliteit verslaggeving
3.1 Diepgang controle Jaarverslag
Wij hebben de definitieve versie van het jaarverslag nog niet ontvangen, om die reden hebben wij nog geen werkzaamheden
uitgevoerd om vast te stellen of het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening. Wij zullen hierover rapporteren in het
definitieve accountantsverslag.
3.2 Wet Normering Topinkomens (WNT)
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is op 1 januari 2013 in werking
getreden. De WNT stelt maxima aan de bezoldiging van topfunctionarissen. In de WNT wordt het begrip topfunctionaris nader
gedefinieerd; het wetsvoorstel 'Aanpassingswet WNT' benadrukt dat alleen sprake is van een topfunctionaris als sprake is van
leidinggeven aan de gehele organisatie. In de WNT worden ook maxima aan bezoldiging van de topfunctionaris gesteld. De
bezoldiging van topfunctionarissen in deeltijd of met een aanstelling korter dan 12 maanden in een boekjaar, wordt omgerekend
naar een voltijdsbezoldiging. De WNT bevat een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van topfunctionarissen via de
jaarrekening van de organisatie en inzending aan de (vak)minister. Voor andere functionarissen geldt alleen een
openbaarmakingsverplichting bij overschrijding van de bezoldigingsnorm.
In de jaarrekening van DCMR Milieudienst Rijnmond over boekjaar 2017 is op juiste wijze rekening gehouden met de bepalingen
uit de WNT.
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4. Financiële positie en resultaat
4.1 Resultaat boekjaar
In de jaarrekening wordt een positief resultaat, voor resultaatbestemming, verantwoord van € 2.809.000. De begroting was
uitgegaan van een resultaat nihil. Het resultaat na resultaatbestemming komt uit op nihil, evenals begroot. Het positieve
resultaat voor resultaatbestemming wordt voor€ 2.516.000 veroorzaakt door de afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst
over het 'oude pand'.
Voor een analyse van de bestemmingsreserves verwijzen wij naar paragraaf 4.3 Voor een verdere analyse van het
rekeningresultaat verwijzen wij naar het jaarverslag in de jaarstukken.
4.2 Algemene beschouwing
In de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" in het jaarverslag is opgenomen hoeveel risico's zich met welke
frequentie en omvang naar alle waarschijnlijkheid voor zullen doen ten aanzien van DCMR Milieudienst Rijnmond. Wij hebben het
jaarverslag nog niet beoordeeld, omdat wij nog een aangepaste versie zullen ontvangen.
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4. Financiële positie en resultaat
4.3 Bestemmingsreserves
Overzicht bestemmingsreserves (x C 1.000)
Bestemmingsreserve

Stand 1/1/2017
inclusief resultaat
bestemming 2016

Onttrekking 2017

Voorstel
bestemming 2017

Stand 31/12/2017 na
resultaat bestemming

-- Productontwikkeling VTH
- --Personeel en organisatie

€ 2.042

€ 616

€ 1.000

€ 2.426

Informatievoorziening

-

-

__ .,.
··---·-Transitie Fysieke
Infrastructuur

- ---·-

---·--

€ 613

·€ 2.103

·~ " .

~.

C 6.264

...

€ 178

-~

€ 903

-€ 1.506

-

Totaal

.... ;===.;,.--=--=-..-;...-----=-= ..

-----· . -----

lt

C 2.726

·-------~---··

1.636
- -€€ 650
- ------- ------

-R--- . . . -·

......-

€ 1029

.

li -

€ 477

C 2.809

€ 2.071
€ 1.850
€0
C 6.347

Tijdens de controle hebben wij middels een deelwaarneming vastgesteld dat onttrekkingen betrekking hebben op de projecten
waarvoor de bestemmingsreserve is gevormd. Het voorstel voor de dotatie is opgenomen in resultaatbestemming 2017. Wij
hebben vastgesteld dat de bestemmingsreserves in overeenstemming met de BBV verantwoord worden.
Wij constateren dat de organisatie gebruik maakt van bestemmingsreserves voor de dekking van activiteiten die noodzakelijk
zijn voor continuïteit van DCMR. Middels een bestuursvoorstel wordt u periodiek op de hoogte gehouden van de voorgenomen
dotaties. Wij hebben begrepen dat u de middelen die resteren op projecten, omdat de dotatie hoger is dan de benodigde
onttrekking, beschikbaar wil houden ter dekking van toekomstige projecten voor doorontwikkeling van de organisatie. Wij
constateren dat jaarlijks extra toegevoegd wordt aan bestaande projecten en dat de organisatie niet altijd een concrete
onderbouwing heeft van de verwachte kosten en looptijd van de projecten.
Wij adviseren u om per project binnen een reserve een business case op te stellen, waarin de totaal te verwachten kosten en de
dekking per jaar zijn opgenomen en de confrontatie van deze verwachting met de daadwerkelijke realisatie. Hierdoor heeft u grip
de werkelijke kosten van een project in relatie tot de vooraf gemaakte inschatting.
Via het bestuursvoorstel 'bestemming resultaat 2017' heeft u kennis genomen van de onttrekking en voorgenomen dotaties, om
die reden lichten wij de diverse bestemmingsreserves hier niet verder toe.
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S. 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; en
Roulatie van externe accountants op de opdracht.
Gedurende 2017 hebben wij fiscale dienstverlening aan u geleverd. Wij hebben diensten geleverd ten behoeve van de fiscale
winstbepaling en de aangifte vennootschapsbelasting 2016 en 2017. Deze dienstverlening is uitgevoerd door onze fiscale
afdeling en doet geen afbreuk aan onze onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat wij in relatie tot uw organisatie onafhankelijk, in overeenstemming met de ViO (Verordening inzake de
Onafhankelijkheid van accountants), hebben gefunctioneerd en dat de objectiviteit van onze oordeelsvorming in het afgelopen
jaar niet is aangetast.
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S. Overige aandachtspunten
5.2 Fraude
Bij de uitvoering van de werkzaamheden hanteren wij onder andere de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden
(NV COS) 240: "Oe verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van fraude in het kader van de
controle van financiële overzichten".
Het dagelijks bestuur is primair verantwoordelijk voor de preventie van fraude. Het dagelijks bestuur 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.
Volledigheidshalve wijzen wij erop dat onze controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude. Wij hebben geen
signalen van fraude ontdekt.
5.3 Geautomatiseerde gegevensverwerking
Wij brengen u verslag uit omtrent onze bevindingen ter zake van de betrouwbaarheid en de continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountantscontrole van de jaarrekening is niet specifiek gericht op de
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking en behoeft derhalve niet te leiden tot bevindingen
die bij een speciaal daarop gericht onderzoek wel naar voren zouden kunnen komen.
In het kader van de jaarrekeningcontrole zijn met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking bij de DCMR Milieudienst Rijnmond geen bijzonderheden te melden welke voor vermelding in het
accountantsverslag in aanmerking komen. In de managementletter zijn wij nader op de geautomatiseerde gegevensverwerking
ingegaan. De bevindingen zoals opgenomen in de managementletter zijn niet van een zodanige significantie dat deze de
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking in gevaar brengen.
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Voorwoord
Voor de DCMR is 2019 een jaar waarin wij de stap willen zetten om onze primaire werkzaamheden verder in het teken te stellen van twee landelijke en regionale opgaven: de energietransitie en circulaire economie. Opgaven die door onze participanten blijvend hoog op de agenda
zijn gezet. Juist om die noodzakelijke verandering voor de Rijnmondse regio te bewerkstelligen. Dit doen wij - onder andere - door onze focuspunten en ontwikkelingen (zie hoofdstuk 2)
in lijn met deze twee grotere opgaven te brengen. Oogmerk is om ons innovatieve vermogen te
combineren met onze kernkwaliteit: toezicht, reguleren, adviseren en waar nodig ingrijpen door
handhaving..
Tegelijkertijd en in dat proces bereiden we ons voor op de Omgevingswet. Samen met onze
participanten bereiden we ons voor op de gewenste snellere besluitvorming, de grotere afwegingsruimte op gemeentelijk niveau, en de integrale benadering van de leefomgeving.
Voor de DCMR betekent het dat wij kritisch kijken naar onze eigen rol en daar waar mogelijk
deze ontwikkelingen versterken, stimuleren en intensiveren.
Onmiskenbaar leven wij steeds meer in een veranderend tijdperk. De uitdagingen van gisteren
en haar oplossingen zijn het fundament waarop wij verder bouwen. Twee nieuwe uitdagingen
zijn:
- de wijze waarop wij als omgevingsdienst van toegevoegde waarde kunnen zijn voor
onze participanten
- de manier waarop we zowel de kansen als bedreigingen van de verdere digitalisering
en robotisering in onze werkprocessen een plek kunnen geven.
Het werk aan deze ambitieuze doelstellingen begint, dat is mijn overtuiging, bij kleine aanpassingen. De transitie die onze organisatie voorstaat wordt opgebouwd vanuit onze medewerkers
en door het inpassen van veranderingen in lopende en staande (werk)processen.
De begroting is in dat proces het begin-, eind- en ijkpunt. Ik ben ervan overtuigd dat we gaan
doen wat we hierin afspreken en dat we daarmee, zoals vanouds, aan een veilig en leefbaar
Rijnmond gebied werken. Tegelijkertijd werken aan circulariteit van de economie en aan transitie naar een duurzame energievoorziening, en leggen we in een steeds verder digitaliserende
wereld een solide basis voor een werkwijze zoals met de Omgevingswet beoogt.
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) 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 2019 vastgelegd.

1.3

Leeswijzer

De begroting is ingedeeld in overeenstemming met 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.
Programmaplan (hoofdstukken 4, 5 en 6); het programmaplan bevat de te realiseren programma’s (Bedrijven, Gebieden, Bedrijfsvoering).
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-

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 2019 (hoofdstuk 8).
Ontwikkeling van de baten 2017 - 2019 (hoofdstuk 9).
Ontwikkeling van de financiële positie van de DCMR (hoofdstuk 10).
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Deel 1: Beleidsbegroting
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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 genoemde ambitie is tweeledig. Enerzijds moet de regio consequent en continue zorgen
voor een gezond leefklimaat en veilige woon- en werkomgeving. Dat vergt een professioneel
toezicht op en regulatie van bedrijvigheid in de regio. De DCMR is daar al bijna 50 jaar de uitvoerder van. Anderzijds is er de ambitie dat de grote opgaven van deze tijd, zoals de transitie
naar een duurzame haven, het klimaatvraagstuk en de ontwikkeling van een circulaire economie, hun weerslag gaan vinden in het werk van de dienst. En ook dat de DCMR straks goed is
uitgerust om uitvoering te geven aan de omgevingswet, in de context van maatschappelijke
veranderingen als informatisering, robotisering en eisen van vergrote transparantie en participatie. Dat vraagt van de DCMR een open houding naar én aanpassing aan deze veranderingen. Veelal kan dit door bestaande taken en werkwijzen te verrijken en verder te ontwikkelen.
Maar ook is het soms nodig om nieuwe wegen in te slaan.
In het meerjarenprogramma VTH 2017 – 2020 (hierna MJP) van de DCMR is beschreven hoe
de DCMR bij de uitvoering van de VTH taken invulling geeft aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de participanten. In het vervolg van dit hoofdstuk zijn prioriteiten die in het
MJP gesteld worden weergegeven, aangevuld met de thema’s die in 2019 hoofdonderwerpen
zijn in het programma gebieden. Paragraaf 2.2. beschrijft de prioriteiten die te maken hebben
met de hierboven beschreven nieuwe uitdagingen. De andere focuspunten uit het MJP vindt u
in paragraaf 2.3 en paragraaf 2.4.

2.2

Nieuwe uitdagingen

Nieuwe opgaven stellen nieuwe eisen aan het werk van de DCMR, zowel wat betreft inhoud als
ook in aanpak. Het gaat om de transitie opgaven, de eisen die de omgevingswet stelt, en de
uitdaging van een omgevingsgerichte DCMR in een digitale wereld.
2.2.1

De transitie opgaven

In lijn met de beleidsdoelstellingen van de participanten zijn de transitie naar een duurzame
haven, het klimaatvraagstuk en de ontwikkeling van een circulaire economie steeds sterker
richtinggevend voor het gehele werkterrein van de DCMR. Zo’n 40% van het energieverbruik in
Nederland ligt bij bedrijven, voornamelijk bij de industrie. In de transitie van het Rotterdamse
havengebied naar een duurzame haven, is energie en klimaat daarom één van de hoofdopgaven, gekoppeld aan de opgave van een circulaire economie.
Energie en Klimaat
In het Energieakkoord 2013 is vastgelegd dat gemeenten en provincies prioriteit moeten geven
aan de handhaving van de energiebesparingsverplichtingen in de Wet milieubeheer en de EED
(Energie Efficiency Directive). Bij veel gemeenten in het werkgebied van de DCMR zijn ontwikkelingen gaande om ‘van het gas’ af te komen.
Voor de middelgrote en kleinverbruikers zet de DCMR wettelijk instrumentarium in voor het
treffen van energiebesparende maatregelen, waaronder ook besparing op brandstof. Voor bedrijven waar geen wettelijk instrumentarium beschikbaar is, zal de nadruk liggen op innovatie,
nieuwe samenwerkingsverbanden, het aanboren van externe subsidiestromen of andere fondsen en het op andere wijze scheppen van de juiste randvoorwaarden voor verduurzaming.

Begroting 2019

Blad 10 van 38

In de advisering over ruimtelijke plannen zal meer dan voorheen energiebesparing, benutting
van warmte- en koude, mobiliteit en duurzame energie een speerpunt zijn.
De Europese Energie-efficiëntie richtlijn stimuleert warmte- en koudeuitwisseling. DCMR zal in
2019 met participanten en andere partijen verkennen hoe de toepassing van warmte/koude
uitkoppeling met wet- en regelgeving kan worden gestimuleerd.
Circulaire economie: van afval naar grondstof
Overheden en marktpartijen zetten in toenemende mate in op de meer circulaire en biobased
economie, waarbij afval als grondstof wordt ingezet. Het Rijk heeft in het programma Circulaire
Economie vastgelegd dat Nederland uiterlijk in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen. Vooral in het Rijnmondgebied met zijn grote belang in traditionele grondstoffen als olie,
kolen en ertsen, wordt de urgentie van deze transitie naar een circulaire economie gevoeld.
Voortbouwend op de in 2018 met participanten te formuleren ambitie voor dit beleidsterrein, zet
de DCMR in 2019 het VTH-instrumentarium en de (ruimtelijke) advisering in op inpassing van
deze nieuwe vormen van bedrijvigheid in het gebied. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om
analyse van stofstromen, het met elkaar in contact brengen van partijen in de keten, en specifieke aandacht in de vooroverleg fase van de vergunningverlening. Afgestemd op de te formuleren ambitie zal gericht capaciteit worden ontwikkeld.
2.2.2

De Omgevingswet en databeheer

Het Rijk wil dat met de Omgevingswet meer ruimte ontstaat voor hoogwaardige gebiedsontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is ‘eenvoudig beter’. Grotere lokale bestuurlijke afwegingsruimte,
integratie op plan- en beleidsniveau, een integrale beoordeling van de leefomgeving (milieu,
duurzaamheid, natuurbescherming, welstand, gezondheid, infrastructuur), intensieve participatie en verregaande automatisering, zijn belangrijke elementen in de wet. Om de wet goed te
laten werken zijn digitalisering van werkprocessen, adequaat databeheer en gegevensontsluiting essentieel.
Omgevingswet
De Omgevingswet zal volgens de huidige planning in 2021 in werking treden. VNG en IPO
hebben aangegeven dat bij de voorbereiding op de invoering “temporiserend” gedrag ongewenst is. In lijn hiermee bereidt de DCMR zich voor op de Omgevingswet. In de keuzes die de
DCMR in de aanloop naar de Omgevingswet zal maken, zijn ‘no regret’ en ‘aansluiten bij de
ontwikkelingen bij de participanten’ richtinggevend. Waar dit kan gebeurt dit, onder meer in het
Rijnmondberaad, in (sub)regionaal verband, om schaalvoordelen te benutten, kennisuitwisseling te faciliteren, en vergelijkbare werkwijze te ontwikkelen.
De DCMR streeft er naar dat participanten straks optimaal worden geadviseerd over hoe initiatieven en ontwikkelingen mogelijk gemaakt kunnen worden binnen de kaders die het omgevingsplan stelt. Faciliteren in plaats van toetsen is daarbij het uitgangspunt, uiteraard met een
scherp oog voor de eisen die het omgevingsplan en omgevingsvisie stellen aan leefbaarheid,
veiligheid en milieu. Ook vergunningverlening en naleving moeten in lijn zijn met het omgevingsplan. In 2018 maakt de DCMR een impactanalyse welke ontwikkelingen in kennis en
vaardigheden, processen en producten noodzakelijk zijn om deze rol te vervullen. In 2019
wordt begonnen met de implementatie.
Data en gegevensbeheer
Voor de DCMR is het van groot belang om over betrouwbare en actuele gegevens en informatie te beschikken. Dat geldt bij de huidige taakuitvoering, maar zeker ook als de omgevingswet
van kracht is. Gegevens moeten in alle fasen van de beleidscyclus toegepast kunnen worden.
De DCMR beschikt over en gebruikt vanuit eigen dataverzameling en vanuit externe bronnen
milieu-informatie bij de primaire processen reguleren (vergunningverlening en mer), inspecteren (toezicht) en adviseren (gebiedsontwikkeling en monitoren). Samen met participanten
wordt uitvoering gegeven aan een meerjarig programma dat er op gericht is gegevens zo te
beheren en op orde te hebben dat deze beschikbaar, bruikbaar en bestendig toegankelijk zijn,
zowel binnen de DCMR als voor externe doelgroepen. Daarbij is ook aandacht voor nieuwe
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ontwikkelingen zoals sensortechnieken, dataverzameling door publieksgroepen en de steeds
hogere eisen aan transparantie van overheidsdata.
2.2.3

Een omgevingsgerichte DCMR in een digitale wereld

Participanten, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties stellen steeds hogere eisen
aan de manier waarop de DCMR zich verhoudt tot zijn omgeving. Dat vraagt om een andere
manier van adviseren en ook om een andere omgang met de omgeving, die steeds verder
digitaliseert.
Omgevingsbewust en oplossingsgericht
De samenleving verwacht van de DCMR dat de dienst zijn rol als toezichthouder op uitvoering
van wet- en regelgeving consequent en voortvarend uitvoert. Dat zal in de toekomst niet veranderen. Wel zal in toenemende mate van de dienst verwacht worden dat zij meedenkt over
hoe wet- en regelgeving toegepast kunnen worden om oplossingen te vinden die passen binnen de opgaven van deze tijd, daarbij slim gebruik makend van de mogelijkheden van het digitale tijdperk. Dat kan gaan om het inpassen van nieuwe woninglocaties in een dichtbebouwd
en milieubelast gebied. Of om de vergunningverlening aan een bedrijf dat afval gebruikt als
grondstof en zo bijdraagt aan de circulaire economie. Maar ook om een maatwerkvoorschrift
dat de balans vindt tussen horeca-activiteiten en het woongenot van burgers.
Dit vraagt van onze adviseurs, vergunningverleners en onze toezichthouders een op samenwerking gerichte houding, waarbij proactief signaleren, oplossingsgericht meedenken – ook
buiten de kaders van wet- en regelgeving – en vaardigheid in de inzet van de modernste ictmiddelen en meetmethoden, gecombineerd worden met rolvastheid als toezichthouder of toetser. De DCMR zet er gericht op in om het omgevingsbewustzijn van de organisatie verder te
ontwikkelen om deze complexe rol waar te maken.
Transparant en in verbinding
Van de overheid wordt verwacht dat zij transparant is en zich verbindt met de samenleving.
Transparantie gaat over openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. Zo
ruim en zo gemakkelijk mogelijk. Dat is een voorwaarde om vertrouwen op te bouwen en participatie mogelijk te maken. De DCMR wil zijn bevoegd gezag taken en adviesrol, uitvoeren in
verbinding met de samenleving . Dan gaat het om geloofwaardigheid, gebruiker georiënteerde
informatievoorziening en aansluiten bij de belevingswereld van burger en bedrijfsleven. De
DCMR wil zijn ICT –voorzieningen daarom op een hoger niveau brengen. Zodat verschillende
gebruikers gegevens over de leefomgeving en over de voortgang van processen snel en gemakkelijk kunnen ontsluiten. En ook gegevensverzameling door inzet van burgers (citizen science). De overheid treedt steeds vaker op als netwerker of speelt een co-creërende rol in specifieke vraagstukken. Dat vraagt om nieuwe communicatievormen die passen bij de state-ofthe-art in kennisontwikkeling en – uitwisseling en technologie. In de relatie met de collegatoezichthouders, belanghebbenden en kennisinstellingen zet de DCMR in op nieuwe communicatievormen zoals communities, communicatie via apps, en social media. En stellen we de
burger in staat om op meer manieren (digitaal) te participeren in het werk van de DCMR.

2.3

Overige Focuspunten

Per milieuthema zijn in het MJP meerjarige focuspunten benoemd, waarvan een deel in de
vorige paragraaf al is beschreven. De DCMR werkt in 2019 daarnaast doelgericht aan focuspunten binnen de volgende milieuthema’s:
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Veiligheid
Het Rijnmondgebied kent relatief veel risicobedrijven binnen de chemiesector en de op- en
overslagbedrijven. Deze bedrijven moeten voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaarden.
Ten aanzien van het thema externe veiligheid gelden de volgende focuspunten:
-

-

-

Kritische veiligheidsvoorzieningen; Incidenten bij de risicobedrijven hebben door de bedrijfsactiviteiten potentieel een groot effect op de veiligheid in de woonomgeving. De
DCMR zet voor het scenario ‘kleine kans groot effect’ gericht in op actualisatie van de vergunningen en toezicht met extra aandacht voor de aanwezigheid, de werking en het onderhoud van kritische veiligheidsvoorzieningen.
Integriteit installaties; Veel bedrijven in de Rijnmond werken met complexe en risicovolle
installaties (waaronder reactoren en tanks) en drukopslagbollen. De DCMR onderzoekt
daarom de integriteit van deze installaties, met gerichte fysieke inspecties.
Veiligheidscultuur; Het stimuleren van verbetering van de veiligheidscultuur is een derde
belangrijk onderdeel van het toezicht op de risicovolle bedrijven. Daarbij gaat het er om het
veiligheidsbewustzijn te vergroten en om medewerkers zich zo te laten gedragen dat de
kans op incidenten wordt geminimaliseerd.
Implementatie Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS); Wanneer bedrijven niet aan de
eisen van de best beschikbare technieken voldoen, ontstaan er vermijdbare veiligheids- en
milieurisico’s. De PGS documenten die deze techniek beschrijven, worden door de Rijksoverheid geactualiseerd. De DCMR verankert in vier jaar tijd de nieuwe eisen in de vergunningen.

Lucht en geur
Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de leefomgeving en de gezondheid van de mens.
De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in de Rijnmond over het algemeen verbeterd. Ten aanzien van het thema lucht en geur gelden in 2019 de volgende focuspunten:
-

-

-

-

Stikstofoxiden (NOx); Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge
temperatuur, zoals bij stookinstallaties. Stikstofoxiden werken verzuring van het milieu in
de hand en zijn schadelijk voor de luchtwegen. Ze kunnen smog creëren en versterken het
broeikaseffect. Als gevolg van wetswijzigingen actualiseert de DCMR vergunningen en
voert de DCMR inspecties uit.
Vluchtige organische stoffen (VOS); VOS zijn slecht voor de gezondheid en het milieu.
Sommige zijn kankerverwekkend en andere bedreigen de ozonlaag. Specifiek voor de
kankerverwekkende stof benzeen is er af en toe publieke onrust over kortdurende verhoogde concentraties. Er vinden nog steeds overschrijdingen van de streefwaarde (1
µg/m3) voor benzeen in het Rijnmondgebied plaats. Op dit moment wordt een aantal regels
herzien. De DCMR verankert de gewijzigde eisen in vergunningen of maatwerkvoorschriften en houdt toezicht op de implementatie daarvan door bedrijven. De ontgassing van
schepen en de installaties die daarvoor worden ingericht zijn daarbij een specifiek aandachtspunt.
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS); ZZS zijn zeer slecht voor de gezondheid en het milieu
omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, genetische schade aanrichten, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Deze schadelijke gevolgen leiden tot
grote maatschappelijke onrust wanneer emissies plaatsvinden of hebben plaatsgevonden.
De DCMR verwacht van bedrijven transparantie over ZZS die ze gebruiken en uitstoten, en
is gericht op minimalisatie van uitstoot naar lucht, bodem en water. De komende jaren vindt
een inventarisatie plaats van alle mogelijke ZZS die in het Rijnmondgebied kunnen vrijkomen.
Geurhinder; Geuroverlast beïnvloedt de leefbaarheid en gezondheid. Vooral geuroverlast
veroorzaakt door de chemie en de tank op- en overslag komt veel voor en heeft een nadelig effect. Ook de voedingsmiddelenindustrie en het afvalwaterbeheer zorgen geregeld voor
industriële geurklachten. De grootste geurhinder ontstaat bij een niet goed functionerende
dampretourverwerking of bij te snel pompen. De EU herziet de BREF Large Volume Organic Chemical Industry. De nieuwe eisen worden binnen vier jaar in de vergunningen verankerd. De DCMR houdt toezicht op de implementatie van deze eisen door de bedrijven.
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Afvalwater en bodem
Voor bodem worden de doelen vooral bepaald door het Convenant Bodem en Ondergrond
2016-2020 dat is afgesloten tussen de bevoegde gezagen voor het bodembeheer en de Rijksoverheid. Daarin heeft de aanpak van de spoedlocaties op basis van verspreiding en de aanpak van de humane en ecologische spoedlocaties (waaronder diffuus lood) prioriteit. Waar
mogelijk wordt ingezet op duurzaam gebruik en beheer van verontreinigde locaties.
Lozing op het riool van oliën en vetten door bedrijven waar voedingsmiddelen worden bereid
(horeca) en door de voedingsmiddelenindustrie, kan de werking van het riool en de waterzuiveringsinstallaties door dichtslibbing ernstig verstoren. Het riool functioneert dan niet goed, wat er
toe kan leiden dat overlast voor bewoners en andere gebruikers optreedt en ook dat ongezuiverd afvalwater in het milieu kan komen. In het toezicht door de DCMR is dit daarom een belangrijk thema.
Geluid
Geluidhinder, bijvoorbeeld van verkeer, van industriële of havengerelateerde bedrijvigheid of
van horeca, heeft een nadelige invloed op de gezondheid en op de leefbaarheid.
Horecabedrijven zorgen voor (aanzienlijke) hinder door muziek gerelateerde activiteiten in de
avond- en vroege nachtperiode. Is er geluidshinder, dan treedt de DCMR handhavend op.
Voorkomen is echter beter dan handhaven. Eén van de oorzaken van het ontstaan van geluidhinder door horecagelegenheden is de relatief snelle wisselingen van exploitanten. De DCMR
bouwt daarom met de participanten in 2019 voort op de preventieve aanpak rond de aanvraag
van exploitatievergunningen.
De verdichting van het stedelijk leefmilieu en het naar elkaar toegroeien van wonen en havenactiviteiten en verkeersfuncties, maken dat in de ruimtelijke advisering het thema geluid steeds
meer centraal komt te staan. Bij tijdige inbreng van geluidsexpertise in de planontwikkeling zijn
vaak creatieve oplossingen te vinden. In bestaande situaties wordt ingezet op het opsporen
van de meest hinderlijke bronnen. Op basis daarvan wordt een gerichte aanpak gekozen,
waarvan handhaving onderdeel kan zijn.

2.4

Ontwikkelpunten

Naast de focuspunten op de milieuthema’s ziet de DCMR een aantal ontwikkelingen op zich
afkomen waarvan ook de participanten hebben aangegeven ze relevant te vinden. Deze zijn
uitgewerkt in ontwikkelpunten en vergen nadere verkenning om te bepalen of en hoe de DCMR
deze punten bij de reguliere uitvoering van de VTH-taken of gebiedstaken kan meenemen.
Nieuwe brandstoffen
Momenteel vindt er een ontwikkeling plaats waarbij nieuwe brandstoffen worden ingezet in het
(scheepvaart) verkeer. De productie, de opslag, het vervoer en de verlading van nieuwe brandstoffen brengt andere veiligheidsrisico’s met zich mee. Naar verwachting zullen de knelpunten
in de komende jaren gaan toenemen met de voorziene groei van het gebruik van nieuwe
brandstoffen. Vraagstukken m.b.t. LNG en waterstof bijvoorbeeld zijn actueel.
Het is nodig om de toepassing van nieuwe brandstoffen in stedelijk gebied te onderzoeken en
een afwegingskader voor de beoordeling van het veiligheidsrisico vast te stellen. Voor uitvoering van regelgeving t.a.v. nieuwe brandstoffen moeten de medewerkers van de DCMR een
adequaat kennisniveau hebben en zij dienen hiervoor opgeleid te worden.
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Asbestketen en grondstromen
Asbestvezels vormen bij inademing een groot gezondheidsrisico. Hoewel de toepassing om die
reden inmiddels is verboden, komt asbest nog veel voor. Het verwijderen moet zorgvuldig gebeuren, om te voorkomen dat er alsnog asbestvezels in het milieu komen. Door een wijziging
van het Besluit OmgevingsRecht is het toezicht op asbestverwijdering per 1 juli 2017 toegevoegd aan het basistakenpakket van Omgevingsdiensten.
De DCMR zal in 2019 uitvoering geven aan de afspraken die in 2018 met gemeentelijke participanten worden gemaakt over de uitvoering van het toezicht op asbestverwijdering. Toezicht
zal gaan plaatsvinden op de gehele keten, van de slooplocatie tot en met de stortplaats. Voor
de toezichtstrategie sluit de DCMR aan bij de landelijke aanpak van omgevingsdiensten. In een
eerste, intensievere fase zal per gemeente een beeld worden opgebouwd van de risico’s,
waarna een uitvoeringsniveau wordt afgesproken. Omdat dit niveau nog moeten worden vastgesteld, wordt het toezicht op asbestverwijdering in 2019 nog niet opgenomen in de begroting
(en de werkplannen voor dat jaar). Daarna zal toezicht op de asbestketen een vast onderdeel
worden van het werkpakket van de DCMR en de werkplannen.
Grondstromen
Bij het transport van verontreinigde grond naar bijvoorbeeld locaties voor terreinophoging, kunnen gezondheidsrisico’s ontstaan. Het grondverzet geeft ruimte aan grondbewerkers en toeleveranciers voor het illegaal mengen met andere partijen grond of voor het slim herbemonsteren
van de betreffende partij grond. Met minerale olie verontreinigde grond kan in de praktijk bij
tijdelijke opslag worden “uitgedampt” tot recyclebare grond (voor recycling mag grond maximaal 3 jaar in tijdelijke opslag worden genomen). De DCMR zal de ketens die hierbij betrokken
zijn, in kaart brengen en een gerichte aanpak ontwikkelen.
Cybersecurity
De Europese richtlijn Netwerk- en Informatiebeveiliging verplicht exploitanten van kritieke infrastructuur, essentiële aanbieders van informatiemaatschappijdiensten en overheden om adequate maatregelen te nemen om informatiebeveiligingsrisico’s te beheren en ernstige incidenten te rapporteren. De overheid heeft deze Europese richtlijn vastgesteld en werkt deze nu
nationaal uit. Onduidelijk is vooralsnog wie als bevoegd gezag voor deze richtlijn wordt aangewezen. Vooruitlopend op de richtlijn moeten cyberincidenten worden gemeld bij het nationaal
cyber security centrum (NCSC), dat ondersteuning biedt op vlak van digitale veiligheid.
In het Rijnmond gebied spelen het Havenbedrijf en de Veiligheidsregio een belangrijke rol bij
de ontwikkeling van dit thema. De DCMR volgt samen met deze partijen de landelijke ontwikkelingen.
Ontkoppelen hemelwater
Met de klimaatveranderingen wordt verwacht dat het aantal extreme regenbuien zal toenemen.
Wanneer dit niet verontreinigde hemelwater op het riool wordt geloosd, brengt dit een onnodige
en grote belasting van de capaciteit met zich mee. Overschrijding van de capaciteit van het
riool resulteert in overstort van vervuild rioolwater naar het oppervlaktewater, met verontreiniging van het oppervlaktewater als gevolg. Wanneer dit past binnen het beleid, de specifieke
mogelijkheden en de ambitie van participanten, worden de mogelijkheden voor hergebruik van
hemelwater daarin meegenomen.
Incidentenonderzoek
Wanneer een incident optreedt, reageert de DCMR hierop om de veiligheid en het milieu optimaal te beschermen. De DCMR verzoekt het bedrijf een onderzoek te doen naar het incident
en beoordeelt dit onderzoek en de door het bedrijf gekozen maatregelen ter voorkoming van
het specifieke incident. Het leren van incidenten kan echter versterkt worden. In 2019 en verder
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zullen we inzetten op het leren van incidenten en het verbeteren van de data-registratie. Hiermee sluiten we ook op dit punt de PDCA cirkel.
Lichthinder
In toenemende mate wordt de DCMR geconfronteerd met klachten en adviesvragen over lichthinder. Die kunnen betrekking hebben op verlichting bij sportvelden, op led-schermen ten behoeve van reclame, op bedrijfsterreinverlichting en ook op assimilatieverlichting in de glastuinbouw. Het goed en toekomstbestendig uitvoeren van het toezicht en de advisering op dit thema
vraagt om kennisopbouw en specifieke capaciteit. Hiervoor zal een aanpak worden ontwikkeld,
die in 2019 kan worden geïmplementeerd.
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3

Financieel kader
3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt weergegeven binnen welk financieel kader de beleidsinzet uit het vorige
hoofdstuk wordt uitgevoerd.

3.2

Financieel kader

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

Kader 2019

Kader 2020

Kader 2021

Kader 2022

Gemeente Albrandswaard

€

321.142 €

321.142 €

321.142 €

321.142

Gemeente Barendrecht

€

493.918 €

493.918 €

493.918 €

493.918

Gemeente Brielle

€

457.010 €

457.010 €

457.010 €

457.010

Gemeente Capelle a/d IJssel

€

416.753 €

416.753 €

416.753 €

416.753

Gemeente Goeree-Overflakkee

€ 1.289.871 € 1.289.871 € 1.289.871 € 1.289.871

Gemeente Hellevoetsluis

€

466.017 €

466.017 €

466.017 €

466.017

Gemeente Krimpen a/d IJssel

€

455.924 €

455.924 €

455.924 €

455.924

Gemeente Lansingerland

€ 1.231.744 € 1.231.744 € 1.231.744 € 1.231.744

Gemeente Maassluis

€

323.417 €

323.417 €

323.417 €

323.417

Gemeente Nissewaard

€

976.672 €

976.672 €

976.672 €

976.672

805.832 €

805.832 €

805.832 €

805.832

Gemeente Ridderkerk

€

Gemeente Schiedam

€ 1.123.228 € 1.123.228 € 1.123.228 € 1.123.228

Gemeente Vlaardingen

€ 1.393.466 € 1.393.466 € 1.393.466 € 1.393.466

Gemeente Westvoorne

€

Gemeente Rotterdam

€ 17.110.471 € 17.110.471 € 17.110.471 € 17.110.471

435.096 €

435.096 €

435.096 €

435.096

Provincie Zuid-Holland

€ 25.275.088 € 25.275.088 € 25.275.088 € 25.275.088

Projecten

€ 7.500.000 € 7.500.000 € 7.500.000 € 7.500.000

Totaal participanten

€ 60.075.649 € 60.075.649 € 60.075.649 € 60.075.649

3.3

Uitgangspunten

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

II.

Voor het structurele financiële kader van de gemeenten wordt rekening gehouden met een
indexering van + 2,6 % op de werkplanbijdragen overeenkomstig de indexeringsbrief voor
gemeenschappelijke regelingen. 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 kaderbrief 2019 van de provincie. De in de brief omschreven nullijn
voor opdrachtbudget wordt door de provincie heroverwogen indien en voor zover de DCMR
aantoont dat door het hanteren van de nullijn de taakuitvoering zowel kwantitatief als kwalitatief onder druk komt te staan.
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III.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.

X.
XI.

XII.
XIII.

Bij het bovenstaande geldt dat de structurele componenten uit de gewijzigde begroting
2018 de basis vormen voor het financiële kader 2019. Daarbij is een uitzondering gemaakt
voor het onderdeel knelpunt VTH uit de (gewijzigde) begroting 2018. De omvang van dit
knelpunt is € 1.752.000. Onder voorbehoud van goedkeuring door PS wordt dit budget toegevoegd aan het (structurele) financiële kader begroting 2019. Het financieel kader voor de
provincie is verder inclusief de structurele financiële bijdrage voor de overheveling van de
gemeentelijke en provinciale BRZO/RIE-bedrijven van de omgevingsdienst OZHZ (€
1.053.730). Voorts zal in de toelichting bij de begroting 2019 conform de wens van de provincie de omvang van de incidentele/aanvullende provinciale opdrachten worden ingeschat. Deze opdrachten worden zoals gebruikelijk geraamd onder de post Projecten (zie
ook uitgangspunt X).
In zijn algemeenheid wordt de financiering van de uitvoering van de provinciale VTH-taken
mede bepaald op basis van de kostprijssystematiek die in samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en Zuid-Hollandse omgevingsdiensten is ontwikkeld. Prognose en monitoring van het werkpakket en (gewenste) wijzigingen daarin - bijvoorbeeld ten aanzien van
het bedrijvenbestand of uitvoeringsniveau - zullen op outputgerichte wijze worden beschreven en onderbouwd. In 2018 wordt naar verwachting o.a. via de provinciale Kadernota en
Begroting 2019 besloten over gewenste (projectmatige) versterkingen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.
Het financieel kader voor Rotterdam houdt rekening met de overheveling van de Chemisch
Advies taken naar de VRR. Dit zorgt voor een verlaging van € 513.882.
Er is in de gemeentelijke en provinciale financiële kaders nog geen rekening gehouden met
een extra bijdrage voor de uitvoering van de EED taken waarvoor landelijk extra geld beschikbaar is gesteld in het provincie- en gemeentefonds.
Er is in de kaders nog geen rekening gehouden met de financiële consequenties van de
overheveling van de toezichtstaken op asbest(verwijdering) van gemeenten naar de
DCMR, tenzij hier met de betreffende gemeente al specifieke afspraken over gemaakt zijn.
De in het AB vastgestelde systematiek voor bepaling van de uurtarieven van de GR/DCMR
vormt de basis voor de financiële vertaling van uren naar geld. Een eventuele wijziging in
uurtarieven 2019 kan in de werkplannen 2019 tot verschuivingen binnen of tussen de programma’s leiden. Conform de bestuurlijke P&C-kalender zal in het DB van 9 april 2018 de
tariefstelling worden gesproken, rekening houdend met de kostenontwikkeling die voor
2019 wordt voorzien. Op dit moment kan nog geen uitgekristalliseerd beeld van de kostenontwikkeling worden gegeven, maar bij de voorbereiding van de tariefstelling zal rekening
moeten worden gehouden met o.a. de consequenties van de afgesloten Cao, de nieuwe
Cao 2019, de (verwachte) ontwikkelingen in pensioenlasten en de consequenties van de
gedane investeringen in ICT voorzieningen in 2017 en 2018.
Voor de bijdragen van de participanten voor de dienstbrede projecten Meldkamer, SKP en
Gemeenten crisisbeheersing zal in het AB van 4 juli een nieuw voorstel worden ingebracht.
Indien besluitvorming leidt tot wijzigingen, worden deze in een begrotingswijziging 2019
verwerkt. De bijdragen voor de overige dienstbrede projecten blijven vooralsnog ongewijzigd.
De omvang van de externe projectenportefeuille (additionele projecten) wordt geraamd op
het verwachte niveau van 2018.
De bijdragen van participanten in de meerjarenraming zijn vanwege onzekere vooruitzichten bij de overheid en overeenkomstig voorgaande jaren geïndexeerd met een percentage
van 0%.
De begroting is meerjarig in evenwicht waarbij expliciet via de meerjarige VenW inzicht
wordt gegeven welke kosten via de beschikbare bestemmingsreserves worden gefinancierd.
De begroting is opgezet conform de vigerende financiële regelgeving (BBV). Dit betekent
concreet:
• Er is een landelijk vastgestelde uniforme set van taakvelden. Voor de programma’s
Bedrijven en Gebieden van de DCMR alleen het taakveld ‘ milieubeheer’ relevant;
• De door de participanten gezamenlijk vastgestelde prestatie-indicatoren worden opgenomen in het programma Bedrijven;
• De kosten van de overhead worden apart geraamd in een apart (derde) programma
Bedrijfsvoering;
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XIV.

• Er wordt een raming van de Vennootschapsbelasting (VPB) opgenomen in het programma Bedrijfsvoering;
• Er wordt een raming van de algemene dekkingsmiddelen opgenomen;
• Er wordt een raming van de post onvoorzien opgenomen;
• Van de vijf landelijk vastgestelde financiële indicatoren zijn er voor de DCMR slechts
drie relevant. Deze worden opgenomen en toegelicht in de paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen;
• De belangrijkste financiële risico’s voor de DCMR zullen in de paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen worden benoemd en gekwalificeerd. Hierin wordt ook
de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen toegelicht en onderbouwd.
Op verzoek van de provincie wordt in een bijlage een indicatie opgenomen van de financiele omvang van de wettelijke en taken voor derden buiten de GR (niet-wettelijke taken) in
het kader van de wet Vennootschapsbelasting.
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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. Enkele afspraken daaruit zijn:
-

Toezicht wordt informatie- en risicogestuurd uitgevoerd,
Instrumentarium voor het toezicht wordt effect gericht ingezet.
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 2019 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?

4.2

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 2019 wordt, binnen de
kaders van de werkplannen, vertaald in een uitvoeringsprogramma.

4.3

Wat gaan we daarvoor doen?

In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van het programma Bedrijven nader toegelicht.
Uitvoering VTH taken op hoog niveau
Om het hoge niveau van uitvoering zoals bedoeld in het VTH uitvoeringsplan 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 de 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).
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Sinds 2017 zijn de VTH-werkzaamheden op programmatische wijze meerjarig gepland middels
het MJP, dat is gericht op het behalen van doelstellingen binnen de milieuthema’s. Binnen de
inspectiecyclus komt de programmatische werkwijze tot uiting door middel van meerjarige uitvoeringsplannen per branche.
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 door vertaald naar vergunningen. Daarnaast wordt jaarlijks een
actualisatieprogramma vergunningen opgesteld.
Brancheaanpak en risicosturing
De DCMR bewaakt en bevordert naleving bij bedrijven door een informatie- en risicogestuurde
aanpak per branche op te stellen. In 2016 heeft de DCMR voor ruim 40 branches een brancheplan opgesteld. Daarin staan op hoofdlijnen risico’s, doelgroepanalyse en toezichtstrategie
beschreven voor de daarop volgende vier jaar bij die branche. Zoals elk jaar worden in 2019 de
brancheplannen herijkt op basis van de ervaringen in voorgaande jaren.
Daarnaast zal het toezicht in 2019 worden doorontwikkeld op de volgende punten:
• Het onderzoek naar near misses bij een aantal (petro)chemische bedrijven wordt als
doorlopend proces voortgezet. Er worden conclusies getrokken over potentiele risicoen faalfactoren bij bedrijven opdat de inzet van inspectiemiddelen hierop kan worden
ingericht.
• Het toezicht bij (petro)-chemische en tank-op-en-overslagbedrijven wordt geïntensiveerd. Zowel qua inspectiefrequentie als qua diepgang wordt ingezet op een mix van
bestaande vormen van controles en specifieke onderwerpen/thema’s in projectvorm.
• Om beter in te kunnen spelen op mogelijke pieken in het toezicht wil de DCMR een
flexibel inzetbare schil van inspecteurs creëren, die bij grote incidenten in te zetten zijn,
en bijvoorbeeld verscherpt toezicht kunnen uitvoeren.
• Bij de herijking van de brancheplannen wordt voortdurend afgewogen of de inzet van
innovatief toezichtinstrumentarium de naleving kan vergroten. Daarbij wordt internationaal kennis gedeeld. Het kan hierbij gaan om sensortechnologie, digitale zelfcontrole
of het gebruik van satelliet- en/of camerabeelden. Ook zal communicatie als instrument
om naleving te vergroten, vaker worden ingezet.
• Onverminderd zal worden ingezet op verbetering van de informatiepositie van de
DCMR. Op basis hiervan kan nog beter richting worden gegeven aan de risicosturing
van het toezicht.
• In 2019 zal de analyse van het naleefgedrag van net-niet BRZO bedrijven worden afgerond. Er worden conclusies getrokken of een specifieke aanpak noodzakelijk is, en
of er voldoende samenhang is met de aanpak van BRZO bedrijven.
Vernieuwen instrumentarium voor Regulering
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).
In 2019 zal, als onderdeel van het ingezette programma VV 2.0, een volgende stap worden
gezet op weg naar de altijd actuele digitale vergunning voor de BRZO en Rie 4 bedrijven. Er
zal een projectcasus worden opgezet, waarbij een vergunning voor een bedrijf via het principe
van de altijd actuele digitale vergunning verleend zal worden, waarbij de inzichten opgedaan in
de eerdere pilot gebruikt zullen worden.
Meldkamer
Behalve voor het afhandelen van het jaarlijks nog steeds groeiende aantal klachten wordt de
meldkamer in toenemende mate ingezet voor het monitoren van andere omgevingssignalen,
zoals die van e-noses of van geluidsmonitoren. Om alle omgevingssignalen met elkaar te kunnen verbinden en daarmee de bron van de overlast te kunnen achterhalen is het nodig om de
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inrichting van de meldkamer monitor-functie af te stemmen. In 2019 wordt de visie die hierop in
2018 met de participanten is ontwikkeld, geïmplementeerd.
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 één overheid richting bedrijfsleven
te laten acteren. De nadruk in 2019 ligt op initiatieven om level playing field op het gebied van
vergunningverlening te creëren.
De verwachting is dat het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015-2018 zal worden
verlengd tot en met 2020. Tijdens de verlenging van het programma IOV wordt het werkveld
externe veiligheid voorbereid op de Omgevingswet, inclusief de beleidsvernieuwing die daarbij
speelt (Modernisering OmgevingsVeiligheid).
De DCMR coördineert in het IOV programma de uitvoering van deelprogramma 1 Brzo. Het
doel van dit deelprogramma is het realiseren van een gecoördineerde VTH-uitvoering en monitoring bij Brzo en RIE cat. 4 bedrijven zodat er een geborgde omgevingsveiligheidssituatie is bij
deze bedrijven. De één overheid gedachte wordt hiermee verder vormgegeven.
Tijdens deze periode onderzoekt het ministerie van IenW welke activiteiten en structuren na de
verlenging in stand dienen te blijven. Dit betreft zowel wettelijke als bovenwettelijke activiteiten
die het programma bevat. Het verminderen/wegvallen van deze aanvullende middelen vanuit
het programma Impuls Omgevingsveiligheid kan knelpunten voor de uitvoeringspraktijk tot
gevolg hebben.
Op 1 juli 2017 is de ondermandaatconstructie afgeschaft voor de BRZO taken. Daarmee is de
DCMR, als BRZO-OD, verantwoordelijk voor de VTH taken van alle bedrijven in Zuid Holland
en Zeeland. In 2018 zijn de samenwerkingsafspraken tussen de omgevingsdiensten in ZuidHolland geëffectueerd in de samenwerkingsovereenkomst. Voor 2019 staat hiervoor een verdere verdieping en eventueel verbreding van de samenwerking op stapel. De samenwerking
met de RUD-Zeeland heeft in 2018 via een publiek-publieke samenwerking vorm gekregen. Op
1 januari 2019 treedt deze overeenkomst in werking.
Transparante overheid
In lijn met de in paragraaf 2.2.3 geformuleerde ambitie – een omgevingsgerichte DCMR in een
digitale wereld – informeert de DCMR 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, digitaal, openbaar te maken. Dit vindt plaats in overleg
met de participanten.

4.4

Kritische proces indicatoren

Binnen het programma bedrijven zijn met participanten de kritische proces indicatoren afgesproken, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Over deze indicatoren zal gerapporteerd
worden in het jaarverslag 2019.

1

2

Omschrijving
Op tijd verlenen van
vergunningen kortlopende procedures

Indicator
% afgeronde besluiten binnen wettelijke
termijn

Op tijd verlenen van
vergunningen langlopende procedures

% afgeronde besluiten binnen wettelijke
/ afgesproken termijn

Begroting 2019

Doel
Voorkomen dat vergunningen van rechtswege
worden verleend (Lex
Silencio Positivo)
Op tijd eisen en maatregelen vastleggen tbv
adequaat toezicht

Streefwaarden
100 %

85 %
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3

Uitvoeren actualisatieprogramma

4

Uitvoeren inspectieprogramma

5

Opvolgen sanctiematrix

4.5

% vergunningen
geactualiseerd conform programma
% uitgevoerde controles conform de
jaarlijks bijgestelde
planning voor de
branches

% uitgevoerde acties
conform de sanctiematrix

Het vergunningenbestand actueel houden

100 %

Programmatisch (preventief) toezicht risicogericht uitgevoerd, gericht op verbeteren naleefgedrag en beperken
ernstige milieuovertredingen
Voortvarende aanpak
van de handhaving

100 %

100 %

Wat mag dat kosten?

De financiële omvang van het programma Bedrijven is bepaald aan de hand van de jaarrekening 2017, de vastgestelde werkplannen 2018 en het financieel kader 2019. Het programma
Bedrijven wordt enerzijds ingevuld vanuit de werkplannen en werkplanprojecten van de participanten en anderzijds door additionele projecten, die door participanten en niet-participanten
worden gefinancierd.
Tabel 2
Programma Bedrijven (x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2018

Realisatie 2017

- Baten

€ 25.432

€ 24.062

€ 26.539

- Lasten

€ 25.432

€ 24.062

€ 26.657

€0

€0

-€ 118

Taakveld: milieubeheer

Resultaat programma Bedrijven

De begroting 2019 is een indicatie voor de omvang van het programma. Tijdens de werkplanbesprekingen worden concrete afspraken gemaakt over de invulling en financiële omvang.
De stijging van de begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018 heeft enerzijds te maken
met de indexering van het financieel kader door de gemeenten met 2,6% en anderzijds met het
structureel maken van een aantal voorheen incidentele bijdragen voor VTH werkzaamheden.
Vanwege het incidentele karakter waren deze bijdragen niet op de begroting 2018 opgenomen.
Ten opzichte van de realisatie 2017 daalt de begroting 2019, omdat in 2017 een aantal omvangrijke incidentele taken zijn uitgevoerd.
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5

Programma Gebieden
5.1

Inleiding

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 of ontwikkelen van de actieprogramma’s voor, onder meer, luchtkwaliteit,
bodemsaneringsprogramma’s en actieplannen geluid.
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid.
Het ontwikkelen van integraal ondergrondbeleid voor de regio.
Het uitvoeren van meetprogramma’s, voor bijvoorbeeld lucht of geluid
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 2019 binnen het programma gebieden centraal staan. Dit aan de hand van beantwoording van drie vragen:
-

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

5.2

Wat willen we bereiken?

Ten aanzien van wat de DCMR binnen het programma gebieden wil bereiken wordt verwezen
naar het kader uit hoofdstuk 2. De exacte uitwerking daarvan in 2019 wordt vertaald in werkplannen en, zo nodig, in plannen van aanpak. Een aantal belangrijke elementen uit het programma gebieden wordt hieronder beschreven.

5.3

Wat gaan we daarvoor doen?

Integrale benadering bij ruimtelijke ontwikkeling
De DCMR is een belangrijke partner in ruimtelijke planprocessen van de participanten. Deze
(advies)rol wordt uitgevoerd 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. 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 zijn daarbij leidend. Per participant worden maatwerkafspraken gemaakt
op welke wijze de DCMR betrokken is bij ruimtelijke plannen en op welke wijze deze adviesrol
vorm krijgt.
In 2019 wordt ingezet op verbetering van de leefomgevingskwaliteit in het Rijnmondgebied
door zoveel mogelijk integraal te adviseren. Behalve de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale economie, is het een belangrijke uitdaging om creatieve oplossingen te vinden voor
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bijvoorbeeld de inpassing van de in het gebied gewenste extra woningen, en daarnaast ook
windturbines.
Omgevingswet en ontwikkeling databeheer
In hoofdstuk 2 is al uitgebreid beschreven hoe de DCMR zich voorbereidt op de omgevingswet,
onder meer door het databeheer te verbeteren. In aanvulling daarop investeert de DCMR in het
betrekken van het publiek bij het vast stellen van de omgevingskwaliteit. Dit wordt mogelijk
doordat goedkope sensoren en meetapparatuur beschikbaar komt. In zogenaamde citizen
science pilots zal, in eerste instantie op geluid- en luchtgebied, ervaring worden opgedaan met
het samen met burgers uitvoeren van milieumetingen
Beïnvloeding 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. Hierbij kan gedacht worden aan de herziening van de Europese richtlijn geluid, de aanpassing van de Europese geharmoniseerde
reken- en meetmethode en de publicatie van de WHO richtlijn geluid en gezondheid en de
doorwerking daarvan op de Geluid richtlijn en nationale regelgeving.
Meetprogramma Luchtkwaliteit informatie
Het huidige meetprogramma beslaat de periode 2016-2020. Uiterlijk in 2020 moet een nieuw
vijfjarenprogramma worden overeengekomen met de opdrachtgevers. In 2018 wordt aan een
tussentijdse evaluatie gewerkt en in 2019 wordt met de voorbereiding op het nieuwe programma gestart. Eind 2018 komt nationaal een nieuw actieprogramma luchtkwaliteit beschikbaar en
regionaal is bijvoorbeeld de aandacht voor ZZS toegenomen. Deze en nieuwe technologische
ontwikkelingen (sensoren, satellietinformatie) worden bij de opzet van het nieuwe meetprogramma betrokken.
OndergrondOntwikkelProgramma
In 2019 zullen gemeenten veel aandacht besteden aan de totstandkoming van hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Van oudsher is beheer en bestemming van de bovengrond goed
geregeld in het Bestemmingsplan. Voor een goed gebruik en bescherming van de ondergrond
zijn nog geen instrumenten beschikbaar om deze in te passen in ruimtelijke planvormen. In
samenspraak met participanten en kennisinstituten zoals RIVM worden nut en noodzaak nagegaan van een OndergrondOntwikkelProgramma waarin instrumentarium wordt ontwikkeld ten
behoeve van een adequaat beheer van de ondergrond door gemeenten.

5.4

Wat mag dat kosten?

De financiële omvang van het programma Bedrijven is bepaald aan de hand van de jaarrekening 2017, de vastgestelde werkplannen 2018 en het financieel kader 2019. Het programma
Bedrijven wordt enerzijds ingevuld vanuit de werkplannen en werkplanprojecten van de participanten en anderzijds door additionele projecten, die door participanten en niet-participanten
worden gefinancierd.
Tabel 3
Programma Gebieden (x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2018

Realisatie 2017

- Baten

€ 16.404

€ 16.007

€ 13.791

- Lasten

€ 16.404

€ 16.007

€ 13.912

€0

€0

-€ 121

Taakveld: milieubeheer

Resultaat programma Gebieden
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De begroting 2019 is een indicatie voor de omvang van het programma. Tijdens de werkplanbesprekingen worden concrete afspraken gemaakt over de invulling en financiële omvang.
De stijging ten opzichte van de begroting 2018 heeft enerzijds te maken met de indexering van
het financieel kader door de gemeenten met 2,6% en anderzijds door het feit dat het percentage overhead dat aan het programma is toegerekend is gedaald. Ten opzichte van de realisatie
2017 wordt de stijging verklaard doordat er binnen dit programma meer opbrengsten uit externe projecten zijn begroot dan in 2017 gerealiseerd.
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6

Programma Bedrijfsvoering
6.1

Inleiding

Sinds 2017 heeft de begroting van de DCMR een apart hoofdstuk voor het programma Bedrijfsvoering. Dit heeft een drietal redenen:
1. Door het 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 reden betreft de verplichting om sinds 2017 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 geworden voor de VPB.
3. Daarnaast zijn binnen het programma Bedrijfsvoering nog twee verplichte posten begroot:
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 daarom 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 2019 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
begroting 2018 en de realisatie 2017 opgenomen.
Tabel 4a:
Programma Bedrijfsvoering (x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2018

Realisatie 2017

- Baten

€ 18.228

€ 16.620

€ 17.659

- Lasten

€ 18.223

€ 16.620

€ 17.659

- Post onvoorzien

€0

€0

€0

- Finanncieringsfunctie

€0

€0

€0

- Vennootschapsbelasting

€5

€0

pm

€0

€0

pm

Taakveld: ondersteuning organisatie

Resultaat programma Bedrijfsvoering
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6.3

Toelichting

Een belangrijke grondslag voor het ramen van de 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, dat 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 naast
de kosten primair proces ook 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 onvoorzien als nihil. De begrote stijging van de kosten overhead ten opzichte van de realisatie 2017 wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten voor huisvesting en ICT.
In het kader van de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) per 2016, heeft de DCMR
een eerste concept aangifte opgesteld omdat zij in beginsel in het kader van de VPB ondernemingsactiviteiten uitvoert en dus VPB-plichtig is, maar voor het overgrote deel van de activiteiten een beroep kan worden gedaan op een van de objectvrijstellingen binnen de VPB. Uit deze
eerste concept-aangifte is gebleken dat de verwachte omvang van de af te dragen VPB zeer
beperkt is (ca. € 1.000). Voor 2019 wordt daarom ook een laag bedrag begroot aangezien de
verwachting is dat de aard van de activiteiten van de DCMR niet drastisch zal wijzigen.
Op verzoek van de provincie is een indicatie berekend van de verhouding van de VPBvrijgestelde en VPB-belaste activiteiten binnen de begroting van de DCMR.
Tabel 4b:
Aandeel
Begroting 2019
(min) x 1.000

Aandeel
begroting 2019
(max) x 1.000

Verdeling begroting 2019

Min

Max

VPB - vrijgestelde activiteiten

98%

95%

€ 58.804

€ 57.003

VPB - belaste activiteiten

2%

5%

€ 1.200

€ 3.000

Er is een minimum en een maximum variant berekend van de verwachte omzetverdeling. De
daadwerkelijke verdeling is afhankelijk van de uiteindelijke standpuntbepaling door de belastingdienst. De VPB wordt uitsluitend berekend over de fiscale winst die met de bovengenoemde VPB belaste activiteiten wordt behaald.
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7

Paragrafen
7.1

Inleiding

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

7.2

Lokale heffingen
Weerstandsvermogen
Risicomanagement
Onderhoud kapitaalgoederen
Financiering
Verbonden partijen

Lokale heffingen

De DCMR legt geen lokale heffingen op.

7.3
7.3.1

Weerstandsvermogen
Algemeen

De paragraaf weerstandsvermogen geeft een beschouwing 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.
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 is in onderstaande tabel weergegeven.
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Tabel 5:
Ontwikkeling algemene reserve (x € 1.000)

Mutaties

Stand

Stand per 1 januari 2019

€

1.770

Per saldo mutatie weerstandsvermogen 2018

€

-

Stand per 31 december 2019

€

1.770

Toevoeging uit resultaat 2018

€

-

Onttrekkingen uit het resultaat 2018

€

-

Resultaatbestemming 2018

€

-

De in de risico-inventarisatie geïdentificeerde (individuele) risico’s bieden geen directe basis
voor een rekenkundige benadering van het door de DCMR benodigd weerstandsvermogen.
Desalniettemin zullen schommelingen optreden in het jaarresultaat van de DCMR, hetzij door
interne hetzij door externe factoren. Aangezien deze schommelingen van veel - deels samenhangende - factoren afhankelijk is zal het jaarresultaat nooit geheel beheersbaar zijn. Vanuit
dat gezichtspunt is het verstandig een adequaat weerstandsvermogen op te bouwen om deze
schommelingen 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 is voldoende
omdat de organisatie en de sturing er op zijn gericht risico’s te beheersen en financiële consequenties te minimaliseren.
Het belangrijkste door het weerstandsvermogen af te dekken risico is adequate aanpassing
van de organisatie en bedrijfsvoering aan substantiële wijzigingen in de aard en het volume
van de dienstverlening op korte termijn. Dit risico wordt gedeeltelijk opgevangen door het gevoerde personeelsbeleid in combinatie met de reguliere uitstroom en instroom van personeel.
Op grond van afstemming met het management van de organisatie en 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 33 van de Gemeenschappelijke Regeling, waarin de
financiële verantwoordelijkheid van de gezamenlijke participanten is vastgelegd.

7.4
7.4.1

Risicomanagement
Algemeen

De DCMR Milieudienst Rijnmond levert met inzet van wettelijke instrumenten en vanuit zijn
specifieke deskundigheid een bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting van bedrijven
en aan het verhogen van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. De DCMR
werkt vanuit zijn expertise ook actief aan de integratie van milieuaspecten in andere beleidsterreinen en aan milieu en veiligheid gerelateerde maatschappelijke vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen. Om deze doelstelling ook in de toekomst te kunnen realiseren en de gewenste
kwaliteit te kunnen blijven leveren treft de dienst maatregelen voor een goede reputatie en een
duurzaam gezonde financiële situatie. Dit vindt plaats in het kader van ‘good public governance’. Eén van deze maatregelen is het opzetten en onderhouden van een systeem van risicomanagement. Daarbij wordt het begrip ‘risico’ breed opgevat als een gebeurtenis die zich in de
toekomst kan voordoen en die gevolgen heeft voor de realisatie van de doelstelling van de
DCMR.
Cyclisch risicomanagement is in de DCMR-organisatie in 2012 geïmplementeerd. De tweejaarlijkse uitvoering van de risicocyclus ondersteunt ook twee eerder geformuleerde doelstellingen:
- Risicobewustzijn; het besef dat ook de DCMR fouten kan maken en daarvan kan leren.
Risicomanagement is een instrument dat dit bewustzijn ondersteunt.
- Inbedden van risicomanagement in de reguliere planning en control cyclus.
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7.4.2

Inventarisatie risico’s

In 2016 is een nieuwe cyclus gestart met het inventariseren en categoriseren van risico’s. Uit
de gehouden inventarisatie zijn geen substantiële onbekende risico's naar voren gekomen, en
hebben de geïnventariseerde potentiele risico's betrekking op de volgende onderwerpen:
1. De DCMR kan haar taak niet of niet goed genoeg uitvoeren omdat de medewerkers te
weinig kennis en ervaring hebben.
2. De DCMR kan haar taak niet of niet goed genoeg uitvoeren omdat het gegevensbeheer niet op orde is (kwaliteit, beschikbaarheid e.d.).
3. De DCMR kan haar inzet onvoldoende onderbouwen omdat de interne processen voor
sturing en beheersing niet op orde zijn.
4. De DCMR speelt onvoldoende in op de wensen van de omgeving en ontwikkelingen
waardoor ze niet toekomstbestendig is. (van buiten naar binnen, oppakken ontwikkelopgaven)
Voor elk van deze risico’s is in een aantal stappen in 2017 de impact gekwantificeerd en zijn
beheersmaatregelen opgesteld. Vooralsnog leiden de uitkomsten van deze risico-inventarisatie
niet tot een voorstel voor een aanpassing van de door het bestuur vastgestelde norm voor het
weerstandsvermogen. Ook is met input vanuit de risico-inventarisatie een nieuw reviewprogramma 2018-2019 opgesteld. Tevens wordt in het reviewprogramma 2018-2019 voortgeborduurd op aanbevelingen uit eerdere reviewprogramma’s.
Het op grond van de vorige cyclus opgezette reviewprogramma 2016-2017 is begin 2018 afgerond. Dit heeft geresulteerd in verschillende verbeteringen in de procesuitvoering van de
DCMR.
Voor de borging van risicomanagement in de organisatie heeft het directieteam begin 2014 de
gebruikte instrumenten van risicomanagement samen gebracht in een structuur, onder toezicht
van een auditcommissie. De auditcommissie bestaat uit het directieteam, aangevuld met de
controller en een extern lid.
7.4.3

Financiële indicatoren

De indicatoren in onderstaande tabel 6 zijn overeenkomstig de voorschriften van BBV berekend:
Tabel 6:
Kengetallen
Netto schuldquote
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte

Jaarverslag
2017
-7,0%
68,6%
4,5%

Begroting
2018
1,3%
38,3%
1,9%

Begroting
2019
2,1%
31,4%
0,0%

Netto schuldquote:
Mede door de te begrote investeringen is de verwachting dat de netto schuldquote tussen de
1% en 3% blijft liggen. Ten opzichte van het jaarverslag 2017 verwachten wij dat de uitzettingen kleiner dan 1 jaar zullen afnemen.
Solvabiliteitratio:
De verwachting in de begroting 2019 is dat de bestemmingsreserves verder zullen afnemen
door onttrekkingen in 2019 en dat hier geen dotatie aan wordt gedaan. Hierdoor daalt de solvabiliteitsratio met een aantal procent. Ten opzichte van het jaarverslag is er een forse daling
door de eerder genoemde reden van de geplande onttrekkingen in 2018 en 2019.
Structurele exploitatieruimte:
De verwachting voor 2019 is dat er geen incidentele baten of lasten zijn waardoor deze ratio
nul is. In het jaarverslag 2017 komt dit door het eenmalige resultaat in het huisvestingsdossier.
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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 aan participanten en niet-participanten geleverd worden. Deze
paragraaf moet op grond van het BBV ten minste de kapitaalgoederen wegen, riolering, groen
en gebouwen bevatten.

7.6

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 treasurystatuut. Deze financieringsparagraaf is in samenhang met het treasurystatuut
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 rekening-courant wordt gebruik gemaakt van kasgeldleningen via goed bekendstaande banken.
In onderlinge samenhang worden het treasurystatuut, de financiële verordening en de controle
verordening jaarlijks beoordeeld op hun actualiteit en indien nodig opnieuw vastgesteld door
het algemeen bestuur. De laatste vaststelling vond plaats in het algemeen bestuur van 6 december 2017.

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.
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
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Overzicht van Baten en Lasten

In onderstaande tabel 7 is voor de jaren 2019 – 2022 een gespecificeerd inzicht gegeven in de
ontwikkeling van de baten en lasten van de DCMR.
Tabel 7
Lasten en Baten
Brutosalarissen

€

2019

2020

2021

2022

26.954.922 €

26.741.922 €

26.741.922 €

26.741.922

Garantietoelagen

€

905.822 €

905.822 €

905.822 €

905.822

IKB en overige salariskosten

€

5.915.207 €

5.915.207 €

5.915.207 €

5.915.207

Sociale lasten

€

8.386.533 €

8.386.533 €

8.386.533 €

8.386.533

Overige personeelskosten

€

1.969.534 €

1.969.534 €

1.969.534 €

1.969.534

Personeelskosten

€

44.132.019 €

43.919.019 €

43.919.019 €

43.919.019

Inhuur personeel

€

3.265.871 €

1.959.998 €

1.959.998 €

1.959.998

Diensten door derden

€

361.605 €

368.837 €

376.214 €

383.738

Inhuur personeel / diensten derden

€

3.627.476 €

2.328.835 €

2.336.212 €

2.343.736

Afschrijvingskosten

€

1.690.800 €

1.350.667 €

1.297.438 €

1.378.605

Huisvestingskosten

€

3.294.261 €

3.360.146 €

3.427.349 €

3.495.896

Automatiseringskosten

€

2.329.450 €

2.376.039 €

2.423.560 €

2.472.031

Vervoerskosten

€

786.930 €

802.669 €

818.722 €

835.096

Documentatiekosten

€

490.008 €

499.808 €

509.804 €

520.000

Communicatiekosten

€

229.806 €

234.402 €

239.090 €

243.872

Overige kosten

€

45.900 €

46.818 €

47.754 €

48.709

Overige directe kosten

€

7.176.355 €

7.319.882 €

7.466.280 €

7.615.605

Materiële lasten werkplannen en projecten

€

5.750.000 €

5.707.247 €

5.606.701 €

5.368.684

Totale lasten

€

62.376.650 €

60.625.650 €

60.625.649 €

60.625.649

Baten

€

60.075.649 €

60.075.649 €

60.075.649 €

60.075.649

Totale baten

€

60.075.649 €

60.075.649 €

60.075.649 €

60.075.649

Resultaat voor bestemming

€

-2.301.000 €

-550.000 €

-550.000 €

-550.000

Informatievoorziening

€

1.038.000 €

150.000 €

150.000 €

150.000

Productontwikkeling

€

800.000 €

150.000 €

150.000 €

150.000

Personeel en Organisatie

€

463.000 €

250.000 €

250.000 €

250.000

Resultaat na bestemming

€

-0 €

-0 €

0 €

0

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Voorstel technische bestemming:
Mutatie algemene reserve

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Dotatie bestemmingsreserves:
Informatievoorziening
Personeel en organisatie

€

-

€

-

€

-

€

-

Productontwikkeling

€

-

€

-

€

-

€

-

Resultaat na bestemming

€

-0 €

-0 €

0 €

Conform de financiële uitgangspunten, opgenomen in hoofdstuk 3, is de meerjarenbegroting
geïndexeerd met 0%. Voor 2019 is geen nieuw beleid begroot.
In onderstaande tabel 8 is voor 2019 inzicht gegeven in de baten en lasten per participant:.
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Tabel 8
Omschrijving

Lasten 2019

Baten 2019 Resultaat 2019

Gemeente Albrandswaard

€

321.142 €

321.142 €

-

Gemeente Barendrecht

€

493.918 €

493.918 €

-

Gemeente Brielle

€

457.010 €

457.010 €

-

Gemeente Capelle a/d IJssel

€

416.753 €

416.753 €

-

Gemeente Goeree-Overflakkee

€

1.289.871 € 1.289.871 €

-

Gemeente Hellevoetsluis

€

466.017 €

466.017 €

-

Gemeente Krimpen a/d IJssel

€

455.924 €

455.924 €

-

Gemeente Lansingerland

€

1.231.744 € 1.231.744 €

-

Gemeente Maassluis

€

323.417 €

323.417 €

-

Gemeente Nissewaard

€

976.672 €

976.672 €

-

Gemeente Ridderkerk

€

805.832 €

805.832 €

-

Gemeente Schiedam

€

1.123.228 € 1.123.228 €

-

Gemeente Vlaardingen

€

1.393.466 € 1.393.466 €

-

Gemeente Westvoorne

€

Gemeente Rotterdam

435.096 €

435.096 €

-

€

17.110.471 € 17.110.471 €

-

Provincie Zuid-Holland

€

25.275.088 € 25.275.088 €

-

Projecten

€

7.500.000 € 7.500.000 €

-

Totaal participanten

€

60.075.649 € 60.075.649 €

-

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 2019 geen positief resultaat begroot.
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Ontwikkeling werkplanbijdragen 2017 - 2019

In onderstaande tabel 9 is het verloop van de bijdragen van de participanten over de jaren
2017 tot en met 2019 zichtbaar gemaakt.
Tabel 9
Raming baten
2017
Gemeente Albrandswaard
€
317.909
Gemeente Barendrecht
€
489.823
Gemeente Brielle
€
447.585
Gemeente Capelle a/d IJssel
€
426.769
Gemeente Goeree-Overflakkee € 1.251.980
Gemeente Hellevoetsluis
€
399.605
Gemeente Krimpen a/d IJssel €
437.760
Gemeente Lansingerland
€ 1.209.553
Gemeente Maassluis
€
318.738
Gemeente Nissewaard
€
955.812
Gemeente Ridderkerk
€
792.431
Gemeente Schiedam
€ 1.093.824
Gemeente Vlaardingen
€ 1.354.329
Gemeente Westvoorne
€
425.453
Gemeente Rotterdam
€ 17.357.339
Provincie Zuid-Holland
€ 23.913.308
Projecten
€ 7.400.000
Totaal participanten
€ 58.592.219
Omschrijving

Realisatie
baten 2017
€
265.219
€
536.226
€
432.709
€
408.551
€ 1.200.899
€
345.999
€
424.295
€ 1.313.594
€
297.996
€
844.504
€
773.887
€ 1.110.780
€ 1.483.851
€
382.088
€ 17.434.135
€ 23.513.084
€ 7.221.082
€ 57.988.897

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Primaire raming
Begroting 2018
313.004
481.402
445.429
406.192
1.257.184
395.775
444.370
1.200.531
315.221
951.922
785.411
1.094.764
1.358.154
424.070
17.176.647
22.138.658
7.500.000
56.688.734

Raming baten 2018 na
1e begrotingswijziging
€
314.544
€
484.922
€
446.531
€
430.705
€
1.289.610
€
518.330
€
446.024
€
1.205.181
€
316.851
€
955.548
€
788.230
€
1.099.174
€
1.361.544
€
425.169
€
17.219.444
€
24.521.187
€
7.500.000
€
59.322.994

Raming baten
2019
€
321.142
€
493.918
€
457.010
€
416.753
€
1.289.871
€
466.017
€
455.924
€
1.231.744
€
323.417
€
976.672
€
805.832
€
1.123.228
€
1.393.466
€
435.096
€
17.110.471
€
25.275.088
€
7.500.000
€
60.075.649

Toelichting
In de kolom ‘Raming baten 2017’ zijn de definitieve werkplanbijdragen 2017 weergegeven. De
kolom realisatie baten 2017 geeft de realisatie van de werkplanbedragen zoals opgenomen in
de jaarrekening/jaarverslag 2017.
In de ‘Primaire raming begroting 2018 ’ staan de begrote bedragen zoals opgenomen in de
beleidsbegroting 2018. De huidige werkplanbijdragen over 2018 staan vermeld in de kolom
‘Raming baten 2018 na vaststelling WP’.
De bedragen in de kolom ‘Raming baten 2019’ zijn gebaseerd op de uitgangspunten en aannames zoals deze in hoofdstuk 3 (Financieel kader) zijn opgenomen.
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Ontwikkeling financiële positie

In onderstaande tabel 10 is de geprognosticeerde balans per 1 januari 2019 en 31 december
2019 opgenomen.
Tabel 10
Per 31-122019

( € x € 1.000)

Per 01-012019

ACTIVA

Per 31-12- Per 01-012019
2019

PASSIVA

Materiële vaste activa

3.317

4.708 Eigen vermogen

Voorraden

1.400

1.400 Voorzieningen

Overige uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar

8.076

9.086 looptijd van één jaar of langer

3.453

5.754

0

0

0

0

5.000

5.000

6.000

6.100

14.453

16.854

Vaste schulden met een rentetypische

Netto vlottende schulden met een rente
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal generaal

60
1.600
14.453

60 typische kooptijd korter dan één jaar
1.600 Overlopende passiva
16.854 Totaal generaal

Toelichting mutaties 2019:
In onderstaande tabel 11 wordt het verloop van de activa in 2019 inzichtelijk gemaakt.
Tabel 11
Overige investeringen met een
economisch nut
Bedrijfsgebouwen

Ultimo 2018 (€)

investeringen

desinvesteringen

afschrijvingen

Ultimo 2019 (€)

0

0

0

0

0

968

0

0

284

684

Machines, apparaten en
installaties

3.120

200

0

1.051

2.269

Overige m at.vaste activa

620

100

0

356

364

4.708

300

0

1.691

3.317

Inrichting nieuwe pand DCMR

TOTAAL

Eigen vermogen
Algemene reserve
Naar verwachting zal geen mutatie van de Algemene reserve plaatsvinden en daarom blijft
deze gehandhaafd rond het gewenste niveau.
Bestemmingsreserve
Voor 2019 zijn de volgende onttrekkingen van bestemmingsreserves voorzien:
• Informatievoorziening - door de doorontwikkeling en oplevering van een aantal informatiesystemen (RUDIS en Financieel administratief systeem) valt een deel van de bestemmingsreserve informatievoorziening vrij om de bijbehorende kosten te dekken. Een ander deel valt
vrij doordat er in 2019 ook nog geïnvesteerd wordt in de doorontwikkeling en professionalisering van het beheer van de IT huishouding van de DCMR.
• Personeel en organisatie – de frictiekosten die samenhangen met de reorganisatie uit 2015
zullen ook in 2019 nog leiden tot een onttrekking van de bestemmingsreserve
• Productontwikkeling: naar verwachting zal er nog een aantal investeringen in de versterking
en professionalisering van het VTH processen plaatsvinden, die gedekt kunnen worden uit
de bestemmingsreserve.
• Transitie fysieke infrastructuur: deze reserve is naar verwachting volledig vrijgevallen in
2017.
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Tabel 12
Omschrijving

Algemene reserve

Saldo
1-1-2019
€

Toevoeging
€

Onttrekking
€

1.770
1.770

0
0

0

Bestemmingsreserves
Informatievoorziening
Productontwikkeling
Personeel en organisatie
Subtotaal bestemmingsreserves

1.357
1.537
1.090
3.984

0
0
0
0

1.038
800
463
2.301

Totaal

5.754

0

2.301

Begroting 2019

Bestemming
resultaat
€

Dotatie
€

Saldo
31-12-2019
€

0

1.770
1.770

0

0

319
737
627
1.683

0

0

3.453

0
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1

Inleiding
1 .1

Operationeel resultaat

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van de DCMR over het jaar 201 7.
In het jaarverslag vindt u terug waarde DCMR in 2017 aan heeft gewerkt en wat dit heeft opgeleverd.
De jaarrekening geeft het overzicht van de financiële situatie van de DCMR over 2017. U zult daarin
lezen dat de DCMR een operationeel resultaat heeft behaald van -1-k€ 2.531 Dit negatieve resultaat
komt tot stand vanuit de normale bedrijfsactiviteiten van de DCMR en de incidentele last van k€ 1 .029
vanuit het huisvestingsdossier.
Het operationele resultaat is behaald mede dankzij kosten gemaakt voor uitgevoerde activiteiten ten
behoeve van eenmalige trajecten. Daarvoor zijn in het verleden bestemmingsreserves gevormd. Aan
de in voorgaande jaren gevormde bestemmingsreserves wordt voor die in 2017 gemaakte kosten een
bedrag van k€ 1 .697 onttrokken. Ook de hiervoor genoemde incidentele last van het huisvestingdos
sier is onttrokken uit de bestemmingsreserves. Daarnaast heeft de DCMR uit voorgaand boekjaar en
incidentele factoren een positief resultaat behaald van k€ 1 .864.
Uiteindelijk heeft de DCMR over 2017 een resultaat na bestemming behaald van k€ 2.809. Dit resul
taat bestaat voor k€ 1 .767 uit incidentele opbrengsten welke zijn ontstaan uit de afhandeling van het
huisvestingsdossier.
Voorgesteld wordt om dit resultaat over 2017 te bestemmen als toevoeging aan de bestemmingsre
serve Informatievoorziening ad k€ 1 .000, als toevoeging aan de bestemmingsreserve Personeel en
Organisatie ad k€ 650, als toevoeging aan de bestemmingsreserve Productontwikkeling ad k€ 1 .636.
Hierin is de vrijval van de resterende bestemmingsreserve Transitie Fysieke Infrastructuur ad k€ 477
verdisconteerd.
Hiermee komt het resultaat na technische bestemming uit op K€ 0.
Het Dagelijks Bestuur, 9 april 2018

R.M. Thé
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Het algemeen bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond,
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur,
Gelet op artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond;

BESLU IT:
vast te stellen het Jaarverslag en Jaarrekening 2017.

DCMR Milieudienst Rijnmond,
Schiedam, 4juli 2018.

R.M. Thé

R.A. Janssen

De secretaris,

De voorzitter,
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1.2

Leeswijzer

Het eerste deel van dit document bevat het jaarverslag. Daarin leest u waar de DCMR in 2017 aan
gewerkt heeft. Het bestaat uit de volgende onderdelen:
-

-

-

-

-

-

Programma Bedrijven;
Programma Gebieden;
Productie;
Programma Bedrijfsvoering;
Financieel jaarresultaat DCMR;
Paragrafen.

Het tweede deel van dit document bevat de jaarrekening. In dit gedeelte leest u hoe de financiële situ
atie van de DCMR in 2017 was. De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:
-

-

-

Balans;
Overzicht baten en lasten;
Toelichting.
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Deel 1: Jaarverslag
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Meerjarenprogramma VTH

2
2.1

Algemeen

De DCMR werkt aan een veilig en leefbaar Rijnmondgebied. De DCMR voert hiertoe bedrijfs- en ge
biedsgerichte taken uit binnen respectievelijk de programma’s bedrijven en gebieden. De bedrijfsge
richte taken bestaan uit vergunnirigverlening, toezicht en handhaving bij ruim 26.000 bedrijven in het
Rijnmondgebied. De gebiedsgerichte taken bestaan uit advisering bij ruimtelijke ordening en bij pro
jecten op het gebied van, onder meer, lucht, bodem en geluid.
Dit werk voert de DCMR voor het grootste deel uit in opdracht van vijftien gemeenten en de provincie
Zuid-Holland (de ‘participanten) en soms gefinancierd door externe geidstromen. De gezamenlijke
prioriteiten van de participanten zijn neergelegd in een Meerjarenprogramma. Hierin zijn de prioriteiten
beschreven waarop bij de uitvoering van het werk gericht wordt gestuurd. Zowel de kwalitatieve, als
de kwantitatieve verantwoording over de bedrijfsgerichte en gebiedsgerichte taken over 201 7 is in de
navolgende hoofdstukken weergegeven.

2.2

Opbouw van deze rapportage

De inhoudelijke verantwoording over het jaar 2017 bestaat uit drie delen:
• Een rapportage over de voortgang van het Meerjarenprogramma VTH
• Een beschrijving van de uitvoering van de programmas bedrijven en gebieden.
• De productiegegevens
In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang van lange termijn doelstellingen uit het Meer
jarenprogramma VTH 2017 2020 (MJP). Dit MJP is eind 2016 samen met de participanten opgesteld
en verbindt kwalitatieve doelstellingen op milieuthema’s met de uitvoering van de VTH taken in de
periode 2017 2020. De DCMR geeft hiermee invulling aan de ambities van de participanten en de
verplichtingen uit de nieuwe Wet VTH, zoals vastgelegd in de Nota VTH van de Provincie Zuid
Holland en hel Integraal Handhavingsprogramma (IHP) van Rotterdam en andere gemeentelijke
handhavingsnota’s. De andere werkzaamheden en ontwikkelingen in de programma’s bedrijven en
gebieden worden beschreven in de hoofdstukken 3 en 4. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op ont
wikkelingen bij de uitvoering van de brancheplannen en het actualisatieprogramma.
De productiegegevens zijn in hoofdstuk 5 te vinden.
-

-

2.3

Voortgang Meerjarenprogramma VTH

Bij de ontwikkeling van het Meerjarenprogramma VTH zijn focus en ontwikkelpunten onderscheiden.
Voor alle focuspunten zijn indicatoren gekozen waarmee de voortgang kan worden gevolgd. In dit
jaarverslag wordt voor het eerst gerapporteerd over deze indicatoren. Omdat het voor het eerst ge
beurt, heeft deze rapportage het karakter van een 0-meting. Een beperkt aantal indicatoren kan, door
verschillende oorzaken, dit jaar nog niet worden weergeven.
2.3.1

Focuspunten Veiligheid

In een dynamisch en dichtbevolkt gebied als het Rijnmondgebied met veel complexe en risicovolle
bedrijvigheid, is veiligheid uiteraard een belangrijk thema. Het afgelopen jaar, met twee incidenten bij
raffinaderijen (zie hierover hoofdstuk 3), maakt nog eens duidelijk dat het werken aan veiligheid nooit
af is. In het Meerjarenprogramma zijn voor dit thema de volgende focuspunten geformuleerd: kritische
veiligheidsvoorzieningen voor kleine-kans-groot-effect situaties, actualisatie van de PGS15 en 29,
ageing en veiligheidscultuur.
De uitgangssituatie op het gebied van veiligheid bij industriële bedrijven staat beschreven in de Staat
van de veiligheid majeure risicobedrijven 2016. Het doel om alle Brzo-bedrijven jaarlijks te inspecteren
is in 2016 vrijwel gerealiseerd (in Zuid-Holland en Zeeland 99%). De naleving bedroeg in Zuid-Holland
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en Zeeland 32%: van de 137 te inspecteren bedrijven werd er bij 32% geen overtredingen geconsta
teerd. De cijfers over 2017 zijn nog niet beschikbaar.
Wat betreft de aard van de overtredingen is er landelijk een trend dat het aantal ernstige overtreciin
gen (calegorie 1) daalt. Ook is er verschuiving waarneembaar in de ernst van de overtredingen van
categorie 2 naar categorie 3). Het lukt steeds beter om alle Brzo-bedrijven jaarlijks te controleren en
bedrijven houden zich steeds beter aan de veiligheidsregels van het Brzo. Dat is de startsituatie van
het MJP 2017 —2020.
Kritische veiligheidsvoorzieningen
Ook wanneer ongevallen en incidenten maar een kleine kans hebben om zich voor te doen, kunnen
de effecten groot zijn. Kritische veiligheidsvoorzieningen zijn in dat geval van belang om (dodelijke)
slachtoffers in woongebieden ton gevolge van ongevallen en incidenten in de industrie te voorkomen.
Met het focuspunt kritische veiligheidsvoorzieningen zorgt de DCMR ervoor dat de kritische veilig
heidsvoorzieningen op orde zijn bij bedrijven waar dit soort kleine-kans-groot-effect incidenten zich
kunnen voordoen, in het bijzonder bij bedrijven waarbij in de vergunning op dit punt nog geen eisen
zijn opgenomen. De verwachting is dat dit bij circa 25 bedrijven nodig zal zijn. Bij 9 bedrijven is in
2017 vastgesteld dat er inderdaad aanvullende veiligheidsvoorzieningen nodig zijn, bij één bedrijf is
hierover reeds een aangepast vergunning vastgesteld.
Kritische veiligheidsvoorzieningen
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Figuur 1: Geactualiseerde vergunningen voor kleine-kans-grote-effecten scenario’s

PGS-regefs
Regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
(PGS). De afgelopen tijd zijn PGS15 en PGS29 aangescherpt en bijgesteld. De DCMR past met priori
teit de vergunningen hierop aan. Van de 44 bedrijven waar aanpassing van de vergunning nodig is
voor de PGS 29, zijn er in 2017 en eerdere jaren 27 aangepast. Gerechtelijke uitspraken en nieuwe
versies van PGS29 kunnen er toe leiden dat de relevante vergunningen nogmaals aangepast moeten
worden,
PGS1 5 maakt de actualisatie van 11 vergunningen noodzakelijk. Het programma is gestart voor twee
vergunningen.
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Implementatie PGS
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Figuur 2: Geactualiseerde vergunningen voor de aangescherpte PGS regels
Uiteraard zijn ook inspecties uitgevoerd op de genoemde PGS-en. In 2017 is bij 243 controles
gekeken naar de regels uit PGS 1 5 en PGS 29. Daarbij zijn drie ernstige overtredingen geconstateerd.
Dit betreft ernstige overtredingen van PGS-15 voorschriften, met name de brandwerendheid van voor
zieningen en het plaatsen van gevaarlijke stoffen buiten de voorziening.
Integriteit van Installaties
De DCMR sluit aan bij het landelijke Brzo-project gericht op ageing en geeft gericht aandacht aan
bedrijven in het Rijnmondgebied waar mogelijke slijtage en veroudering van installaties kunnen optre
den. Bij Brzo.inspecties is in de ronde van 2017 onderzocht of en hoede bedrijven hun systemen op
het vlak van corrosie van geïsoleerde leidingen en koel- en bluswaterleidingen op orde hebben. Bij de
99 uitgevoerde controles, zijn er bij 4 ernstige overtredingen vastgesteld. Daarbij ging het om situaties
die op termijn een (groot) risico kunnen vormen. Deze bedrijven zijn sancties opgelegd.
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Figuur 3: Uitkomsten van het toezicht op integriteit van installaties (ageing)
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Velligheidscultuur
De incidenten bij Shell en Esso van dit jaar (zie verder hoofdstuk 3) maken het belang van een goede
veiligheidscultuur bij bedrijven nog eens duidelijk. De veiligheidscultuur van een bedrijf borgt het ge
wenste veiligheidsrelevante gedrag van alle betrokkenen. Daarmee is het een goede voorspeller voor
de manier waarop bedrijven met incidenten omgaan en gevolgen tot een minimum beperken. Voor de
DCMR is het in kaart brengen en stimuleren van de veiligheidscultuur bij risicovolle bedrijven een be
langrijk focuspunt. Het benodigde onderzoek hiervoor wordt gedaan door specialisten in veiligheids
cultuur. De resultaten hiervan worden vergeleken met het oordeel van inspecteurs bi) de bedrijven. In
2017 is bij 19 van de geplande 123 relevante bedrijven in kaart gebracht of er een verbeterprogramma
voor de veiligheidscultuur uitgevoerd wordt en in welk stadium de uitvoering zich bevindt: startend,
uitvoerend of evaluerend (plan-do-check-act-cyclus gesloten). In totaal is de afgelopen vijf jaar bij 59
bedrijven een interview over de veiligheidscultuur afgenomen. Bij 24 bedrijven is het beleid voor de
versterking van de veiligheidscultuur startend, bij 22 bedrijven is het beleid in uitvoering en bij 13 be
drijven is het evaluerend.
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Figuur 4; Stand van de veiligheidscultuur bij bedrijven
2.3.2

Focuspunten Lucht en geur

Trend in Iuchtkwa)iteit
Luchtverontreiniging is de voornaamste oorzaak voor milieugezondheidsschade bij mensen, Ook ver
oorzaakt het neerdalen van luchtverontreiniging op natuurgebieden schade aan natuur en biodiversi
telt. De DCR richt zich op emisses van bedrijven en daarbij is gekozen voor vier focuspunten, die
het meest rechtsreeks bijdragen aan gezondheid en klachten over de leefomgeving. Dat zijn de emis
sies van stikstofoxides (NOt), van vluchtige organische stoffen (VOS), van zeer zorgwekkende stoffen
(ZZS) en de overlast van geur door de industrie. Zoals te zien valt in de grafiek dalen de emissies van
stikstofoxides en van vluchtige organistische stoffen. Ook de overlast van geur laat over de jaren heen
een dalende trend zien, ofschoon deze overlast nog steeds aanzienlijk is (1157 klachten uit de indu
strie).
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Figuur 5: Emissies van NO, en Vos en geurklachten door industriële bedrijven in de Rijnmond
Over het algemeen worden op het thema lucht nauwelijks overtredingen vastgesteld. De emissiege
gevens van bedrijven worden vanaf 2018 aan een andere analyse onderworpen.
Actualisatie vergunningen
Een aantal aanscherpingen van regelgeving maken bij de betreffende bedrijven actualisatie van de
vergunningen op het thema lucht nodig. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:
De regels voor de emissies van stikstofoxide (NOx) van stookinstallaties, zijn recent aange
scherpt. Voor 18 bedrijven is aanpassing van de vergunning nodig.
Bedrijven zijn recent verplicht hun VOS emissies te beoordelen en eventueel hiervoor een
boekhouding bij te houden. Voor 22 bedrijven is aanpassing van de vergunning nodig
Het provinciale beleid om geuroverlast te verminderen is geactualiseerd en ook de regelge
ving op dit punt is voor sommige bedrijven aangescherpt.
-

-

In de grafiek is de voortgang van de actualisaties te zien. Voor NOx zijn vier vergunningen in behan
deling en is er één vastgesteld. De actuafisatie van vergunningen voor VOS moet nog beginnen, om
dat de bovengenoemde eisen voor VOS-emissies pas recent van kracht geworden zijn.
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Figuur 6: Geactualiseerde vergunningen op het punt van NO,
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Zeer zorgwekkende stoffen
De problematiek rondom Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) heeft recent opnieuw de aandacht gekre
gen. Het zijn stoffen die moeilijk afbreken in het milieu, die zich ophopen in voedselketens en die on
omkeerbare schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken. Sinds 2017 moeten bedrijven zelf be
oordelen of de stoffen die ze gebruiken aan de criteria voor ZZS voldoen en of ze al het nodige heb
ben gedaan om emissies naar het milieu tot een minimum te beperken (minimalisatieverplichting).
Belangrijk daarbij is dat het aantal stoffen dat nu onder de ZZS-classificatie valt fors is toegenomen.
De uitvoering van hot focuspunt Zeer Zorgwekkende Stoffen is in 2017 gestart met het opvragen van
rapportages van relevante bedrijven. De rapportages bevatten de stoffen die aan de criteria voor ZZS
voldoen en de maatregelen die bedrijven nemen om de emissies en lozingen te minimaliseren. Zodra
deze rapportages door de DCMR zijn getoetst en goed bevonden kan bij inspecties toezicht gehouden
worden op de gerapporteerde maatregelen. In 2017 zijn van 33 bedrijven waar dit nodig is, bij 6 rap
portage vastgesteld en zijn er 8 nog in behandeling.
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
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Figuur 8: Emtssies van zeven carcinogenen

Focuspunt Energie

Voor de DCMR is in bepaalde branches toezicht op de energiebesparingsverplichtingen een focuspunt. Uitzondering daarbij zijn bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem ETS meedoen.
Daarvoor gelden in Nederland geen energiebesparingsverplichtingen.
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Doel is dat alle overige grootverbruikers van energie een besparingsplan hebben en de rendabele
maatregelen daarin conform de planning uitvoeren. Bij midden-verbruikers wordt toegezien op de
wettelijke verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of
korter te treffen.
Groot verbruikers
Grote bedrijven die veel energie verbruiken moeten vierjaarlijks een energiebesparingsplan opstellen.
Dat zijn bedrijven die deelnemen aan energieconvenanten (MJA3) of moeten voldoen aan de Europe
se Energie Efficiency Directive (EED). Het bevoegd gezag beoordeelt deze plannen op basis van de
verplichting in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Alle Energie Efficiëntie Plannen van de 50 deelne
mers aan het MJA3-convenant in de Rijnmond zijn ingediend en de toetsing door de DCMR is halver
wege. Voor 465 van de 700 inrichtingen die onder de EED-plicht vallen zijn audits beoordeeld en be
sparingsplannen aangeleverd. De MJA-3 bedrijven zijn hierin meegeteld.
Besparingsmaatregelen energie
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Figuur 9: Aantal inrichtingen in de Rijnmond met een energiebesparingsplan
Middelgrote verbruikers
Voor vergunningplichtige bedrijven, die niet aan IIÂJA3 deelnemen of onder de EED vallen, is het in
strument de energieparagraaf in de vergunning. In een inventarisatie heeft de DCMR vastgesteld dat
226 vergunningen geactualiseerd moeten worden voor wat betreft het thema energie. Hiervan onder
deel zijn 74 provinciale vergunningplichtige bedrijven met een goedgekeurd energiebesparingsplan.
Deze bedrijven hebben minder prioriteit voor actualisatie van de vergunning. Vanwege de beperkte
capaciteit voor vergunningverlening is in het Fv1JP prioriteit gegeven aan de 80 meest energiegebrui
kende bedrijven. In 2017 zijn 4 vergunningen voor het thema energie in behandeling genomen en nog
geen vergunningen vastgesteld, 14 vergunningen waren reeds actueel (zie figuur 6).
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Figuur 10: Geactualiseerde vergunningen op het punt van energiebesparing
De DCMR heeft van de ingediende besparingsplannen beoordeeld hoeveel C02-reductie ermee gere
aliseerd kan worden. Dat is in potentie 160,000 ton per jaar, wat neer komt op de C02-emissies van
42.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.
Aan het einde van de MJP periode wil de DCMR 1 .400 bedrijven op verplichte maatregelen gecontro
leerd hebben. In 2017 zijn 622 controles uitgevoerd bij 170 locaties. Daarbij is bij 26 inrichtingen een
overtreding geconstateerd omdat er geen verplichte zelf beoordeling was uitgevoerd.
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Figuur 11: Uitkomsten van controles op het punt van energiebesparingsmaatregelen
2.3.4

Focuspunt Geluid

Repressieve en preventieve aanpak
Na vliegverkeer is de horeca de grootste bron van geluidsklachten in de Rijnmond. Dit betreft ook de
horeca bij sportcomplexen. Voor het bestrijden van deze overlast zet de DCMR diverse instrumenten
in. Op basis van de klachten over de horeca die bij de meldkamer binnenkomen, worden tweeweke
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fijkse meetrondes georganiseerd om te controleren of horecabedrijven zich aan de geluidsvoorschrif
ten houden. Deze repressieve aanpak wordt aangevuld met een preventieve aanpak. Belangrijke
elementen daarin zijn;
inzet van geavanceerde geluidsmonitoring op locatie. De ondernemer kan hiermee zelf vast
stellen of hij meer geluid produceert dan geformeerd, en direct bijsturen in zijn geluidproduc
tie
informatievoorziening aan de startende horeca ondernemer
beoordeling van de aanvragen voor een exploitatievergunning bij de gemeente op de risico’s
van horecalawaai
beoordeling van voorgeschreven geluidrapporten door horecaondernemingen op het punt van
getroffen maatregelen en verwachte geluidemissies,
opnemen van geluid reducerende maatregelen in een vergunning of maatwerkvoorschrift.
In 2017 zijn 456 exploitatievergunningen en 31 akoestische rapporten beoordeeld.
-

-

-

-

-

Klachten verloop
In het Rijnmondgebied is het aantal klachten over horeca geluid de afgelopen jaren min of meer sta
biel gebleven. In 2017 is zelfs een lichte daling te constateren. Dit ondanks het toegenomen aantal
horeca gelegenheden en woningverdichting. Het aantal klachten over geluid van sportlocaties is na
daling echter in 2017 voor het eerste weer gestegen (zie grafiek)
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Figuur 12: Aantal geluidsklachten veroorzaakt door horeca, sportverenigingen of evenementen
De DCMR zet er gericht op in bedrijven aandacht te geven die de meeste klachten tot gevolg hebben,
Dat wordt zichtbaar in het feit dat bedrijven in de klachtentop-lO, het jaar erna uit de top-lO verdwe
nen zijn. Zoals te zien valt in onderstaand overzicht, keren slechts 3 bedrijven uit de top-lO van 2016
terug in die van 2017. 7 bedrijven zijn dus verdwenen uit de top-lO.
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Figuur 13: Top-lO van horecaondernemingen die geluidsklachten veroorzaakten in 2016 en 2017

2.4

Voortgang ontwikkelpunten

Naast de focuspunten zijn in het MJP een aantal ontwikkelingen benoemd waarvan de DCMR en de
participanten aangegeven hebben dat ze relevant zijn. Deze zijn uitgewerkt in ontwikkelpunten die
nadere verkenning vragen om te bepalen of en hoe de DCMR deze punten bij de reguliere uitvoering
van de VTH- of gebiedstaken kan opnemen. Over ontwikkelpunten Omgevingswet en gegevensbe
heer wordt in het programma gebieden gerapporteerd, omdat ze nauw aansluiten op bestaande activi
teiten in dat programma en daarmee vervlochten zijn. De voortgang in de overige ontwikkelpunten
wordt hieronder kort beschreven.
Nieuwe brandstoffen
De produche, de opslag. het vervoer en de verlading van nieuwe brandstoffen brengt andere veilig
heidsrisicos met zich mee dan van traditionele brandstoffen. Het is nodig om de toepassing van nieu
we brandstoffen in stedelijk gebied te onderzoeken en een afwegingskader voor de beoordeling van
het veiligheidsrisico vast te stellen. Voor uitvoering van regelgeving t.a.v. nieuwe brandstoffen moeten
de medewerkers van de DCMR een adequaat kennisniveau hebben en zij dienen hiervoor opgeleid te
worden.
Er is in 2017 een concept LNG notitie opgesteld die als basis moet dienen voor de omgang met LNG.
Er is werk verricht aan concrete veiligheidsvraagstukken bij de cruiseterminal op andere locaties in de
haven. Vanwege de noodzakelijke kennisopbouw is daarnaast deelgenomen aan diverse netwerken
op dit gebied.
Asbestketen en grondstromen
Door een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het toezicht op asbestverwijdering per 1 juli
2017 toegevoegd aan het basistakenpakket van omgevingsdiensten.
In 2017 is voor asbest een toezichtstrategie en een brancheplan opgesteld. Gemeenten hebben van
de DCMR een voorstel gehad voor het uitvoeren van het toezicht op de asbestverwijdering. Met Krim
pen ald IJssel zijn hierover al nadere afspraken gemaakt en wordt vanaf 1 januari 2018 het toezicht op
asbestverwijdering uitgevoerd door de DCMR. Mei overige gemeenten zijn besprekingen gaande.
Circulaire Economie
Overheden en marktpartijen zetten in toenemende mate in op de meer circulaire en biobased econo
mie, waarbij afval als grondstof wordt ingezet. Het Rijk heeft in het programma Circulaire Economie
vastgelegd dat Nederland uiterlijk in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen.
Er is in 2017 gewerkt aan een overzicht van de verschillende activiteiten die de DCMR voor zijn parti
cipanten uitvoert op het gebied van circulaire economie. Deze activiteiten hebben vooral betrekking op
beleidsadvisering aan participanten en praktisch meedenken over vergunningverlening en toezicht bij
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concrete circulaire initiatieven. Ook is het externe netwerk in kaart gebracht voor dit thema. Eind 2017
heeft het AB de dienst verzocht in 2018 een ambitie te formuleren op dit thema. Daarnaast leidt het in
december 2017 vastgestelde derde Landelijke Afvalbeheer Plan (LAP3) tot bijstelling van het actuali
satieprogramma voor vergunningen.
Warmte en Koude uitwisseling
Een optimale uitkoppeling en hergebruik van restwarmte en overschotten aan koude bevordert een
efficiënt gebruik van energiebronnen en draagt bij aan de energiebesparingsdoelstellingen van het
SER-energieakkoord. De DCMR stimuleert bedrijven om restwarmte en koude-overschotten beschik
baar te maken voor buurbedrijven. Ook ontwikkelt de DCMR instrumenten om deelname aan warm
te/koude-uitkoppeling op te leggen.
Bij de controle van energie efficiëntie plannen van grote industriële bedrijven in 2017 is onderzocht of
informatie voor restwarmteinformatie aanwezig is. Er is een eerste voorstel voor aanpassing van de
landelijke standaardvoorschriften omgevingsvergunningen gedaan. Ook is een brief gestuurd aan het
Ministerie van EZK over de voorgeschreven berekeningswijze voor energiebesparing, die nadelig
uitpakt voor heg benutten van restwarmte en —koude.
Cybersecurity
Steeds meer bedrijven en installaties zijn verbonden met internet, ook de risicovolle industriële bedrij
ven in de Rijnmond. Daarmee introduceren bedrijven nieuwe (cyber-)risico’s. De DCMR onderzoekt of
bij cybersecurity een rol is weggelegd voor het bevoegd gezag Wm en ontwikkelt werkmethoden om
aan deze rol invulling te geven. In het Rijnmond gebied spelen het Havenbedrijf en de Veiligheidsregio
een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dit thema. In september hebben de deelnemers zich in een
speciale sessie van de Veiligheidsdirectie gebogen over de verschillende rollen en bevoegdheden. De
DCMR volgt samen met deze partijen de landelijke ontwikkelingen
Incidentenonderzoek
Wanneer een incident optreedt, reageert de DCMR hierop om de veiligheid en het milieu optimaal te
beschermen. De DCMR verzoekt het bedrijf een onderzoek te doen naar het incident en beoordeelt dit
onderzoek en de door het bedrijf gekozen maatregelen ter voorkoming van het specifieke incident.
Uit deze analyses van incidenten bij industriële bedrijven kan lering getrokken worden over verbete
ringen in het veiligheidsbeleid. De DCMR streeft ernaar het leerettect van de evaluatie te verbreden
naar andere vergelijkbare bedrijven. Als basis is daarvoor nodig om de plan-do-check-act cyclus bij
incidenten branchebreed te sluiten. Er is in 2017 een analyse gemaakt van deze plan do check act
cyclus en er zijn verbetervoorstellen geformuleerd. Hieruit komt onder andere naar voren dat er aan
dacht nodig is voor veiligheid bij onderhoudstops, bij uitval van elektriciteitscentrales en andere infra
structurele voorzieningen en bij morsingen op laad- en losplaatsen.
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3
3.1

Programma Bedrijven
Wat waren we van plan?

Het programma Bedrijven bevat alle bedrijfsgerichte taken die de DCMR uitvoert. Dit zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving van onder meer de Wabo, het Activiteitenbesluit, Bodemwet- en
regelgeving, Luchtvaartwet- en regelgeving de Provinciale milieuverordening en de Ontgrondingen
wet. Het VTH uitvoeringsplan 2014-2017 en het DCMR Verbeterprogramma VTH geven uitvoering
aan het beleid van de participanten voor het programma Bedrijven.
In 2017 stond een hoogwaardige uitvoering van VTH taken centraal. Daaronder werden onder meer
verstaan het systematisch en risico gestuurd werken aan het toezicht, een consequente handhaving,
evenals de versterking van het Brzo-toezicht en een actueel vergunningenbestand. Daarnaast was
een speerpunt om in begrijpelijke taal informeren over de uitvoering van de VTH-taken.
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de in 2017 uitgevoerde werkzaamheden. Tot slot wordt
aangegeven wat deze werkzaamheden gekost hebben.

3.2
3.2.1

Wat hebben we gedaan?
Toezicht op hoog niveau

De DCMR bewaakt en bevordert naleving bij bedrijven door een informatie- en risicogestuurde aanpak
van het toezicht per branche. In 2016 heeft de DCMR de 41 brancheplannen opgesteld. In deze
brancheplannen staan risico’s beschreven, analyses van nalevingsgedrag, en een aanpak en stategie
voor de komende vier jaar. Inspecties en andere interventies worden op basis hiervan gericht ingezet
op het bewaken en bevorderen van naleving om de grootste milieuwinst te kunnen boeken. Daarbij
wordt geleerd van het effect van eerder ingezette instrumenten en het effect van eerdere
toezichtacties op het naleefgedrag.
2017 is het eerste jaar van uitvoering geweest. Dat heeft geleid tot een diversiteit aan acties. In alle
branches zijn preventieve controles uitgevoerd volgens de jaarplanning. Deze jaarplanning is echter
niet altijd gehaald. Dat heeft voor een belangrijk deel als oorzaak dat de hoeveelheid repressief
toezicht (dus na een incident, klacht of eerdere constatering van een overtreding) beduidend (38%)
groter is geweest dan vooraf begroot. Dit heeft geleid tot minder preventief toezicht dan voorheen
gepland (3% minder dan begroot).
Inspecties zijn echter niet het enige toezichtinstrument en regelmatig ook niet het meest effectieve.
Daarom hieronder ook een enkele voorbeelden van opvallende acties uit verschillende branches:
•

•
•

Uit een analyse van het naleefgedrag in de autodemontagebranche bleek dat het niet
kennen van de regels dan wel onbekendheid hoe deze regels toe te passen een belang
rijke verklaring vormt voor niet naleven. In 201 7 is daarom een bijeenkomst georganiseerd
waarin ondernemers zijn geïnformeerd over de laatste wettelijke ontwikkelingen, de meest
voorkomende overtredingen en hoe die te voorkomen, nieuwe ontwikkelingen en de mili
eu en veiligheidsaspecten van die nieuwe ontwikkelingen. Specifiek ging de bijeenkomst
over de steeds meer toegepaste brandstofhouders voor LNG en lithium accu’s in voertui
gen.
Garagebedrijven, veehouderijen en sportverenigingen werden voorafgaande aan de in
specties geïnformeerd over de meest voorkomende overtredingen en/of over de werking
van de voorschriften om de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren.
In de branche Emplacementen is het aantal overtredingen in 2017 (en 2016) is ten op
zichte van het aantal overtredingen in 2015 sterk toegenomen. Sinds 2016 wordt de bran
che intensiever en vollediger gecontroleerd om de branche inzichtelijk te maken. Op alle
vijf emplacementen waar gerangeerd wordt met gevaarlijke stoffen is in 201 7 een last on
der dwangsom opgelegd. Deze lasten onder dwangsom zijn voornamelijk opgelegd voor
het niet ongedaan maken van overtredingen (herhaalde overtredingen) binnen de gestel
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•

•

•

•

de termijnen. Gezien de hoeveelheid geconstateerde overtredingen bij de emplacemen
ten waar gerangeerd wordt met gevaarlijke stoffen is er in 2016 al begonnen met een
aanpak om deze locaties intensiever te controleren. Deze aanpak is in 2017 voortgezet.
De controles bij de emplacementen waar gerangeerd wordt met gevaarlijke stoffen zijn in
samenwerking met de VRR uitgevoerd in het kader van het opgestelde IHP 2017.
Binnen de branche tankstations is gewerkt met de controle van een digitaat ontine instatla
tieboek, waarmee informatie van de tankstations (zoals keuringsinformatie) voorafgaande
aan de inspectie vanuit het DCMR kantoor is in te zien. Alle aandacht tijdens een inspec
tie op een tankstation kan daardoor gericht worden op de fysieke aspecten.
Het toezicht op horeca gelegenheden heeft zich meer gericht op een preventieve aanpak.
Voorbeelden van een meer preventieve inzet zijn de samenwerking met de brancheorga
nisatie (Koninklijke Horeca Nederland) opleveringscontroles van nieuwe ondernemingen
en het project maatwerkvoorschriften.
In de branche groot- en detailhandel was er in het verleden weinig gestructureerd ge
werkt, alleen op basis van klachten. Daarom is er grote inventarisatie uitgevoerd om het
bedrijvenbestand op orde te krijgen.
In het toezicht op consumentenvuurwerk is in 2017 ook ingezet op voorlichting in de vorm
van een brief aan alle verkopers. Daarnaast hebben ook administratieve controles vooraf
plaatsgevonden in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hierdoor
konden de risico’s beter in beeld gebracht worden (zo blijken de verpakking steeds groter
te worden) en konden de fysieke controles effectiever worden uitgevoerd.

Eind 2017 zijn de brancheplannen bijgesteld aan het hand van de verkregen resultaten en inzichten in
2017, alsmede voortschrijdend inzicht over wat mogelijk is aan instrumenten.
Nalevings beeld
In bijgaande tabel is het nalevingspercentage per branche te zien, zoals dat blijkt uit de in 2017 uitge
voerde controles. De tabel geeft voor de uitgevoerde preventieve controles het percentage bedrijven
weer waarbij geen enkele overtreding werd geconstateerd van de onderdelen waarop werd gecontro
leerd. Hierbij is geen rekening gehouden met de ernst van de overtreding en het aantal na te leven
voorschriften.
Bedrijven waar veel voorschriften gelden en die vanwege hun risico ook relatief vaak geïnspecteerd
worden hebben dan ook de kans dat daar veel meer, vaak minder ernstige overtredingen vastgesteld
worden. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij de branches die vanwege hun risicoprofiel zeer intensief
worden gecontroleerd op een veelheid van voorschriften, zoals de raffinage, chemie, natte bulk en
opslag van gevaarlijke stoffen. Door het intensieve inspectieprogramma (vooral bij de bedrijven die
onder het Brzo vallen) is de kans op het constateren van overtredingen groter, en dit verklaart de rela
tief lage nalevingspercentages. Een nadere analyse van de Brzo-inspectieresultaten in de laatste ja
ren (Staat van de veiligheid, majeure risicobedrijven 2016) maakt duidelijk dat het zwaartepunt ligt bij
lichte overtredingen en dat de ernstige overtredingen juist zijn afgenomen.
Ook worden door de risicobenadering niet elk jaar dezelfde voorschriften gecontroleerd. Dit kan er
bijvoorbeeld toe leiden dat in sommige branches de nalevingsscore lager uitvalt dan het jaar ervoor,
simpelweg omdat er meer of andere voorschriften zijn gecontroleerd. In de loop der tijd middelen der
gelijke effecten uit en gaat dit cijfer een grotere betekenis krijgen. Het percentage voor 2017 is dan
ook niet meer dan een eerste indicatie.
Nalevingspercentage 2017 per branche regiobreed
Branchecluster
Glastuinbouw
Akkerbouw
Chemische wasserijen
Consumentenvuurwerk
Emplacementen
Energiebedrijven

Naleving
63
60
73
70
63
62
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Branchecluster
Industrie en bouwnijverheid
Metaalelectrobedrijven
Onderwijs
Overige dienstverlening
Rubber- en kunststofindustrie
Sport en recreatie

Naleving
81
61
72
78
100
64
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Energiedistributie
Groot- en detailhandel
Veehouderij etc
Installaties
Propaantanks particulieren
Motorvoertuigenherstel
Scheepswerven
Tankstations
Raffinaderijen
Voedingsmiddelenindustrie
Grafische activiteiten
Horeca
Hout- en meubel

3.2.2

50
77
52
98
50
61
74
58
44
65
84
69
76

73
71
81
45
61

Autodemontage
AWZI en tankcleaning
Corn posteerders TOP/DOP
Droge bulk
Metaalrecycling
Overige op- en overslag (gev.st.)
Op- en overslag/puinbrekers
Chemie
Natte bulk
Opslag gevaarlijke stoffen >lOt

63
57

Zorg
Textielbedrijven

63
70
50
50
40

Hoogwaardige vergunningverlening

In de vergunning stelt de DCMR strikte eisen aan bedrijven. Bedrijven moeten voldoen aan de best
beschikbare technieken(BBT) om de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. In 2017 is het aantal
vraag gestuurde vergunningprocedures toegenomen, vermoedelijk als gevolg van de oplevende eco
nomie. Daarnaast was de overkomst van de overgedragen BRZO/RIE 4 bedrijven van 02HZ een
belangrijke ontwikkeling.
Vergunningen worden door de DCMR ook actief vernieuwd. Om te bepalen aan welke eisen bedrijven
op de langere termijn moeten voldoen, zijn voor de belangrijkste branches branchevisies ontwikkeld.
Uitgaande van de lange termijn milieudoelen, wordt aangegeven welke actualisaties moeten plaats
vinden. Op basis van de branchevisies is een actualisatieprogramma geformuleerd, dat aangeeft
welke vergunningen risicogericht worden geactualiseerd. Het actualiseren van vergunning als gevolg
van nieuwe wet en regelgeving vindt plaats binnen de daarvoor wettelijke termijnen dan wel zoals
voor het thema energie en vervoer binnen de afgesproken termijn met de opdrachtgever. Voor be
drijven met IPPC-installaties geldt dat binnen 4 jaar na de publicatie van de nieuwe BBT conclusies de
vergunning moet zijn geactualiseerd. Voor bedrijven die meldingsplichtig worden vanwege de 4e tran
che activiteitenbesluit wordt bekeken of binnen een periode van drie jaar maatwerkvoorschriften op
gesteld moeten worden.
In 201 8 is het actualisatieprogramma uitgevoerd conform de gestelde prioriteiten. De voortgang van
de actualisatie op de focuspunten uit het MeerJarenProgramma is beschreven in hoofdstuk 2.
—

-

Vergunning Verlening 2.0
Om de transparantie, actualiteit en gebruiksvriendelijkheid te vergroten, is de ambitie per bedrijf alle
vigerende voorschriften uit de vergunning en de algemene regels van het Activiteitenbesluit in beeld te
brengen. Hiertoe is het programma VergunningVerlening 2.0 (altijd actuele vergunning) opgezet, ge
richt op de Zuid Hollandse Brzo- en RIE4-bedrijven. Binnen het programma is in 2017 een pilot gestart
waarin voor tien Brzo-bedrijven de geldende milieuregels inzichtelijk gemaakt via een digitale viewer.
Deze is vooralsnog voor intern gebruik.
3.2.3

Brzo

In maart 2017 is het vervolgonderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) naar de ge
leerde lessen van Odfjell en de implementatie van de aanbevelingen opgeleverd. Dit rapport bevestig
de de omslag die heeft plaatsgevonden in het toezicht op Brzo-bedrijven.
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Conform de Wet VTH is per 1 juli 2017 de DCMR Milieudienst Rijnmond voor alle Brzo- en RIE4 be
drijven in Zuid-Holland en Zeeland verantwoordelijk. Er is een dienstverleningsbijeenkomst met de
provincie Zeeland voorbereid. In dit kader is personeel van OZHZ in dienst genomen bij onze dienst
en maken afdelingsmanagers van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland deel uit van het manage
ment van de DCMR.
Alle Brzo-bedrijven hebben tenminste één Brzo-inspectie gehad in 2017. Daarbij zijn er bedrijven on
verwachts geïnspecteerd buiten de reguliere kantoortijden, zijn kritische veiligheidsvoorzieningen uit
de QRA geïnspecteerd en/of heeft een onderzoek naar de veiligheidscultuur plaatsgevonden.
In 2017 is per medewerker die VTH-taken bij Brzo-bedrijven uitvoert, geïnventariseerd waar eventuele
hiaten in kennis en opleiding aanwezig zijn. Veel medewerkers zijn op basis hiervan bijgeschoold in
procesveiligheid of procestechniek. Met dit traject voldoet de DCMR aan de landelijke kwaliteitscrite
ria.

Landelijke coördinatie
De DCMR geeft uitvoering aan het landelijk coördinatiepunt voor de Brzo-OD’s. Dit gebeurt in het
kader van landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid (10V). Het coördinatiepunt zorgt voor
afstemming tussen de zes Brzo-0D’s in Nederland op een zodanige wijze dat de OD’s ‘samenwerken
alsof er sprake is van één organisatie’.
In 2017 zijn de volgende resultaten geboekt:
• Er is een landelijke methodiek ontwikkeld en vastgesteld om op programmatische en uniforme
wijze te komen tot en het houden van een actueel vergunningenbestand. De implementatie
van deze methodiek vindt in 2018 plaats. In deze programmering krijgen de bedrijven die het
grootste risico opleveren, de hoogste prioriteit. Landelijk zijn er nu al geconsolideerde over
zichten van vergunningvoorschritten per bedrijf.
• Begin 2017 is het “Convenant voor Informatie-uitwisseling en Samenwerking 2016” opgesteld
en ondertekend door het functioneel parket van het Openbaar Ministerie(OM), de politie en
een groot aantal van de omgevingsdiensten (waaronder de DCMR). Het convenant geeft dui
delijke handvatten voor actieve uitwisseling van informatie tussen OM, politie en omgevings
diensten.
• Bijna alle medewerkers die VTH-taken bij Brzo- en RIE4-bedrijven verrichten, voldoen aan de
landelijk gestelde kwaliteitseisen. Deze medewerkers zijn opgenomen in een hiervoor ontwik
keld landelijk register.

3.2.4

Consoquent toepassen sanctiestrategie

Wanneer onde(flemers de regelgeving niet naleven, kiest de DCMR voor een proportionele bestuurs
en/of strafrechtelijke interventie op basis van een strikte toepassing van de sanctiestrategie. De strikte
toepassing van de sanctiestrategie wordt geborgd door in geval van overtredingen een advies van de
inspecteur, coördinator en jurist te vragen in de zogenaamde handhavingsdriehoek.
De juristen en Boa’s hebben in 2016 voor elke bedrijfsbranche een op maat gesneden aanpak voor de
meest voorkomende overtredingen opgesteld. Deze aanpak is opgenomen in de brancheplannen en
wordt vanaf 2017 uitgevoerd. De DCMR boa’s hebben in 2017 140 strafrechtelijke onderzoeken opge
start. 123 onderzoeken hebben tot een eindproduct geleid: 56 keer was dat een BSB-m, 42 keer een
proces-verbaal.
Een drietal casussen vroegen in 2017 bijzondere aandacht:

ExxonMobil: brand in fornuis
Medio 2017 is een grote brand uitgebroken op de ExxonMobil Raffinaderij Botlek-Rotterdam. Tijdens
deze brand is er veel roet vrijgekomen en neergeslagen in delen van Nissewaard. Dit heeft veel onrust
veroorzaakt bij de bevolking en aanzienlijke schade aangericht bij de agrariërs in dit gebied.
De DCMR heeft samen met iSZW, Zeehavenpolitie en VRR het incidentenonderzoek uitgevoerd.
iSZW heeft de Powerformer fornuizen stilgelegd in aanwezigheid van de DCMR. De DCMR heeft een
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dwangsom opgelegd. Ook is de OVV een onderzoek gestart. Belangrijke oorzaak van het incident
bleek het niet opvolgen van eigen procedures en het neutraliseren van alarmen.
Shell: twee vootvallen
Op 29 juli en 31 juli zijn er los van elkaar twee ongewone voorvallen gebeurd bij Shell Pernis met aan
zienlijke gevolgen. Het eerste incident kwam door kortsluiting in een stroomverdeelstation waardoor
de stroomvoorziening wegviel. Alle fabrieken van Shell moesten toen gecontroleerd uit bedrijf geno
men worden. Dit had aanzienlijke emissies tot gevolg. Vermoedelijke oorzaak was een productiefout
in de stroomvoorziening.
Het tweede incident was de lekkage van waterstoffluoride en gas door een combinatie van factoren.
Een bepaalde flens stond onbedoeld open, de leiding was niet goed drooggemaakt na de stop drie
jaar geleden en de betreffende leiding lag een klein stukje niet op afschot. Dit water was gaan reage
ren met het product en veroorzaakte het gat in de leiding.
De DCMR heeft Shell en Esso beide verscherpt toezicht opgelegd. Onderdelen daarvan zijn een fre
quentere inzet van milieupiket bij voorvallen zijn, verplicht melden van bijna incidenten’ aan de dienst
en een diepgaand cultuuronderzoek.
Chemours, Dordrecht
Op Chemours is in 201 7 ‘verscherpt’ toezicht gehouden. Naast de reguliere Brzo- en Wabo-inspecties
werden de bedrijfslocaties elke maand onaangekondigde geïnspecteerd. Daarbij zijn steeds verschil
lende aan veiligheid en milieu (ernissies) gerelateerde onderwerpen nader bekeken. Tevens zijn er
sinds de zomer 2017 tweewekelijks watermonsters genomen welke worden geanalyseerd op zeer
zorgwekkende stoffen waaronder fluorverbindingen zoals FRD-stoffen en PFOA. Tijdens deze inspec
ties zijn geen overtredingen vastgesteld. Een incident eind 2016 is onderzocht en daarbij heeft het
bedrijf een overtreding begaan waarvoor het is aangeschreven. Bijzondere aandacht vraagt de com
municatie met het publiek over de ontwikkelingen bij dit bedrijf.

3.2.5

Samenwerken met handhavingspartners

De DCMR werkt gericht aan het bevorderen van de samenwerking met handhavingspartners in het
Rijnmondgebied, waaronder de gemeenten. de politie en de havenmeester. Specifiek is in 2017 inge
zet op de volgende onderwerpen:
• Op kantoordagen neemt het cluster lntelligence en Analyse van de DCMR deel aan de dage
lijkse videoconferentie (de zogenaamde Havenboegschroef) met Port state controll (ILenT),
de Zeehavenpolitie, Douane en Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam voor
operationele afstemming m.b.t. acties en incidenten.
• Door middel van uitwisselen en koppelen van bestanden worden zogenaamde blinde vlek
ken” in de toezichtsfocus bloot gelegd. De bestanden die gekoppeld worden zijn van Kamer
van Koophandel, Basisregistratie adressen en gebouwen, Rudis, Stedin, Belastingdienst,
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en lnspectieview Milieu. Deze ‘Blind Spot’ aanpak heeft ook
meerwaarde in de samenwerking met de gemeente, Riec en politie bij het tegengaan van ver
rommeling en ontwrichting van bedrijventerreinen.
• Met Douane, politie, IOD en ODZHZ samen worden signalen met betrekking tot mogelijke
probleembedrijven en thema’s bij elkaar gebracht en onderzocht. Dit heeft in 2017 geleid tot
verschillende aandachtsvestigingen voor toezicht en opsporing.

3.2.6

Openbaarheid inspectievers/agen, CIN ,ne/dingen en handhavingsbeschikkinge’i

De DCMR is in 201 7 gestart met de publicatie van alle handhavingsbeschikkingen op de eigen websi
te van bedrijven die moeten voldoen aan het Brzo en/of categorie vier van de Richtlijn Industriële
Emissies (RIE4). Ook publiceert de DCMR samenvattingen van inspectieverslagen. Circa 500 pu
blieksvriendelijke samenvattingen van inspectieverslagen uit de regio Zuid-Holland/Zeeland zijn te
vinden op www.brzoplus.nl. De DCMR werkt samen met de VRR bij de publicatie van CIN-meldingen
van incidenten bij bedrijven. Ze zijn terug te vinden op de www.rijnrnondveilij.nl website.
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Meldkamer
Met de Meldkamer heeft de DCMR een een telefoonwachttunctie die 24 uur per dag, 7 dagen per
week bereikbaar is. Deze telefoonwacht is beschikbaar voor het aannemen van klachten van bewo
ners en meldingen van bedrijven over (mogelijke) milieuhinder. De meldkamer kan het milieupiket
inschakelen om klachten en meldingen te onderzoeken.
Ook krijgt DCMR signalen van klokkenluiders. Deze zijn voor het werk van de DCRM zeer belangrijk.
Overeenkomstig het Klokkenluidersprotocol van de DCMR wordt met de grootste zorgvuldigheid aan
dacht besteedt aan het opvolgen van het signaal van de klokkenluider zonder de tipgever bloot te
geven. In het rapportagejaar zijn 14 van deze meldingen behandeld, waarvan 4 met betrekking tot
provinciale bedrijven.

3.3

Wat heeft het gekost?

In tabel 1 is weergegeven welke kosten en opbrengsten met het programma Bedrijven waren gemoeid
in 2017, in relatie tot de primaire en definitieve begroting 20171. De begroting en realisatie zijn een
saldo van werkplannen en externe projecten

Baten
- Lasten
-

L(Resultaat programma Bedrijven

€ 24.865
€ 24.865
€ 0

€ 26,909
€ 26.909
€ 0

€ 26.539
€ 26.657
-€ 118

Toelichting
De realisatie op het programma Bedrijven is nagenoeg conform de definitieve begroting. De bruto
lasten van het programma zijn weliswaar € 2 miljoen hoger dan begroot, maar aangezien de toegere
kende kosten overhead € 2.1 miljoen hoger zijn (zie ook hoofdstuk 5), zijn de netto lasten van het
programma slechts k€ 250 lager dan begroot.
De bruto lasten zijn vooral hoger vanwege een aantal niet begrote externe projecten binnen het pro
gramma Bedrijven, bijv. het project Chemours, Dordrecht en het project Meldkamer. Het verlies op het
programma Bedrijven is vooral ook ontstaan door het project Meldkamer ad k € 126, wat voor een
klein deel gecompenseerd is door een aantal andere projecten.

1

De primaire begroting is vastgesteld in het AB van 7juli 2016, In de loop van 2017 zijn er diverse aanpassingen
op deze primaire begroting geweest. Deze zijn vertaald binnen twee begrotingswijzigingen in 2017 door het AB
zijn vastgesteld.
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4
4.1

Programma Gebieden
Wat waren we van plan?

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 werk
zaamheden zoals ruimtelijke planvorming of een aanpak op een specifiek milieuthema dat niet be
drijfs- of branchespecifiek is. Een integrale benadering van de advisering, een goede voorbereiding op
de omgevingswet, transparant en adequaat databeheer zijn de rode draden in de voor de verschillen
de participanten uitgevoerde werkzaamheden.
In de volgende paragrafen worden de in 2017 uitgevoerde werkzaamheden op hoofdlijnen beschre
ven. Tot slot wordt aangegeven wat deze werkzaamheden gekost hebben.

4.2
4.2. 1

Wat hebben we gedaan?
Integrale benadering bij ruimtelijke ontwikkeling

De DCMR heeft zich in 2017 ingezet op advisering in gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke planpro
cessen. Dit heeft plaatsgevonden door voorafgaand aan een concreet plan relevante kaders aan te
geven, tussentijds bij planvorming te adviseren en de uitgewerkte plannen voorafgaand aan de be
sluitvorming te toetsen op basis van die kaders. 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. De verbetering van de leefomgevingskwaliteit in het
Iaijnmondgebied wordt nagestreefd door zoveel mogelijk integraal te adviseren waarbij het gaat om de
milieuadvisering daar waar mogelijk aan te laten sluiten op ontwikkelingen in economie en ruimte.
4.2.2

Omgevingswet, pilots en impactananalyse

De DCMR heeft in 201 7 deelgenomen aan pilots bij participanten die gericht zijn op het opdoen van
kennis en ervaring met de instrumenten van de Omgevingswet. De pilots gaan over zeer verschillende
onderwerpen, zoals toezicht en handhaving, een nieuwe manier van zoneren, een nieuwe manier van
presenteren van regels, sturen op duurzaamheid, maar ook over biologische veiligheid. De DCMR
denkt mee over wat nodig is om vast te leggen in regels, een andere manier van vastleggen of hele
maal niet meer vastieggen. De eerste ervaringen met omgevingsplannen en omgevingsvisies zijn
opgedaan. De DCMR denkt mee over milieu-ambities voor omgevingsvisies en deelt haar kennis over
de nieuwe regels voor de lokale bedrijven.
Eind 2017 is gestart met het opstellen van een brede impactanalyse van de Omgevingswet op de
werkzaamheden/taken van de DCMR. In deze Impactanalyse worden de bevindingen vanuit de juridi
sche analyse (was-wordt tabellen) samen met de bevindingen en ervaringen opgedaan binnen pro
jecten en pilots samengebracht.
4.2.3

Samenwerken binnen de regio

In de eerste helft van 2017 zijn door de DCMR drie verdiepende sessies georganiseerd over de con
sequenties van de Omgevingswet voor bestaande bedrijven. Deze bijeenkomsten zijn voorbereid sa
men met de participanten.
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De DCMR participeert in het Rijnmondberaad Omgevingswet. Hieraan nemen de programmamana
gers van alle gemeenten, de provincie, de VRR, de GGD, de waterkwaliteitsbeheerders en de DCMR
deel. In de bijeenkomst van september is uitgesproken om met elkaar aan de &ag te gaan met orga
nisatie-overstijgende’ onderwerpen om in de regio versterking aan te brengen in de gezamenlijke
voorbereiding op de Omgevingswet. Onder meer hiermee wordt invulling gegeven aan de in 2016
gestarte samenwerking die is vastgelegd in een intentieverklaring.
4.2.4

Transparant omgaan met gegevens: programma Regionale Omgevingsinfomatie

Eind 2016 Is gestart met het programma Regionale Omgevingsinformatie. Dit programma heeft als
doel de gegevens van de DCMR over bedrijven, ruimtelijke kwaliteit en de werkprocessen transparant
en toekomstbestendig (Omgevingswet) te organiseren, beheren en ontsluiten. Daartoe zijn voorstellen
ontwikkeld (onder andere inrichten dataloket) die in 2016 geïmplementeerd zullen worden. Ook wordt
het gebruik van gemeenschappelijke kwaliteitsstandaarden en meervoudig gebruik van data gestimu
leerd. Het project loopt door tot 2021, wanneer naar verwachting de Omgevingswet van kracht wordt.
Innovatieve ontwikkelingen
Innovatieve ontwikkelingen in het gebruik van de DCMR gegevens zijn in 2017 geweest:
• Als onderdeel van het prolect Monitoring Omgevingsinformatie (MOl) zijn 90 nieuwe indicato
ren gepubliceerd die inzicht geven in de kwaliteit van de leefomgeving (ze zijn benaderbaar
via de website van de DCMR). Een deel van deze indicato ren is beschikbaar op gemeentelijk
niveau en de overige op het niveau van de Rijnmond.
• In het programma Milieu Intormatie Management is in 2017 is gewerkt aan viewers om data
over de milieuruimte in het havengebied te ontsluiten voor gebruikers:
o de RAK-viewer die gemeenten inzicht geeft in het Regionaal Afsprakenkader Geluid
o de eMJV-viewer die inzicht geeft in de NOx-uitstoot van bedrijven in de haven.
o een proefversie van de Basisnettool die inzicht geeft in het effect van bedrijfsvestiging
op het Bas isnet 8V
o de Klachtenviewer, een geografische weergave van klachten over het havengebied
In het programma werken het Havenbedrijf, de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotter
dam en de DCMR samen aan beheer en ontsluiting van gegevens over de milieu situatie in de
haven.
• In opdracht van de provincie is de DCMR gestart met het maken van een publieksviewer met
informatie over Brzo-bedrijven in de provincie. De viewer wordt samen met het programma
TOP (Transparante Overheid) van de provincie ingericht.
• De datarapportages opgesteld voor het Monitoring- en Evaluatieprogramma Havenbestem
mingsplannen (MEP HIC) en het Monitoring- en Evaluatieprogramma voor Maasvlakte 2 (MEP
MV2). Op basis hiervan is voor beide MEP’s een eerste formele evaluatie opgesteld. Voor wat
betreft de evaluatie in het kader van het MEP MV2 geldt dat deze gebruikt is bij de herziening
van het Bestemmingsplan MV2
4.2.5

Geluid

De regelgeving en rekenmethodes voor het beheersen van geluidhinder zijn sterk in ontwikkeling. Op
diverse niveau’s heeft de DCMR haar inzichten uit de uitvoeringspraktijk ingebracht op plekken waar
regelgeving wordt ontwikkeld of vastgesteld. Dit gebeurt zowel op nationaal (RIVM, Rijkswaterstaat,,
TNO, Provincies, andere OD’s) als internationaal niveau (Europese Commissie, Eurocities en Wereld
gezondheidsorganisatie). Onderwerpen daarbij waren:
• de Europese geluidrichtlijn (END),
• de nieuwe geharmoniseerde rekenmethode voor de diverse geluidsoorten binnen de
EU (CNOSSOS) en de consequenties daarvan voor Nederland
• Urban Soundscaping (de akoestische omgeving van de mens in de stad).
• Het concept-Aanvullingsbesluit geluid
• Het Informatiehuis Geluid
• Een signaleringskaart geluid, waarover met RIVM gesprekken zijn gevoerd over ont
wikkeling.
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4.2.6

Bodem

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is de DCMR betrokken bij de afhandeling van spoedioca
ties, nazorglocaties en overige onderzoekslocaties met een verontreinigde bodem. Dit betreft onder
andere de voorbereiding op de (toekomstige) sanering van het Oeverbos Lickebeart in Vlaardingen
samen met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Eind 2017 is de sanering van de oostelijke zijde van
het Oeverbos Lickebaert gestart (afronding januari 2018), waarna de herinrichting van dit deel kan
plaatsvinden.
Verder valt de onderzoeksiocatie De VogelbuurtJBurgemeesterswijk in Maassluis hieronder. Dit betreft
een binnenstedelijk gebied waar sprake is van ecologische risico’s. Omdat eerder ecologisch onder
zoek door de Raad van State als onvoldoende is beoordeeld wordt opnieuw ecologisch onderzoek
uitgevoerd. Hiervoor heeft in 2017 intensieve afstemming plaatsgevonden met diverse partijen, waar
onder het RIVM, en is er een bewonersavond geweest. Na aanbesteding is de eerste fase ecologisch
onderzoek in september/oktober uitgevoerd.
Tenslotte werkt de DCMR mee aan de voorbereiding van de (her)sanering van het vijf hectare grootte
EMK terrein in Krimpen aan de Ijssel. Op woensdag 20 december 2017 is de koopovereenkomst
ondertekend van de overdracht van het EMK-terrein van het Rijk aan de gemeente. Het Ministerie van
l&W is en blijft verantwoordelijk voor de sanering en de gemeente is verantwoordelijk voor het bouw
rijp maken. Op 21 december zijn de aanbestedingsdocumenten voor de uitvoering van de sanering
gepubliceerd op Negometrix. In januari 2018 kan de (her)sanering worden gestart.
4.2.7

Externe Veiligheid

Met de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV4) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt
onder meer beoogd op het thema externe veiligheid een adequate en gecoördineerde uitvoering van
de vergunningverlening, toezicht, handhaving en ruimtelijke ordening taken te realiseren. De DCMR
ondersteunt de gemeenten en de provincie bij het uitvoeren van voornoemde taken. Ook neemt de
DCMR namens gemeenten en provincie deel aan landelijke overleggen in het kader van de Omge
vingswet en de vernieuwing van het beleid voor externe veiligheid, het programma modernisering
omgevingsveiligheid (MOV). DCMR participeert actief in verschillende pilots in het kader van dit MDVtraject. Binnen het deelprogramma lOV4 zijn in 2017 onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd;
voorbereiding op nieuwe wetgeving, het project kleine kans groot effect en het opstellen van veilig
heidsadviezen in ruimtelijke ordening. Daarnaast beheert de DCMR alle relevante risico informatie ten
behoeve van het risicoregister en de provinciale risicokaart, wordt gewerkt aan kaartlagen ten behoe
ve van gemeentelijke visies en wordt een onderzoek gedaan naar de veiligheidsaspecten van nieuwe
brandstoffen, waaronder LNG en waterstof.
4.2.8

Rotterdam Climate Initiative (RCI)

Binnen het Rotterdam Climate Initiative (RCI) werkt DCMR milieudienst Rijnmond samen met Ge
meente Rotterdam, Havenbedrijf, en Deltalinqs aan een duurzame stad, haven en industrie. De doel
stellingen van RCI zijn schone lucht, meer groen, droge voeten, schonere energie tegen lagere kosten
en meer banen in stad, haven en industrie. Binnen het RCI voert de DCMR ongeveer 20 projecten uit
op het gebied van onder meer restwarmtegebruik, C02-afvang, -opslag en -hergebruik, biomas
salbiobrandstoffen, energiebesparing bij het MKB en de industrie. Daarnaast geeft de DCMR advies
aan de RCI-partners over onder andere stimuleringsprojecten in het MKB, de circulaire en biobased
economie, de effecten van energiemaatregelen en over lobby bij het Rijk en de EU. Verder verzamelt
de DCMR data die nodig zijn om de doelstellingen van het RCI te monitoren.
4.2.9

Geluidadvisering evenementen Rotterdam

Op verzoek van de Directie Veiligheid van de Bestuursdienst Rotterdam geeft de DCMR sinds 2003
advies over geluidaspecten bij evenementenvergunningen. De inzet richt zich op het opstellen van
geluidvoorschriften en monitoring van geluidniveaus tijdens evenementen. De inzet is de afgelopen
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jaren toegenomen door de toename van het aantal evenementen en door de verhoogde bestuurlijke
aandacht voor overlast door evenementen.

4.3

Wat heeft het gekost?

In tabel 2 is weergegeven welke kosten en opbrengsten met het programma Bedrijven waren gemoeid
in 2017, in re’atie tot de primaire en definitieve begroting 2017. De begroting en realisatie is een saldo
van werkplannen en externe projecten

DId: mi

ibeheer
-Baten
-Lasten

Resultaat programma Gebieden

€16.808
€16.808
€ 0

€16.103
€16.103

€ 0

€13.791
€13.912
-€ 121

Toelichting
De realisatie van de lasten is € 2,2 miljoen lager dan begroot. Voor het grootste deel is dit veroorzaakt
doordat er minder projecten binnen dit programma zijn uitgevoerd dan verwacht (€ 1,5 miljoen). Daar
naast is de realisatie op het werkplan Spoed en Nazorg bodemsaneringen met ca. € 0,7 miljoen onder
besteed in 2017.
Het resultaat op het programma is het gevolg van een aantal verliesgevende externe projecten o.a.
intensivering energietoezicht, aanbesteding EMK en geluidsadvisering evenementen Rotterdam.
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5
5.1

Productie
Algemeen

In de hoofdstukken 3 en 4 is in kwalitatieve zin beschreven wat er binnen de programmas bedrijven
en gebieden in 2017 is uitgevoerd. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gerealiseerde productie.
De basis voor de productregistratie is met de invoering van het nieuwe zaaksysteem gewijzigd. An
ders dan in voorgaande jaren worden ook geweigerde of ingetrokken procedures meegeteld, of on
derbroken handhavingsacties die wel zijn voorbereid maar die geen vervolg hebben gehad. Hierdoor
is geen vergelijking met voorgaande jaren mogelijk.
Productie toezicht
Hoewel er steeds vaker aanvullende instrumenten worden ingezet voor het houden van toezicht, zoals
voorlichting, over regelgeving en samenwerking met andere toezicht en belangengroepen, vindt toe
zicht hoofdzakelijk plaats door het uitvoeren van inspecties. Door middel van het uitvoeren van uiteen
lopende typen inspecties wordt gecontroleerd of bedrijven hun werkzaamheden in overeenstemming
met de milieuregelgeving uitvoeren. Er zijn verschillende soorten inspecties. Uitleg hierover staat in
bijlage 15.5.
Tabel 3a. Aantallen inspecties exclusief Brzo-inspecties
Totaal 2017
Inspectie
ujieveringscontroies
3.230
Preventieve controles
1.664
Nacontroles
2.332
Administratieve controles
Klachten
2 310
/voorvalonderzoeken
859
Inventariserende controles
519
Overige Toezichtsproducten
Tabel 3b: Aantal qecontroleerde Brzo-bedrijven
Inspectie
Lrzo-inspectie preventief

Totaal 2017
130

Bij alle Brzo-bedrijven in Zuid-Holland heeft in 2017 minimaal éénmaal een preventieve controle
plaatsgevonden.

5.2

Productie handhaving

In de tabellen 4a, 4b en 4c is het aantal sancties opgenomen.
‘‘es en r; inctiefBr

Bestuursrechtelijke sancties
Strafrechtelijke sancties

135

1
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Tabel 6b: Aantallen bestuursrecht6

cten u

Bestuursrechtelijke sancties

Totaal 2017
157
3
107
13

Last onder dwangsom
Besluit op handhavingsverzoek
Sanctie invordering
Bestuursrechtelijke maatregelen geluid
-

Tabel 4c: Aantallen strafrechtelijke producten uit

Proces verbaal

24

Proces verbaal CJIB

60

Bestuurlijke strafbeschikking milieu

51

5.3

Productie meldkamer

De DCMR ontvangt via de meldkamer 24 uur per dag klachten en bedrijismeldingen van
bewoners en bedrijven uit het DCMR-werkgebied. De bedrijfsmeldingen gaan over incidenten of
voorgenomen risicovolle activiteiten. De toezichthouders van de DCMR bekijken deze klachten en
meldingen. Ze kunnen leiden tot voorvalonderzoeken.
In de tabellen 5a, 5b en 5c zijn respectievelijk de aantallen klachten en meldingen in 2017, de
aantallen milieuklachten van bewoners naar onderwerp, en de aantallen bedrijfsmeldingen naar
onderwerp weergegeven.
Tabel 5a: Overzicht klachten en meldingen
Klachten en meldingen
Klachten DCMH-gebied

Totaal 2016

Totaal 2017

28.296

33.574

318

337

5.913
2.994

5.633
2.994

CIN-meldingen DCMR-gebied
Bedrijfsmeldingen
Klachten omgevingsdiensten ZuidHolland
Bedrijfsmeldingen OD’s Zuid-

470

240

—

Tabel 5b: Milieuklachten van bewoners
Milieuklachten bewoners

2016

2017

Lawaai

10.550

10.836

Vliegverkeer
Stank

12.155
4.755

15.215
6.497

Stof
Overig
Totaal
= M. u. v. klachten door vliegverkeer

132
704
28.296

164
862
33.574

Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2017

31 / 67

In totaal zijn in 2017 bij de meldkamer van de DCMR 33.574 klachten ingediend door bewoners van
het Rijnmondgebied. Vergeleken met het aantal klachten van het jaar 2016 is dat een toename van
5.278 klachten. De oorzaak ligt vooral in het aantal meldingen over vliegveld Rotterdam The Hague
Airport en klachten over vliegverkeer, Daarnaast is het klachten over stank toegenomen. De toename
betreft vooral klachten over niet-industriële bedrijvigheid.
Tabel 5c: Aantal bedri/fs- en

I,r,it.11,1W’IiI[1911’r?’__
en
‘‘

‘

‘

111
227

149
177

CIN melding klein incident
CIN melding oefen

946
196
30

954
149
20

bedrijtsmeldincjen onvoorzien
CIN melding brand
CIN melding groot incident

Totaal 2017

Totaal 2016

Bedrijfsmeldingen

Grotere bedrijven zijn verplicht om incidenten die effecten (bijv. geur- of geluidoverlast) kunnen heb
ben in de omgeving via het CIN-nummer te melden. Hulpdiensten kunnen op basis van een dergelijke
melding snel reageren en het incident zo snel mogelijk behandelen. Het aantal CIN-meldingen is geen
graadmeter voor de (on)veiligheid in het Rijnmondgebied. De DCMR stimuleert bedrijven om een
transparante bedrijfsvoering te hanteren en actief te melden.
De meldkamer heeft het afgelopen jaar 337 CIN-meldingen (Centraal Incidenten Nummer) behandeld
(dit is exclusief de oefenmeldingen). Dit is een toename ten opzichte van 2016, toen er 318 CIN
meldingen hij de DCMR werden gedaan. Het niet melden van een incident wordt een CIN-plichtig
bedrijf zwaar aangerekend. CIN-meldingen worden, met een korte toelichting, gepubliceerd op
www.rijnmondveilig.nl.

5.4

Productie reguleren

In tabel 6 is te zien wat voor soort en hoeveel reguleringproducten in 2017 gerealiseerd zijn.
Tabel 6: Aantallen producten r

ileren

Reguleren

Totaal 2017

424

Totaal vergunningen
Meldingen 8,40

239

Wabo reguliere procedure

185

Wabo uitgebreide procedure (inclusief ambtshalve wijzigingen)

672
194
65

Maatwerkvoorschriften
Actualisatietoetsen
Overige reguleren producten

4.024

Opvallend is het hoge aantal overige reguleren producten. Dit zijn over het algemeen administratieve
afhandelingen van toezichtacties waar geen actie op vereist is. Denk hierbij aan tankcertificaten die
worden opgestuurd of een telefonisch overleg met een klager of bedrijf wat wordt vastgelegd

5.5

Productie Bodem

De DCMR voert voor de provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam de regiefunctie in het kader
van de Wet bodembescherming uit. De DCMR houdt de bodemkwaliteit in Rijnmond in de gaten, be
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paalt of nadere acties nodig zijn en voert deze zo nodig uit. Daarnaast voert de DCMR de bodemtaak
voor de provincie Zuid Holland en de gemeente Rotterdam uit.
In tabel 7 is te zien wat voor soort en hoeveel producten in 2017 op het onderwerp bodem gereali
seerd zijn.
Tabel 7: Aantallen Droducten Bodem

Bodem

Totaal 2017
282
456
448

Beschikkinaen
Inspecties wbb / bbk*
Behandeling BUS-meldingen
Beoordeling rapportages*
Coördinatie bodemsanering
Totaal aantal producten

1.672
25
2.883

—

—

voor deze producten staat in bijlage 15.5 uitgelegd wat hier onder valt

5.6

Productie Overige gebiedsgerichte producten

De DCMR voert voor de provincie Zuid-Holland taken uit op het gebied van luchtvaart en vuurwerk.
Voor verschillende gemeentes worden adviezen verstrekt voor ontheffingen geluidsbelasting.
Voor zowel de provincie als de gemeentes worden adviezen op het gebied van ruimtelijke ontwikke
ling opgesteld. De meeste van deze ruimtelijke adviezen betreffen de gemeente Rotterdam.
In tabel 8 is te zien wat voor soort en hoeveel gebiedsgerichte producten in 2017 gerealiseerd zijn

*

Geluid (ontheffina nI
Luchtvaart (ontheffingen/controles
Ruimtelijke Ontwikkeling (diverse adviezen/beoordelingen op RO en m.e.r.
gebied)*

—

Vuurwerk (ontbrandingstoestemmingen, meldingen, controles)*
Totaal aantal producten

39
155
264

181

3.522

voor deze producten staat in bijlage 15.5 uitgelegd wat hier onder valt

Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2017

33 / 67

6
6.1

Programma Bedrijfsvoering
Inleiding

Sinds de begroting 201 7 heeft de DCMR een apart hoofdstuk voor het programma Bedrijfsvoering. Dit
heeft een drietal redenen:
1.

Door het wijzigingsbesluit 2016 van het BBV is de DCMR vanaf 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 gespe
cificeerd 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, bij
voorbeeld voor de berekening van de omvang van de BTW en VPB.

Daarnaast zijn binnen het programma Bedrijfsvoering nog twee verplichte posten begroot: de al
gemene dekkingsmiddelen en de Post onvoorzien. De algemene dekkingsmiddelen betreffen in
komsten voor de DCMR die niet direct gerelateerd zijn aan een inhoudelijk programma en derhal
ve Vrij besteedbaar zijn. De post onvoorzien is bedoeld voor dekking van onvoorziene lasten en
maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

3.

Een andere reden betreft de verplichting om sinds 2017 een raming op te nemen van de verwach
te omvang van de af te dragen vennootschapsbelasting (VPB). In mei 2015 is de wet modernise
ring VPB-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dit betekent dat overheidsondernemin
gen, zoals gemeenschappelijke regelingen per 1januari 2016 belastingplichtig zijn geworden voor
de VP8.

2.

6.2

Baten en lasten

In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt wat de realisatie van de lasten en baten zijn voor het
programma Bedrijfsvoering in 201 7. De kosten van de overhead maken, conform het vernieuwde
BBV, onderdeel uit van het taakveld ondersteuning organisatie. Ter vergelijking is de begroting 2017
opgenomen.

eld: ondersteuning organisatie

-

€15.580
€0

-Lasten
Post onvoorzien

€15.580

-Baten

€ 0
€ 0

Vennootschapsbelasting
Resultaat programma Bedrijfsvoering

€ 0

Financieringsfunctie

-

-

€15.580

€15.528
€0
€ 27
€ 25
€ 0

€17.659

€17.659
€ 0
€ 0

pm
pm

Toelichting
De overheadkosten zijn bijna € 2,1 miljoen hoger dan geraamd. Dit heeft verschillende oorzaken.
Enerzijds zijn de loonkosten van de sturings- en ondersteuningsfuncties hoger door vooral extra be
nodigde inhuur vanwege hoog ziekteverzuim bij de afdeling MENC en door de loonkosten van enkele
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niet begrote sturingsfuncties. Dit verklaart ca. € 1,1 miljoen. Daarnaast bleek dat de afschrijvingslasten
van de automatisering per abuis niet in de eerste begroting van de overhead was meegenomen. Dit
verklaart een verschil van ruim k€ 740.
De begrote financieringslasten bleken in 2017 niet nodig en de hoogte van de af te dragen vennoot
schapsbelasting is nog een pm post aangezien er nog geen aangifte over 2017 is opgesteld. Op basis
van de concept-aangifte over 2016 zullen deze kosten naar verwachting zeer beperkt zijn (tussen k€ 1
en k€11).
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7
7.1

Financieel Jaarresultaat DCMR
Financiële resultaten

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het financiële jaarresultaat over 2017 en de doorwerking in de komende jaren.
Tabel 12 toont de financiële resultaten van de DCMR. In 2017 is een positief resultaat behaald van
k€ 2.809. Ter vergelijking worden de resultaten over 2017 afgezet tegen de in 2016 behaalde financi
ele resultaten.
Tabel 12: Financieel resultaat 2017

V&W

DCMR(€xl.000)

Personeelskosten
Inhuur personeel & diensten derden
Totale personeelsqerelateerde kosten

Jaarrekening ‘Jaarrekening Verschil
2016
2017-2016
2017

bedrag in €
39.484
7.856
47.340

3;
7..
44.613

55.334
668
56.002

57.988
518
58.506

2.450
6.647
4.785
13.883
58 496

187

1.067
6.819
5.061

Afschrijvingskosten
Directe kosten overig
Projectkosten
Totale nteriële kosten
Totale drecte kosten

12.947

50

Oobrenasten
Overiae oobrenasten
Totale opbrengsten

2.035
692

2.727
-1.38
17
27i
-931
1. 79
2.65
15(
-

IL

-

-

88
1.776

Resultaat voorciaand boekjaar
Incidentele baten Iotend boeaar

-12
8.280

100
-6.504

:
Ontrekking bestenringsreserve
Informatievoorziening
Productontwikkelinci
Personeel en Orcianisatie
Transitie Fysieke Infrastructuur

616
178
903
1.029

865
20
482
307

-249
158
421
722

ij1fltiT :.
Voorstel technische besteniiing:
Mutatie aloemene reserve

0

Dotatie bestenTlingsreserves:
Informatievoorziening
Personeel en organisatie
Productontwikkeling
Transitie Fysieke Infrastructuur

-1.000
-650
-1.636
477
0H

na technische beste.miig

0

0
-399
-280
0
-750
6.020

-601
-370
-1.636
1.227
-6.020

In dit hoofdstuk wordt het resultaat kort toegelicht, voor meer gedetailleerde informatie over behaalde
resultaten en de financiële positie wordt verwezen naar de jaarrekening. In de jaarrekening treft u het
overzicht van baten en lasten aan. Dit is een andere weergave van de totstandkoming van hetzelfde
financiële resultaat.
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7.2

Hoofdlijnen verlies- en winstrekening

Op hoofdlijnen is hieronder een aantal elementen uit de verlies- en winstrekening toegelicht. De uit
stroom als de instroom van personeel liggen ongeveer op het niveau van 2017. Per saldo is de om
vang van het eigen personeel in 2017 licht gestegen en bedraagt ultimo december 475 fulltime equi
valenten. De kosten van het eigen personeel zijn toegenomen als gevolg van de cao-afspraken en het
toegenomen personeelsbestand. Om de geplande productie zo goed mogelijk te realiseren is naast
het eigen personeel gebruikgemaakt van inhuurkrachten. De kosten hiervan liggen in lijn met vorig
jaar. De materiële kosten op projecten zijn volledig declarabel en hebben dus een gelijke invloed op
de opbrengsten, en daardoor geen effect op het resultaat.
De opbrengsten zijn hoger dan in 2016. De overige opbrengsten betreffen onder andere verhuur van
de tweede/zevende verdieping van het huidige kantoorpand en enkele detacheringen.
In 2017 zijn voor een beperkt bedrag opbrengsten uit eerdere jaren verantwoord, ultimo 2016 was het
nog uiterst onzeker of deze zouden kunnen worden gerealiseerd. Ook waren er nog onvoorziene kos
ten uit voorgaande jaren.

7.3

Overzicht van kasstromen in 2017

In tabel 13 is het overzicht van kasstromen in 2017 van de DCMR opgenomen. Dit is een overzicht
van de feitelijke geldstromen die binnen de DCMR in de loop van het boekjaar 2017 zijn binnengeko
men en uitgegaan. De liquiditeit van de DCMR is in 2017 toegenomen met k€ 18. Dagelijks wordt de
rekening-courant automatisch afgeroomd op k€ 60 door de staat. In 201 7 is er nog een ontvangst
uitgevoerd, nadat de afroming heeft plaatsgevonden. Het saldo ad. k€ 12.768 op de rekening
courantverhouding met het Rijk is verantwoord onder de overige uitzettingen met een rente typische
looptijd korter dan één jaar.
Tabel 13. Overzicht van kasstromen in 2017:

(conf orm Verlies- en
Afschrijngen
Mutaties werkkapitaal:
Onderhanden werk
Debiteuren
Crediteuren
Rekening-couranherhouding met het Rijk
OerIopende activa
OrIopende passiva
Iø$ oom uit operationele activiteiten

lnesteringen materiële vaste activa
Desinesteringen materiële vaste activa

1.067
264
-350
1.117
2.496
76
1,199

-664
750

Køoom uItinveerinqsactlviteiten
Mutatie langlopende schulden
Onttrekking bestemmingsresere
KaSStroom uit financierlnqsectiviteiten

0
-8.746
-.&r-2-

‘
Beginstand Iiquide middelen
Mutatie liquide middelen
n.I1rrr1rr1[41
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8
8.1

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.

-

-

-

-

-

-

8.2

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 2017 bedroeg minder dan k€ 1.

8.3

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen
De paragraaf weerstandsvermogen geeft een beschouwing 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 inves
teringen, financiering, reserves en voorzieningen en de uitkomsten van de meerjarenraming een indi
catie van de financiële positie van de DCMR.
Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf (statisch weerstandsver
mogen) 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:
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

a.
b.
c.
d.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit van DCMR bestaat uit de algemene reserve. De ontwikkeling van de alge
mene reserve is in onderstaande tabel weergegeven.
Ontwikkeling algemene reserve
Stand per 1januari2017

Toevoeging 2017 vanuit bestemmirigsreserve 2016
Onttrekking 2017

Stand per3l december2017

1.770
0
0

1770

38167
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De in de risico-inventarisatie geïdentificeerde (individuele) risico’s bieden 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. Aangezien deze schommelingen van veel deels samenhangende factoren afhankelijk is
zal het jaarresultaat nooit geheel beheersbaar zijn. Daarom is het verstandig een adequaat weer
standsvermogen op te bouwen om deze schommelingen op te kunnen vangen zonder direct terug te
moeten vallen op een additionele bijdrage van de participanten na afloop van een boekjaar. Een be
perkte omvang is voldoende omdat de organisatie en de sturing er op zijn gericht risico’s te beheersen
en financiële consequenties te minimaliseren.
-

-

Het belangrijkste door het weerstandsvermogen af te dekken risico is adequate aanpassing van de
Organisatie en bedrijfsvoering aan substantiële wijzigingen in de aard en het volume van de dienstver
lening op korte termijn. Dit risico wordt gedeeltelijk opgevangen door het gevoerde personeelsbeleid in
combinatie met de reguliere uitstroom en instroom van personeel. Op grond van afstemming met het
management van de Organisatie en het Dagelijks Bestuur, aangevuld met gesprekken met de contro
lerend 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 over
heidsorganisaties. Daar waar deze buffer geen uitsluitsel biedt voorziet artikel 36 van de Gemeen
schappelijke Regeling, waarin de financiële verantwoordelijkheid van de gezamenlijke participanten is
vastgelegd.

8.4

Risico’s en risicomanagemerit

Alciemeen
De DCMR Milieudienst Rijnmond levert met inzet van wettelijke instrumenten en vanuit zijn specifieke
deskundigheid een bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting van bedrijven en aan het verho
gen van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. De DCMR werkt vanuit zijn expertise
ook actief aan de integratie van milieuaspecten in andere beleidsterreinen en aan milieu en veiligheid
gerelateerde maatschappelijke vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen. Om deze doelstelling ook in
de toekomst te kunnen realiseren en de gewenste kwaliteit te kunnen blijven leveren treft de dienst
maatregelen voor een goede reputatie en een duurzaam gezonde financiële situatie. Dit vindt plaats in
het kader van good public governance. Eén van deze maatregelen is het opzetten en onderhouden
van een systeem van risico-management. Daarbij wordt het begrip ‘risico breed opgevat als een ge
beurtenis die zich in de toekomst kan voordoen en die gevolgen heeft voor de realisatie van de doel
stelling van de DCMR.
Cyclisch risicomanagement is in de DCMR-organisatie in 2012 geïmplementeerd. De tweejaarlijkse
uitvoering van de risicocyclus ondersteunt ook twee eerder geformuleerde doelstellingen:
• Risicobewustzijn: het besef dat ook de DCMR fouten kan maken en daarvan kan leren. Risi
comanagement is een instrument dat dit bewustzijn ondersteunt.
• lnbedden van risicomanagement in de reguliere planning en control cyclus.
Inventarisatie risico’s
In 2016 is een nieuwe cyclus gestart met het inventariseren en categoriseren van risico’s. Uit de ge
houden inventarisatie zijn geen substantiële onbekende risicos naar voren gekomen, en hebben de
geïnventariseerde potentiele risico’s betrekking op de volgende onderwerpen:
1. De DCMR kan haar taak niet of niet goed genoeg uitvoeren omdat de medewerkers te weinig
kennis en ervaring hebben.
2. De DCMR kan haar taak niet of niet goed genoeg uitvoeren omdat het gegevensbeheer niet
op orde is (kwaliteit, beschikbaarheid ed.).
3. De DCMR kan haar inzet onvoldoende onderbouwen omdat de interne processen voor sturing
en beheersing niet op orde zijn.
4. De DCMR speelt onvoldoende in op de wensen van de omgeving en ontwikkelingen waardoor
ze niet toekomstbestendig is. (van buiten naar binnen, oppakken ontwikkelopgaven)
Voor elk van deze risico’s is in een aantal stappen in 2017 de impact gekwantificeerd en zijn be
heersmaatregelen opgesteld. Vooralsnog leiden de uitkomsten van deze risico-inventarisatie niet tot
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een voorstel voor een aanpassing van de door het bestuur vastgestelde norm voor het weerstands
vermogen. Ook is met input vanuit cie risico-inventarisatie een nieuw reviewprogramma 2018-2019
opgesteld. Tevens wordt in het reviewprogramma 201 8-2019 voortgeborduurd op aanbevelingen uit
eerdere reviewprogrammas.
Het op grond van de vorige cyclus opgezette reviewprogramma 2016-2017 is begin 2018 afgerond.
Dit heeft geresulteerd in verschillende verbeteringen in de procesuitvoering van de DCMR.
Voor de borging van risicomanagement in de Organisatie heeft het directieteam begin 2014 de ge
bruikte instrumenten van risicomanagement samen gebracht in een structuur, onder toezicht van een
auditcommissie. De auditcommissie bestaat uit het directieteam, aangevuld met de controller en een
extern lid.
Financiële indicatoren
De indicatoren in onderstaande tabel zijn overeenkomstig de voorschriften van BBV berekend:.

Netto schuldquote
Sok’abiliteitratio
Structurele exploitatieruimte
Netto schuldquote
Solvabiliteitsratio

Structurele exploitatieruimte

0

42,8%
1,3%

1 ,2%

-7,0%
68,6%
4,5%

De afwijking met 2016 komt vooral doordat in 2017 de eenmalige uitke
ring aan de participanten heeft plaatsgevonden.
De solvabiliteit is ten opzichte van 2016 sterk afgenomen. Dit wordt
veroorzaakt door de afwikkeling van het huisvestingsdossier. Dit heeft
geleid tot een eenmalig uitkering van € 6 miljoen. De afwijking van de
realisatie 2017 ten opzichte van de begroting komt vooral doordat in de
begroting 2017 het eigen vermogen en bestemmingsreserve fors lager
waren verwacht. De dotatie in 2017 van € 1,4 miljoen was niet voorzien.
De afwijking komt met name door het eenmalige resultaat in 2017 van
het huisvestigingsdossier.

Vennootschapsbelasting
DCMR heeft alle activiteiten beoordeeld of er sprake is van een VPB-activiteit en geclusterd waar dit
een samenhang met elkaar heeft. In 2017 is de verschuldigde belasting over het boekjaar 2016 vast
gelegd. Hieruit komt naar voren dat er € 452 aan vennootschapsbelasting is verschuldigd. Voor het
boekjaar 2017 moet de berekening nog worden gemaakt.

8.5

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn duurzame productiemiddelen die de DCMR nodig heeft om de diensten en goe
deren te produceren die zij aan participanten en niet-participanten levert. Deze paragraaf moet op
grond van het BBV tenminste de kapitaalgoederen wegen, riolering, groen en gebouwen bevatten.
Het voormalig kantoorgebouw aan de ‘s-Gravelandseweg 565-567 te Schiedam wordt in de zin van
het BBV aangemerkt als kapitaalgoed. De DCMR is sinds november 2017 geen eigenaar meer.

8.6

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 treasurysta
tuut. Deze financieringsparagraaf is in samenhang met het treasurystatuut een belangrijk instrument
voor het transparant maken en daarmee sturen, beheersen en controleren van de treasury functie van
de DCMR. De treasury functie omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het
toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities
en de hieraan verbonden risico’s.
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Aandachtspunten vanuit de treasury zijn:
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 DCMFR maakt binnen de regelgeving voor decentrale overheden alleen gebruik van goed be
kendstaande banken.
Voor de financiering van tekorten op de rekening-courant wordt gebruik gemaakt van kasgeldie
ningen via goed bekendstaande banken.
-

-

-

-

In onderlinge samenhang worden het treasurystatuut, de financiële verordening en de controle veror
dening jaarlijks beoordeeld op hun actualiteit en indien nodig opnieuw vastgesteld door het algemeen
bestuur. De laatste vaststelling vond plaats in het Algemeen Bestuur van 6 december 2017.
De wet FIDO geeft aan dat het maximale kasgeldlimiet 8,2% van het begrotingstotaal mag zijn. Voor
2017 betekent dit een bedrag van k€ 4.695. De DCMA voldoet hier het volledige jaar 2017 aan.

8.7

Bedrijfsvoering

Financiën en planning en control
In 2017 is een verdere versterking vormgegeven in het aanpassen en opnieuw verankeren van sturing
en verantwoording, ook in (financiële) rapportages op de verschillende onderkende niveaus. Ook is
een onderzoek gedaan naar vervanging van het financiële systeem, welke wordt voorzien voor 2019.
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 2017 binnen
de rechtmatigheidstoleranties voor Europese aanbesteding is gebleven.
Informatievoorziening
In 2016 is de implementatie geweest van het zaaksysteem RUDIS, in 2017 is het gebruik daarvan
geoptimaliseerd. Dit systeem beoogt de informatie over productie en doorlooptijden te optimaliseren.
De ingebruikname heeft veel gevraagd van de medewerkers en verschillende aanpassingen zijn
doorgevoerd om het gebruik van en de informatievoorziening vanuit RUDIS te verbeteren.
Die verdere verbetering is gefinancierd uit de bestemmingsreserve informatievoorziening en is het
belangrijkste resultaat uit 2017 van het in 2014 vastgestelde informatiebeleidsplan 201 4-2018.
Daarnaast is in 2017 ook veel geïnvesteerd in de verdere protessionalisering van (het beheer) van de
informatiehuishouding van de DCMR.

8.8

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 regelin
gen, 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 ver
bonden 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 DC1R wel bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële
belangen en verantwoordelijkheid voor de DCMR; daarmee is de DCMR voor elk van hen een ver
bonden partij.
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Deel 2: Jaarrekening 2017
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9

Balans
(€ x € 1.000)

ACTIVA

Per3l.12-2017
€

€

Per3l-12-2016
€

€

Vaste activa
0

0

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

3.448

2.295

Investeringen met economisch nut
ovenge investeringen rrst econonisch nut

3.448

2.295

-

2.295

Totaal vaste activa

0

Financiële vaste activa

0
3.448

Vlottende activa
1.832

1.568

Voorraden

1 .832

1 .568

Onderhanden v.’erk

Overige uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
Rekening-courantverhouding met het Rijk
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen

16.499

14.353

1.134
101

1.497
88

15.264

12.768

43

61

Liquide middelen

43

61

Kas-en banksaldi

1.754

1,678

Overlopende activa
Voorschotbedrag met specifiek bestedingsdoe!
Oveng nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedrage

47
1 .707

25
1.653

19.955

Totaal generaal

17.660

Totaal vlottende activa

20.128

23.576

Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2017

44/67

(ex

€1.000)

PASSIVA

Per3l-12-2016

Per3l-12-2017
€

€

€

€

Vaste passiva
14.054

8.117

Eigen vermogen
Algemene reserve

1 .770

1.770

Bestem m ingsreserves
Ovenge bestermingsreserves
Resultaat na bestecrmng
• Resutaat voor besteirrring

3.538
0
2,809

4.835
0
7.449

-

-

Totaal vaste passiva

8.117

14.054

5.522

4.405

Vlotteride passiva
Netto vlottende schulden met een rente

typische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldieningen
Banksa (di
Overige schulden

0
5.522

Overlopende passiva
Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel
Nog te betalen bedragen

2.943
3.373

Totaal vlottende passiva
Totaal

generaal

Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2017

0
4.405
6.316

5.117
3.053
2.064

11.838

9.522

19.955

23.576
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Algemene waarderingsgrondslagen

10.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
10. 1. 1 Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
10.1.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van dejaarrekenirig
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 het jaar 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 bij 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 sommi
ge personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Bij deze uitzondering
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneer
den, 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.

10.2 Materiële vaste activa met economisch nut
10.2. 1 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 waar
dering 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.

10.3 Vlottende activa
10.3.1

Voorraden

De projecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. Er wordt geen rente
bij geschreven.
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.
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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, wor
den de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.
Afgeronde projecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Deze bestaat uit de verrekenprijzen van
grond- en hulpstoff en en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toege
rekend.
10.3.2 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
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
mnningskansen.
10.3.3 Liquide middelen en overfopende posten
De liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.

10.4 Passiva
10.4. 1 Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene, bestemmingsreserve en het resultaat na bestemming
volgens het overzicht van baten en lasten. Van bestemmingsreserves die niet met juridisch onont
koombare verplichtingen zijn belast, valt het (restant)saldo van een bestemmingsreserve zonder voor
afgaand bestuursbesluit ten gunste van het resultaat na bestemming’ Vrij als:
a) Het doel waarvoor de bestemmingsreserve is gevormd vervalt of
b) Gedurende drie jaren niets aan de bestemmingsreserve is onttrokken of toegevoegd.
10.4.2 Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. De onderhoudsegatisatie 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,
10.4.3 Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
10.4.4 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.
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Toelichting op de balans

11.1 Activa
11. 1. 1

Materiële vaste activa

Overige investeringen meteen economisch nut
(€ xl.000)

Ultimo2Oll Ultimo2Ol6
€
€

2.295

TOTML

0
448
1.258
589

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

750
688
1.246
764
3.448

Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut
0rnschriiing
€ xl.000l
-___________

Bedrijfsgebouwen
Inrichting nieuwe pand DCkIA
Machines, apparaten en
installaties
Overige rnat.veste activa

Totaat

620

0

632

1 246

240

0

0

688

750

0

750

inestenngen
€

boekwaarde
1-1-2011
€

desnesteringen atschnngen
€
€

750

664

3448

0

32
0

764

0

207

1.067

bijdragen ean
derden
€
0
0

0
0

0

alwaardenngen
€

boekwaarde
31-12-2017
€

0

0
448

0

0

1 258

0

589

0

2295

Investeringen

De afschrijvingen zijn opgenomen in de exploitatie waardoor investeringsruimte ontstaat.

De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Omschrijving investeringen
(€xl.000)

2017
€

664

Totaal

632
32

Machines, apparaten en installaties
Overige mat.vaste activa

Afschrijvingspercentages:
Inrichting nieuwe pand

DCMR

Machines, apparaten en installaties
Overige materiele vaste activa

10%
10%. 33,3%
10%
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11. 1.2 Vlottende activa
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
liltimo 2017
€

Ultimo 2016
€

Onderhanden werk

1.568

1.832

TOTML

1.568

1.832

Omschrij’Ang
(€ x 1.000)

In het onderhanden werk zijn opgenomen de waarde van de prestaties op projecten die ultimo 2017
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
gespeciticeerd worden:
Openstaande

Voorzening

Openstaande

ve rde ringen
31-12-2017
€

en i nbaa rheid
31-12-2017

ve rde ringen
31-12-2016
€

Rekening-couranPrhouding met het Rijk
Vorderingen op openbare lichamen
Overige Vorderingen

12.768
1.497
88

0
0
0

15.264
1.134
101

Totaal

14.353

0

16.499

Soortverdering
(€xl.000)

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

Liguide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Omschrijving
(€ x 1 .000)

Ultimo 2017

Ultimo 2016

€

€

Banks aldi
Kas

60
1

43
0

TOTML

61

43

De liquide middelen staan ter Vrije beschikking van de DCMR.
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Het drempelbedrag aan liquide middelen, welke is uitgezonderd niet aan te houden in ‘S Rijks schat
kist over het jaar 2017 bedraagt k€ 429. Hieronder een overzicht van het gemiddeld banksaldo per
‘S Rijks schatkist

kwartaal als bedoeld als uitzondering niet aan te houden in
Omschrijving
(€ xl .000)
le
2e
3e
4e

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal

Ultimo 2017
€
155
160
84
217

Overlopende activa

1.678

TOTML

47
1.707

25
1.653

Voorschotbedragen met specifiek besteclingsdoel
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Ultimo 2016
€

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
Ultimo 2017
Omschrijving
€
(€xl.000)

1.754

De post voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel bestaat volledig uit vorderingen op partici
,anten:
Saldo
1 -1-2017 Toevoeging
€
€

Omschrijving
(€xl000)

-26
34
-176
-168

Participant Barendrecht
ParticipantViaardingen
Participant Provincie Zuid Holland
*

*

Onttrekking
€

Saldo
31-12-2017
€

8

55
139
286
480

20
0
5
25

173
106
287

Voor aansluiting met stand per 31,12.2016 zie bijlage 15.3
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11,3 Passiva
11 3.1 Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Omschrijving
(€xl.000)
AJgemene reserve
Bestemmings reserves
overige bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming
-

TOTAAL

Ultimo 2017
€

Ultimo 2016

1,770

1.770

3.538

2.809

4.835
7.449

8.117

14,054

€

Het verloop over 2017 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

Omschrij4ng
(€xl.000)

gemenereserve

Bestem mings reserves
overige bestemmingsreserves
lntormaeorening
Productontwikkeling
Personeel en Organisatie
Transitie Fysieke Infrastructuur
Resultaat na bestemming
Resultaat2ol6
Resultaat2Ol7

Totaal

Saldo
1-1-2017
€

Toeveeging
€

Onttrekking
€

Dotae
€

Bestemming
resultaat
€

1.770

Saldo
31-12-2017
€

1.770

1.770

0

0

1.643
613
1.823
756
4.835

399
0
280
750
1.429

-616
-178
-903
-1.029
-2.726

7.449

-1.429

-6.020

0

0

1.770

1.426
435
1.200
477
0

0

3.538

2.809

0
2.809

7.449

-1.429

-6.020

0

2.809

2.809

14.054

0

-8.746

0

2.809

8.117

Voorstel technische resultaatbestemming:
Bestemmingsreserves
Voorstel aan het Algemeen Bestuur is om aan de bestemmingsreserve “Personeel en Organisatie’
een bedrag van k€ 650, aan de bestemmingsreserve “Informatievoorziening” een bedrag van
k€ 1.000, aan de bestemmingsreserve “productontwikkeling” een bedrag van k€ 1,636 te cloteren en
de bestemmingsreserve Transitie Fysieke Infrastructuur voor een bedrag van k€ 477 te laten vrijvallen
en her te bestemmen.
Doel van de bestemmingsreserves:
Informatievoorziening. Het financieel mogelijk maken van enkele organisatiebrede ingrijpende pro
jecten in de informatievoorziening.
Productontwikke/ing. het versterken van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) door
middel van het ontwikkelen van nieuwe producten,
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Personeel en Organisatie: het oplossen van personele knelpunten in de organisatie en het optimaleren van de bedrjfsprocessen.
Transitie Fysieke lnfrastructuur Dekking van additionele kosten welke voortvloeien uit een specifiek
dossier.

11.3.2 Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Omschrijng
(€xl.000)

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

Ultimo 2017
€

5.522
3.373
2.943
11.838

Ultimo 2016
€

4.405
2.064
3.053
9.522

Schulden korter dan één jaar
De in de balans opgenomen kortiopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Omschrij.4ng
(€xl.000)

Ultimo 2017
€

5.522

TOTAAL

5.522

Schulden aan leveranciers

Ultimo 2016
€

4.405
4.405

Er zijn geen kasgeldieningen en geen bank- en girorekeningen met een negatief saldo.
Overlopende passwa
De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:
Omschrijving
(€ xl.000)

€

€

Ultimo2Ol6

Ultimo2Ol7

6.316

TOTAAL

3.373
2.943

Nog te betalen bedragen
Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel

2.064
3.053
5.117

De post nog te betalen bedragen valt uiteen in de volgende posten:
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Ultimo 2017
€

UWmo 2016
€

Aidracht BTW
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen bedragen

1.899
1 .429
45

0
1.484
580

Totaal

3.373

2.064

Omschrijving
(€ xl .000)
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De post voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel valt uiteen in de volgende bedragen:

Omschrijving
(€xl.000)
Participant.Aibrandswaard
ParticipantBrielle
ParticipantCapelle aan den IJssel
Participant Goeree Overflakkee
Participant Hellevoetsluis
Participant Krimpen aan den IjsseV
ParticipantLansingerland
ParticipantMaassluis
ParticipantNissewaard
ParticipantRidderkerk
ParticipantRotterdam
Participant Schiedam
ParticipantWestvoorne
Subtotaal
RCI (Rotterdam Climate lnitiathe)
Beheer t-Kwadraat (Fase A-plus)
Beheerorganisatie Ranomos
*

*

MSR

Subtotaal
Totaal

Saldo
1-1-2017
€
1
74
38
87
-2
-2
123
-9
59
82
1.956
40
63
2.510
41
44
229
14
328
2.838

Toevoeging
€
54
16
15
55
55
68
6
22
118
22
190
26
45
692
45
78
20
143
835

Onttrekking
€

Saldo
31-12-2017
€
54
81
51
138
51
65
15
12
174
100
1,632
23
96
2,492
0
69
307
34
410
2.902

1
10
2
4
2
1
114
1
3
3
515
43
12
71 1
41
20

61
772

Voor aansluiting met stand per 31 .12.2016 zie bijlage 15.3
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 beschik
baar 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 mid
delen gedurende het jaar of door afrekening van afgeronde projecten van participanten waarvan is
afgesproken dat deze afrekening via het voorschot van betreffende participant verloopt.
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11.4

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.
Overzicht langlopende verplichttn (

x 1.000)

Ei nddatum
verpl chti ng Verplichting verplichting
contract
>5 jaar
(exclusief opties
<1 jaar
2-5 jaar
verlenging)

-

Omschrijving

-

Onderhoud gebouwen

31-dec-18

129

ICTsupportdesk

31-8-2018

149

Schoonmaak
Cateririg
Afvalmanagement

1-5-2019

248

31-5-2019

112

30-11-2019

4

0E-Warme drankenautom,

30-4-20 19

52
43

Multifunctionals (printers)

30-6-202 1

15

38

t/m boekjaar
BTB, accountant
2018
Herverzekering eigen risico WGA
31-12-2019

35
118

118

Zaaksysteem (Centric)

11-9-2020

111

Mobieletelefonievia KING

10-4-2020

Huur Parallelweg 1, Schiedam

66
2.036

184
154
8.225

2.077

TOTAAL

3.113

9.158

2.077

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume
De medewerkers van de DCMR hebben op 31 december 2017 ter waarde van k€ 1.213 aan vakantie
dagen en k€ 355 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.

11.5 Gebeurtenissen

na

balansdatum

Lr zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarre
kening

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 dekkingsmiddelen
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De overschrijding op de algemene dekkingsmiddelen is voornamelijk het gevolg van logische afwijkin
gen tussen realisatie en planning op kostenplaatsen welke het gevolg zijn van de uitvoering van het
gekozen beleid, dit betreft geen onrechtmatig afwijkingen. De afwijking op kostenplaats heeft enerzijds
te maken met kosten die ten laste van de bestemmingsreserve zijn gekomen en anderzijds met de
afwaardering vanuit het huisvestingsdossier.
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 pro
gramma:
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 werkplanbïjdragen van de partici
panten 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.
Voor het totale programma Bedrijven wijkt de realisatie van de lasten k€ 252 (0,9%) af van de defini
tieve begroting. Wanneer alleen naar de bruto lasten2 van het programma Bedrijven wordt gekeken
zijn deze ruim € 2 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door niet begrote additione
le projecten of additionele projecten die meer kosten hebben gerealiseerd dan begroot. Dit verklaart al
ruim € 1,6 miljoen. Het account PZH laat een overbesteding zien van ca. k€ 400; RDAM: k€ 143 en de
Regiogemeenten een onderbesteding van k€ 103. De overbestedingen zijn vooral het gevolg van veel
meer benodigde inzet voor WABO toezicht (vooral repressief toezicht).
Doordat de kosten van de overhead aanzienlijk hoger zijn dan begroot. wijken de netto lasten van het
programma Bedrijven veel minder af van de definitieve begroting.
Voor het totale programma Gebieden wijkt de realisatie van de lasten k€ 2.191 (13,6%) af van de de
finitieve begroting. Wanneer alleen naar de bruto lasten wordt gekeken, zijn deze ruim € 2,4 miljoen
lager uitgevallen dan begroot. Dit verschil wordt voor 65% verklaard door een onderbesteding bij het
account externe projecten (€ 1,6 miljoen) doordat een aantal geplande projecten niet zijn doorgegaan
of lagere opbrengsten dan verwacht hebben gegenereerd. Op het account PZH is ook bijna k€ 800
onderbesteed, vooral vanwege de lagere kosten voor het werkplan Spoed en Nazorg bodemsanerin
gen.

2

De bruto lasten zijn inclusief de kosten overhead, die in de integrale tarieven zijn verdisconteerd. De nettolasten zijn exclusief de kosten overhead.
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Begrotingsafwijkingen op projecten
Het resultaat van de ndividuele 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 ver
werkt.
-

-

Projectresultaat 2017
Het saldo van het projectresultaat is opgenomen in het eindresultaat van de DCMR.
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14

Overige gegevens

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

enx€i.’W

1

._ZJ:’

Fuçens
Aanvang_en_einde_functieerulling_in_17
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris?
(Fictie) dienstbetrekking?

1,0
nee
ja

ê

—-

Beloning plus belastbare onkostenergoedinqen
Belonlnen betaalbaar op termijn
Subtotaal

136.622
17.163
153. 785

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

-1- Onvarschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.
153.785

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Aanvang en einde functieverulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare onkosten.ergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

N.v.t.

01/01

31/12
1
124.712
14.751
139.463
-

14.2 Bestuursleden Algemeen Bestuur
Onderstaande bestuursleden zijn wethouder in de genoemde gemeente. of in het geval van de pro
vincie gedeputeerde. Het bestuurslidmaatschap vloeit voort uit het ambt van wethouder of gedepu
teerde. 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 ge
zamenlijk het Dagelijks Bestuur van de DCMR vormen. De leden van het Algemeen Bestuur of
Dagelijks Bestuur ontvangen geen bezoldiging gelet op de Wet normering topfunctionarissen.

Organisatie

Naam

Bestuursfunctie

Provincie Zuid-Holland
Gemeente Rotterdam
Gemeente Albrandswaard
Gemeente Barendrecht
Gemeente Brielle
Gemeente Capelle aan
den IJssel
Gemeente GoereeOverflakkee

de heer R.A. Janssen
de heer P.J. Langenberg
de heer M. Goedknegt
de heer J. van Wolfswinkel
de heer D.A. Verbeek
mevrouw J. van Cappelle / de heer
J.A.A. Meuldijk

Voorzitter
Vice-voorzitter

Lid dagelijks
bestuur
JA
JA

de heer D. Markwat
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Organisatie
Gemeente Hellevoetsluis
Gemeente Krimpen aan
den IJssel
Gemeente Lansingerland
Gemeente Maassluis
Gemeente Nissewaard
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Ridderkerk
Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen
Westvoorne

Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-HoHand

Naam

de

heer

P.

Hofman

/

Bestuursfunctie
mevrouw M.

F.

Lid dagelijks
bestuur
JA

Roza

JA

de heer GA. Oosterwijk
de heer J. Heuvelink
de heerJ.M.t-l. Evers
mevrouw C. Mourik

—_____________

JA

/

de heer

H.A.

de Graad
de heer M. Japenga
de heer A.L.H. Visser
mevrouw P. van Aaken
de heer R. van Harten
de heer A.L. van der Meij
de heer R.A.M. van der Sande
vrouw J.N. Baljeu
de heer

/

me-

Penningmeester3
n.v.t.

/

Penningmeester

Vermeulen

JA/NEE
JA

Na het vertrek van de heer Van der Sande is het penningmeesterschap overgenomen door de heer
Vermeulen en niet door zijn opvolger als gedeputeerde.
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Bijlagen

In dit hoofdstuk treft u de volgende bijlagen aan:
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Staat van activa
Werkpianoverzicht per participant
Overzicht voorschot met specifiek bestedingsdoel per participant
Accountantsverklaring
Nadere verklaring producten in hoofdstuk 5
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15.1

Staat van activa

Aanschatwaarde

2017

lnvestenngen

2017

Desinws
leringen en
geheel algeschren
bedragen n
31dec17

Aanschafwaarde

2015

AIschrrjqng lol
en met

Nschrijing Desinstering

2017

•

Aischrijwng

MschrIj%ng tot
en met

2017

•

1jan17

Boekwaarde
per

31dec17

Boekwaarde
per

446

•

750

f

2017

0

688

589

•

1.950

764j

1jan17

240

1.5121

(€xl.000)

01

2071

2294

0

1.091

0
1 710f

of

168

DI

2.3971

1.3051

74

18.7561

0

of
2.101

342

18.006

18.756
0f

01

48

0f

GEBOUW
2.397f

321

5I

18.756

INRICHTING NIEUWE PAND

2.0691

f

350

KANTOORkEUBILAJR

5101

1

1
142f

1.172L.

425

3.582f

[

5721

COtv?IUNICATIEkDDELEN

301

4901
30j

3.0401

4.2121

3.448

01

4.6721

AUTOMATISERING

9.689

0
1.067

0

j

18.843

2.303
0

18.843
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15.3 Overzicht voorschot met specifiek bestedingsdoel per participant

Partkipant

stand
31
ToevOëging Onttrekking
december
2016

930
Albrandswaard
26.004
Barendrecht
74.301
Brielle
37.617
Capelle aan den Ussel
87.174
Goeree Overflakkee
-2,160
Hellevoetsluis
-2.200
Krimpen aan den Ussel
123.290
Lansingerland
-8.679
Maassluis
58.794
Nissewaard
81.692
Ridderkerk
39.823
Schiedam
-34.243
Vlaardingen
63.196
Westvoorne
1.956.389
Rotterdam
175.505
PZH
2.677.432
Totaal

-

stand
31
december
2017

53.620
-1.062
53.752
-20,399
-54.791
8.388
81.088
-9.693
16.480
50.964
-2.136
15.483
138.255
-4.167
55.249
51.446
-1.789
55.395
64.722
-1.213
68.135
14.813
-114.445
5.968
12.063
-1.443
22.185
174.198
-3.002
118.406
100.236
-3.107
21.651
22.867
-42.969
26.013
-139.061
0
173.304
-11.621
96.486
44.912
-514.763 1.631.675
190.049
-4.772
-286.406
106.128
981.497 -1.191.667 2.467.262
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15.4 Accountantsverklaring
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15.5 Nadere verklaring producten in hoofdstuk 5

Toezicht
Er zijn verschillende soorten inspecties. Globaal zijn dit de volgende:
Opleverïngscontrole
Inspectie ter oplevering van een nieuwe of gewijzigde vergunning.
Preventieve controle
Een controle op het bedrijf waarbij bepaalde bedrijfsonderdelen of milieuaspecten fysiek worden ge
controleerd. Deze inspecties worden gericht ingezet daar waarde risicos in de branches het grootst
zijn.
Nacontrole
Een controle bij een bedrijf volgend op een eerdere preventieve controle waarbij overtredingen gecon
stateerd zijn. Tijdens de nacontrole wordt bezien of de overtredingen voortduren of inmiddels onge
daan gemaakt zijn.
Administratieve controle
Een administratieve controle is een controle waarbij bedrijfsdocumenten worden geïnspecteerd.
Klachten- / voorvalonderzoek
Inspectie om de bron en oorzaak van klachten of voorvallen te achterhalen.
Inventariserende controle
Inspectie waarbij de bedrijven of wijzigingen in de bedrijvigheid in een bepaald gebied worden geïn
ventariseerd.
Brzo-controle
Een inspectie bij een Brzo-inrichting wordt uitgevoerd om na te gaan of de inrichting voldoet aan de
verplichtingen die voortvloeien uit het Brzo 2015 en daarmee verbonden regelgeving. Tijdens de VT
inspectie worden de Wabo gerelateerde wetgeving opgepakt. De Brzo-controles worden gezamenlijk
met de VRR en met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voormalige Arbeidsinspectie)
uitgevoerd. De aard van de inspecties is systeemgericht en/of technisch.
Aantallen insnecties
In de tabellen Sa en 5b zijn de aantallen in 2017 uitgevoerde inspecties opgenomen.
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Bodem
Beschikkingen
Dit betreft de volgende beschikkingen: verlening subsidie bodemsanering, BUS-evaluatie bodemsane
ring, evaluatieverslag bodemsanering, saneringsplan bodemsanering ernst/spoed, bodemsanering
nazorgplan.
inspecties wbb / bbk
Dit betreffen de volgende controles: Besluit bodem kwaliteit, bodemsanering niet-Wbb, bodemsane
ring Wbb ernstig / niet ernstig, mobiele puinbreker (Locatie-gebonden controle buiten inrichtingen),
nazorglocaties, ontgrondingen.
Beoordeling rapportages
Dit betreffen de vo’gende beoordelingen: monitoringsrapportage, plan van aanpak nieuw geval van
bodemverontreiniging, melding besluit bodemkwaliteit en rapportage bodemonderzoek.

Overige Gebiedsgerichte producten
Geluid
Bij geluid gaat het om de ontheffingen geluidsbelasting. De meeste ontheffingen zijn behandeld voor
de Regiogemeenten (37), met name voor de gemeentes Schiedam (20) en Vlaardingen (10).
Luchtvaart
Het betreft hïer Ontheffingen Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) en Controles TUG. Deze taak
wordt alleen voor de provincie uitgevoerd.
Ruimtelilke ontwikkeling
Het betreft de producten Advies milieuaspecten beoordeling GRO, Quickscan gebiedsbestemmings
plannen en haalbaarheidsscan RIT. Daarnaast de nulstapadviezen m.e.r. de vormvrije m.e.r. beoor
delingen en de m.e.r. beoordelingsbesluiten. Verreweg de meeste producten (197) zijn opgesteld voor
de gemeente Rotterdam.
Vuurwerk
Het betreft de ontbrandingstoestemmingen vuurwerk, de behandeling van meldingen vuurwerkont
branding en controles bij vuurwerkevenementen. Deze taken worden uitsluitend voor de provincie
uitgevoerd.
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