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1 Inleiding 

 

De werkzaamheden van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) voor de gemeente 

Ridderkerk worden uitgevoerd op basis van het werkplan 2011. Driemaal per jaar wordt over 

de voortgang gerapporteerd.  

 

In de eindrapportage worden de werkzaamheden verantwoord die in het afgelopen jaar voor de 

gemeente zijn uitgevoerd.  

 

Inhoudelijke afstemming over de voortgang en resultaten van producten, projecten en 

werkzaamheden wordt met de gemeente besproken op basis van de maandelijkse 

voortgangsoverzichten. Hiervoor dient onder meer het reguliere voortgangs- en 

afstemmingsoverleg.  

 

Het basis onderdeel van de eindrapportage is de totaaltabel, zoals deze ook is opgenomen in 

het werkplan. In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden begroot en 

gerealiseerd in uren en/of aantallen en middelen, met hierbij een korte toelichting op de 

uiteindelijke realisatie van 2011. 

 

In de bijlage is opgenomen het “Jaarverslag werkzaamheden SKP 2011”.  

 

In april wordt de jaarrapportage Milieudoelen 2011 aangeboden aan de gemeente, waarin 

verslag wordt gedaan van de voortgang en resultaten van de milieudoelen op regionaal en 

lokaal niveau. 

Schiedam, maart 2012 

drs. A. Deelen 
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2 Samenvatting uitvoering werkplan 

2.1 Tabel werkzaamheden 2011 

Begroot 2011   Realisatie 2011 Toelichting resultaat 2011 

Werkzaamheden Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)     

Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)   

  

Programma Vergunningverlening                 

Vergunningen                4           740   €    75.880  

  

               1            476   €    48.250  In 2011 is er een beschikking afgerond voor 
Halverton BV. Hiermee is het aantal geplande 
vergunningen niet gerealiseerd, vergunningen 
zijn slechts een beperkt stuurbaar product. 
Daarnaast zijn aanschrijvingen uitgegaan en 
vooroverleggen gestart bij ondermeer 
Uitenboaard, De Jong Koel en Vrieshuis en 
Pakor BV. eze procedures zullen in 2012 verder 
worden gevoerd.  

Actualisatietoets vergunningen                4             40   €      3.976  

  

               5              81   €      8.596  In 2011 zijn 5 actualisatietoetsen vergunningen 
uitgevoerd, bij De Jong Koel en Vrieshuis, 
Reyerbos, Crystal Company, van Slooten 
Maritiem, Bunkercentrum Bolnes en Cmh. De 
post is overschreden dit is binnen het 
programma vergunningverlening opgevangen. 

Uitvoeren beheerstaken flexibel in te zetten VV                -              83   €      9.251  

  

               -               62   €      6.622  De post is in 2011 niet volledig gerealiseerd. In 
deze post in hoofdzaak beperkt stuurbare 
producten ten behoeve van vergunningverlening 
zoals, intrekken, wijzigen, milieuneutraal 
veranderen van vergunningen en juridische 
ondersteuning bij beroepsprocedures. 

Subtotaal Prog. Vergunningverlening                8           863   €    89.107                   6            618   €    63.468  Percentage uitputting middelen 71% 
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Begroot 2011   Realisatie 2011 Toelichting resultaat 2011 

Werkzaamheden Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)     

Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)   

  

 

Programma Toezicht en Handhaving                 

Melding 8.40              37           259   €    25.641  

  

             17            128   €    12.505  Meldingen zijn een beperkt stuurbaar product, 
afhankelijk van onder meer de dynamiek van 
het bedrijvenbestand. In 2011 zijn er 17 
meldingen gerealiseerd, hiermee is de post niet 
gerealiseerd. 

Preventieve controles            159        1.749   €  175.154  

  

           250         1.648   €  157.880  Binnen deze post staan opgenomen de 
preventieve controles, uitgevoerd in de 
categorieën 1 t/m 5. Preventieve controles zijn 
in principe planbare producten. De producten 
worden afgerekend op uren inzet, hiermee kan 
het dus voorkomen dat er of meer of minder 
producten worden gerealiseerd. De post is in 
aantallen fors overschreden, de tijdsinzet per 
product is lager dan begroot. Dit is veroorzaakt 
door het uitvoeren van onder meer 140 
controles in het project Boot. Dit zijn eenvoudige 
controles die minder tijdsinzet vragen. Zie ook 
de toelichting bij project Boot in het programma 
Leefomgevings-kwaliteit. 

Opleveringscontroles                5             55   €      5.530  

  

               1              29   €      2.842  Het realiseren van deze post is mede 
afhankelijk van het aantal vergunningen dat is 
verleend. Hiermee heeft de post een directe 
relatie met de post vergunningen. Er is een 
opleveringscontrole uitgevoerd, de post is niet 
volledig gerealiseerd.  
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Begroot 2011   Realisatie 2011 Toelichting resultaat 2011 

Werkzaamheden Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)     

Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)   

  

Administratieve controles            250           375   €    36.625  

  

           479            760   €    72.110  Een administratieve controle is een niet 
stuurbaar product. Het is een controle op basis 
van een telefoongesprek, een binnengekomen 
verslag en/of rapportage. Er vindt geen 
bedrijfsbezoek plaats. De post is in zowel aantal 
als budget fors overschreden. In de eerste 
verslagperiode is deze koers al ingezet met een 
veelheid aan administratieve afhandelingen bij 
het bedrijf van Gelder Beheer. Daarnaast is 
zoals in eerdere rapportages ook opgemerkt het 
opvallend dat er het afgelopen jaar veel meer 
rapportages en stukken door zowel bedrijven 
als de gemeente ter afhandeling of registratie 
zijn aangeboden. 

Inventariserende controles            150           225   €    18.675  

  

             83            150   €    14.612  Inventariserende controles zijn overwegend 
planbare producten. Inventarisaties worden ook 
uitgevoerd indien bij een preventieve controle 
blijkt dat een bedrijf is verhuisd en/of gesloten, 
er wordt dan geen preventieve controle 
afgerekend maar een inventarisatie. De post is 
uiteindelijk niet volledig gerealiseerd. 

Repressieve controles              58           348   €    32.816  

  

             44            188   €    18.554  Het betreft een niet stuurbaar product. Het 
aantal repressieve controles is uiteindelijk lager 
uitgekomen dan begroot. Een van de redenen is 
dat het naleefgedrag van de bedrijven is 
verbeterd. De  uitgevoerde controles hebben 
minder tijd gekost dan waarvoor ze staan 
begroot.  

Voorvalonderzoeken              70           420   €    38.780  

  

             95            485   €    46.423  Het controleren van bedrijven naar aanleiding 
van klachten is een niet stuurbaar product. De 
post is overschreden zowel in aantal als in 
budget.  
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Begroot 2011   Realisatie 2011 Toelichting resultaat 2011 

Werkzaamheden Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)     

Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)   

  

Proces Verbaal                1             40   €      3.990  

  

               -               61   €      5.949  Het proces-verbaal is een niet stuurbaar of 
planbaar product. In 2011 is wel tijdsinzet 
gepleegd op de post, het heeft echter niet tot 
een proces-verbaal geleid. Dit heeft twee 
oorzaken: het is onderhanden werk, wat 
uiteindelijk nog kan resulteren in een proces-
verbaal in 2012. Er zijn uren gerealiseerd in de 
voorbereiding van een proces-verbaal wat 
uiteindelijk door het OM wordt of is afgewezen 
in de intake.  

Dwangsom                1             20   €      2.240  

  

               3              79   €      8.666  De dwangsom is een niet stuurbaar product. In 
2011 zijn er 3 dwangsombeschikkingen 
opgesteld voor  Tapperij Lorrenboer, Van Noort 
en Zoutewelle Import Bv. De post is hiermee in 
aantal en in budget overschreden. 

Beoordelen rapporten              17           255   €    26.091  

  

             30            508   €    49.983  Het gaat hier om de bodem, lucht en 
geluidrapporten in het kader van 
vergunningverlening en toezicht en handhaving. 
Dit zijn slechts beperkt stuurbare producten. In 
2011 zijn er meer rapporten beoordeeld dan 
stonden begroot. Zoals in de tweede 
voortgangsrapportage stond vermeld is dit 
veroorzaakt door het project Veerambacht, 
hiervoor zijn veel geluidsadviezen opgesteld. De 
post is hiermee in aantal en budget 
overschreden. 

Gezamenlijke integrale handhavingsprojecten              40   €      3.976  

  

                 -    €            -    De post in  2011 niet gerealiseerd. Er is in 
uiteindelijk in overleg met de gemeente niet tot 
een gezamenlijk uit te voeren project gekomen. 

Centrale Meld- en Regelkamer      €      4.477  

  

     €      4.477  De uitgaven binnen deze post worden 
evenredig over het jaar verrekend. 

SKP (Samenwerkingsknooppunt Rijnmond)      €      3.206  

  

     €      3.206  De uitgaven binnen deze post worden 
evenredig over het jaar verrekend. 
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Begroot 2011   Realisatie 2011 Toelichting resultaat 2011 

Werkzaamheden Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)     

Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)   

  

Milieudoelen            404   €    43.688  

  

            368   €    40.072  In deze post de realisatie van de inzet voor de 
uitvoering van het jaarprogramma milieudoelen 
2011. Het milieudoelenprogramma is nagenoeg 
gerealiseerd. In het jaarrapport Milieudoelen 
2011 wordt inhoudelijk op de voortgang van het 
programma ingegaan. Deze rapportage wordt 
naar verwachting in april gepubliceerd. 

Uitvoeren beheerstaken flexibel in te zetten HH            285   €    28.914  

  

               3            415   €    42.507  De post is opgebouwd uit beperkt stuurbare 
producten en of werkzaamheden voor toezicht 
en handhaving zoals: relatiebeheer bedrijven, 
contacten bedrijfstakorganisaties, handhaving 
beroeps- en bezwaarprocedures, juridische 
ondersteuning en maatwerkvoorschriften. In 
2011 is de post fors overschreden, dit is met 
name veroorzaakt op de onderdelen juridische 
ondersteuning en relatiebeheer bedrijven. 

Coördinatie HH       

  

            464   €    51.912  Op deze post zijn in 2011 de uren gerealiseerd 
van de coördinatoren toezicht en handhaving. 
Het gaat om uren die worden besteed aan 
diverse handhavings- producten en zaken. 

Subtotaal Prog. Toezicht en Handhaving           748        4.475   €  449.804            1.005         5.282   €  531.696  Percentage uitputting middelen 118% 

         
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling                 

Advisering RO              60   €      6.261  

  

              89   €    10.010  De inzet op deze post is vraag gestuurd. In 
2011 is de post overschreden. In de afgelopen 
periode zijn adviezen gegeven t.a.v. 
Groenenboom Containertransferium. De inzet 
op deze post moet in samenhang gezien 
worden met de twee onderstaande posten in het 
programma Ruimtelijke Ontwikkeling. Er wordt 
gestuurd op de realisatie van het programma. 

Advisering Bouwplannen              25   €      2.800  

  

              17   €      1.886  Het betreft een vraag gestuurde post. De post is 
niet volledig gerealiseerd. In de afgelopen 
periode is ondermeer geadviseerd over de 
vestiging van een bedrijf aan de Lagendijk, en 
zijn vragen beantwoord inzake Oasen. 
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Begroot 2011   Realisatie 2011 Toelichting resultaat 2011 

Werkzaamheden Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)     

Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)   

  

Advisering Bestemmingsplannen            100   €    11.200  

  

                9   €      1.059  Het betreft een vraag gestuurde post. De uren 
op deze post zijn benut voor adviezen RO. 
Daarnaast is er een bedrijvenlijst opgesteld voor 
het bestemmingsplan Bolnes. 

Subtotaal Prog. Ruimtelijke Ontwikkeling            185   €    20.261                115   €    12.955  Percentage uitputting middelen 64% 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Leefomgevingskwaliteit                 

Advisering gemeente algemeen            100   €    10.735  

  

            280   €    29.112  Het betreft een vraaggestuurde post, de inzet is 
afhankelijk van verzoeken en vragen vanuit de 
gemeente. De post was ten tijde van de tweede 
voortgangsrapportage al overschreden, in 
overleg met de gemeente is deze post verder 
uitgeput. In de afgelopen periode zijn diverse 
adviezen en verzoeken vanuit de gemeente 
afgehandeld.   
De overschrijding op deze post is opgevangen 
binnen het programma Leefomgevingskwaliteit.  

Coördinatie WABO en Handhaving            200   €    19.600  

  

              41   €      4.826  Deze post omvat meerdere overleggen, zoals 
het LMO, Wabo-overleg en toetsingindienings 
vereisten, de post is vraag gestuurd. De post is 
niet gerealiseerd, geconstateerd wordt dat met 
name toetsing indieningsvereisten nog de 
nodige aandacht behoeft. De DCMR zal in 
overleg met de gemeente werkafspraken gaan 
maken over de wijze waarop dit in 2012 beter 
vorm gegeven kan worden.  
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Begroot 2011   Realisatie 2011 Toelichting resultaat 2011 

Werkzaamheden Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)     

Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)   

  

Crisisbeheersing VRR (chemisch advies)                 -    €    11.300  

  

     €    11.300  De uren in deze post worden besteed aan de 
DCMR werkzaamheden binnen de VRR. Het 
gaat hier in hoofdzaak om het inbrengen van 
kennis en vertegenwoordiging in de VRR, 
deelname aan oefeningen en in stand houden 
van de crisisorganisatie binnen de DCMR. De 
post wordt evenredig over het jaar verrekend. 

Detachering medewerker            250   €    28.000  

  

            266   €    29.736  De inzet van de medewerker wordt in overleg 
met de gemeente afgestemd. De inzet is 
conform afspraken gerealiseerd. 

Handhavingsproject Donkersloot 2010-2012            100   €      9.940  

  

              28   €      2.734  In samenwerking met de gemeente en andere 
handhavingspartners wordt het industrieterrein 
Donkersloot aangepakt. Het project is niet 
volledig gerealiseerd, voor de uitvoering is er 
een afhankelijkheid met andere partijen. 

I-kwadraat                 -    €      7.100  

  

     €      7.100  De gerealiseerde uren op deze post betreffen 
werkzaamheden/ kosten voor het onderhoud en 
beheer van het Informatiesysteem 
industrielawaai 
(I-kwadraat). De uren worden evenredig over 
het jaar verrekend. 

Milieusurveillance              40   €      3.976  

  

                7   €         725  Door middel van onopvallende surveillance 
wordt ingezet op direct repressief reageren op 
overtredingen van voorschriften die kunnen 
leiden tot milieuschade. In 2011 is nagenoeg 
geen inzet geweest op deze post. 

Onderhoud geluidsbeheerplan              80   €      8.056  

  

              24   €      2.352  Het betreft een vraaggestuurde post. De 
gemeente kent drie geluidbeheersplannen, aan 
deze plannen zijn de afgelopen periode een 
aantal werkzaamheden uitgevoerd.  

Overige kosten                  -    €      1.438  

  

                 -    €            -    De middelen voor deze post zijn geraamd. In 
2011 is geen inzet op deze post noodzakelijk 
geweest. 
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Begroot 2011   Realisatie 2011 Toelichting resultaat 2011 

Werkzaamheden Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)     

Producten 
(aantal) 

 Uren 
(aantal)  

 Middelen 
(in euro)   

  

Proceskosten (o.a. maandrapportages en 
werkplannen) 

           204   €    19.152  

  

            178   €    14.757  Deze post omvat de kosten voor administratieve 
ondersteuning t.b.v. onder meer de 
werkplannen, voortgangsrapportages en de 
maandrapportages. De gerealiseerde uren 
worden door middel van een verdeelsleutel met 
de participanten verrekend. De post is 
nagenoeg gerealiseerd. 

Project BOOT            200   €    19.600  

  

            200   €    19.600  Het project BOOT is gerealiseerd. De voor dit 
project uitgevoerde controles zijn geregistreerd 
onder de post preventieve controles.  

Regiobrede werkzaamheden            307   €    34.075  

  

            277   €    31.873  Deze post is opgebouwd uit ondermeer de 
volgende onderdelen: juridische ondersteuning 
algemeen, projectleiding t.b.v. de werkplannen, 
voortgangsrapportages, actualisatie MIRR, 
klankbordgroep en themawijzer. De 
gerealiseerde uren worden door middel van een 
verdeelsleutel met de participanten verrekend. 
De post is nagenoeg gerealiseerd. 

Uitvoering Besluit Bodemkwaliteit (BBK)            100   €      9.940  

  

              41   €      3.969  De post is deels vraag gestuurd. Indien er 
meldingen binnenkomen wordt er een controle 
uitgevoerd. Daarnaast worden er jaarlijks twee 
gebiedscontroles gehouden. In 2011 zijn er 
uiteindelijk 7 controles en 2 gebiedscontroles 
uitgevoerd. De post is niet volledig gerealiseerd.  

Voortgangs-/afstemmingsoverleg              40   €      4.480  

  

              49   €      3.853  Maandelijks worden de voortgangscijfers aan de 
gemeente toegezonden, en besproken. De post 
is gerealiseerd.  

Subtotaal Prog. Leefomgevingskwaliteit         1.621   €  187.392             1.389   €  161.938  Percentage uitputting middelen 86% 

             
Totaal Werkplan Bijdrage            756        7.143   €  746.564            1.011         7.404   €  770.056  Percentage uitputting werkplan 103% 
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2.2 Conclusies 

In 2011 is het werkplan financieel voor 103% gerealiseerd. Dit betekent dat het werkplan een 

overbesteding laat zien. De taakstelling is wel gerealiseerd binnen de afspraken die gelden 

voor programmafinanciering. Conform die afspraken geldt binnen de marge van +/- 15% geen 

bij- of terugbetaling. De overbesteding in hoofdzaak gerealiseerd in het programma Toezicht en 

Handhaving, een deel van deze werkzaamheden en producten zijn niet stuurbaar, omdat deze 

afhankelijk zijn van de vraag. De inhoudelijke toelichting op de realisatie in de verschillende 

programma`s staat opgenomen in de tabel in onderdeel 2.1. 

 

Bestedingsdoel  

Het voorschot met specifiek bestedingsdoel is onder voorbehoud van goedkeuring van de 

accountant per 1-1-2012 € 56.833. 
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Bijlage 1 Jaarverslag werkzaamheden SKP 2011 

Het samenwerkingsknooppunt Rijnmond (SKP) heeft een initiërende, coördinerende en 

faciliterende rol. Aan deze rol is in 2011 op diverse wijzen vorm gegeven.  

 
Verbetering handhavingprocessen 

Het SKP is zich de laatste jaren meer gaan richten op haar initiërende rol, waarbij 

verbeteringen worden aangebracht in de handhavingprocessen. Zij heeft een belangrijke rol 

gespeeld bij de ontwikkeling van het instrument informatiegestuurde handhaving. Dit 

instrument maakt het mogelijk gerichter de handhaving in te zetten. Door middel van 

ketenanalyses worden zwakke schakels voor wat betreft het milieuaspect in de keten in beeld 

gebracht. Analyses leveren signalen over die bedrijven en handelingen die qua gedrag extra 

aandacht verdienen. Diverse projecten zijn inmiddels uitgevoerd.  Analyses zijn uitgevoerd bij 

diverse branches. Ook ten behoeve van de realisatie van de milieudoelen wordt het instrument 

toegepast. 

 
SKP netwerk 

Het SKP netwerk heeft bij genoemde ontwikkelingen een cruciale rol. Binnen dat netwerk wordt 

informatie onderling uitgewisseld, zodat gebruik gemaakt kan worden van meerdere 

informatiebronnen. Een belangrijk platform in dit kader is het Regionaal Informatie Overleg 

Milieu*), waar binnen de tactische informatie uitwisseling plaatsvindt ten behoeve van 

strafrechtelijke en bestuurlijke onderzoeken. Ook met andere partners, zoals bijvoorbeeld de 

waterkwaliteitsbeheerders zijn afspraken gemaakt over informatie uitwisseling. Een Regionaal 

informatieknooppunt asbest wordt ingericht. Gegevens uit diverse bronnen (Kamer van 

koophandel, Belastingdienst en VROM-inspectie) worden samengebracht.  

 
*) Hierin hebben zitting: Expertisecentrum Haven van de Zeepolitie, Zeehavenpolitie, 

Interregionaal milieuteam,Dienst nationale recherche informatie, DCMR, Dienst havenmeester, 

VROM-inspectie, VROM-IOD, SIOD, FIOD, Douane, Inspectie verkeer en waterstaat en HPR. 

 
Regenboog 

Begin 2011 heeft de DCMR het Regenboog convenant* ondertekend. Regenboog is een 

initiatief van de Douane waarbij de doelstelling is om de samenwerking op operationeel niveau 

optimaal op elkaar af te stemmen bij de uitvoering van de taken van de convenantpartners. De 

samenwerking richt zich op haven gerichte activiteiten en met name op goederenstromen en 

beslaat  bestuurlijke-, strafrechtelijke- en fiscale onderwerpen. In dit verband fungeert het SKP 

als katalysator. Vanuit deze rol worden verder initiatieven genomen om de samenwerking te 

verbeteren. Zo wordt gewerkt aan een verbeterde gezamenlijke regionale prioriteitstelling, 

waardoor samenwerking eenvoudiger is te realiseren. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de 

optimalisering van de informatie uitwisseling door het inzichtelijk maken waar informatie voor 

handen is en hoe deze kan worden ontsloten. 

 
*) De convenantpartners zijn;Douane/Belastingdienst, NVWA, ILenT, Divisie Havenmeester, 

ZHP, KLPD, AI en de DCMR. 

 

HPR structuur 

De HPR-structuur is in 1998 ontstaan naar aanleiding van de TCR-affaire en richtte zich op 

informatiedeling en gezamenlijke aanpak van probleembedrijven. Hierbij waren de 

uitgangspunten ‘structureel overtredinggedrag’ en ‘meerwaarde in multidisciplinaire aanpak’. 

De structuur heeft, met ups en downs, succesvol geopereerd en de werkwijze is in de regio 

meer gemeengoed geworden. In de werkwijze van Riom en Regenboog is de HPR vorm 

grotendeels terug te vinden. Aangezien HPR een smallere basis aan deelnemers had en ook 

omdat Regenboog onder een formeel convenant opereert is de HPR structuur in 2011 

stopgezet. 
 

 



 

Eindrapportage Ridderkerk 2011 18 

Aanpak ketenhandhaving  

Ketenhandhaving is, zoals eerder gesteld, een vorm van handhaving waarbij samenwerking en 

afstemming van cruciaal belang zijn. Op uitvoerend niveau wordt men regelmatig 

geconfronteerd met de noodzaak tot prioritering- en daardoor met capaciteitsproblemen voor 

de ketenaanpak. Vanwege de verschillen in prioriteiten bij de diverse inspecties blijkt het 

moeilijk om de ketenaanpak goed te organiseren en soepel te laten verlopen. Hierbij wordt 

primair vanuit de regio gedacht maar wordt, daar waar mogelijk, aangesloten op landelijke 

initiatieven. Door het SKP wordt gezocht naar een verbetering in de vorm van een meer 

gezamenlijke vaststelling van prioriteiten op regionaal niveau,die ook direct raken aan de 

gemeentelijke taken. 

 

De DCMR en het SKP participeren in een aantal ketengerelateerde initiatieven waarbij een 

landelijke aanpak wordt ontwikkeld. 

 - Landelijke prioriteiten zijn asbest, illegaal consumenten vuurwerk, EVOA 

 
Ketenaanpak asbest 

Met de Inspectie leefomgeving en transport, de Inspectie werk en inkomen en de Sociale 

inlichtingen- en opsporingsdienst,KLPD, provincie Noord-Holland, provincie Gelderland en 

regio Amsterdam-Amstelland is gewerkt aan een landelijk asbest analyseteam (LAAT). Dit ter 

versterking van toezicht op de asbestketen van saneren en verwijderen en om de structurele 

overtreders (multidisciplinair) aan te pakken. De goede elementen uit verschillende analyse 

methoden worden samengevoegd en de landelijk beschikbare data ontsloten. Ictu is  ook op 

het Programma Informatie uitwisseling milieuhandhaving (Pim) voor het asbest specifieke 

spoor aangeschoven. Er is intussen een landelijke interventiestrategie asbest op basis van de 

sanctiestrategie in het Rijnmondgebied opgesteld. Eind februari 2012 vindt een eerste 

regionaal casusoverleg asbest plaats met input van het LAAT. In het regionale casusoverleg 

zullen regelmatig een handvol van deze casussen worden besproken. In dat overleg wordt de 

te verwachten effectieve interventie geïnitieerd. Het SKP heeft hierbij een initiërende rol. 

 

Ketenaanpak vuurwerk 

In het afgelopen jaar zijn diverse onderzoeken ingesteld naar de vuurwerkketen betreffende 

‘consumentenvuurwerk. Deze onderzoeken zijn onder andere. uitgevoerd als regulier toezicht 

op de verkooppunten en in het kader van de Wet Bibob. Gelet op verschillende ontwikkelingen 

verdient dit onderwerp de aandacht. Dit gaat om tegenvallend naleefgedrag van de branche 

(ondanks intensieve voorlichting en controle), ongewenste clustering van verkooppunten in 

woonwijken en centra, een veranderend Vuurwerkbesluit (vergunningplicht wordt 10.000 ipv 

1.000 kg) en het criminogene karakter van de branche. De DCMR zet daarom in op 

ketenaanpak, en een stevige interventiestrategie met onder andere intrekking van 

verkoopvergunningen op grond van de APV, sluiting, inbeslagneming en Bibob op basis van de 

APV vergunning. 
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Ketenaanpak E-waste 

Dit thema is gebaseerd op de veronderstelling dat er illegale handel is met afvalstoffen, 

hetgeen dumpen in de 3
e
 wereld tot gevolg heeft, weglekken van kostbare stoffen en 

ondermijning van de inzameling en retourregeling. In het kader van het Project uitvoering met 

ambitie (PUMA) en de versterking van de strafrechtelijke handhaving milieu, is een landelijke 

‘proefopstelling’ geïnstalleerd voor de (EG) Verordening betreffende de overbrenging van 

afvalstoffen (EVOA.). Voor de DCMR ligt de inbreng op het vlak van E-waste. Dit betreft 

elektronica afval, zoals computers en witgoed. De DCMR heeft als RUD een taak met 

betrekking tot dergelijke ketenaanpak. Het SKP heeft een initiërende rol hierbij. In 2011 is de  

interventiestrategie van het Landelijk overleg milieu voor toezicht aan de voorkant van deze 

keten uitgeprobeerd bij de DCMR. In 2012 wordt dit binnen het Rijnmond gebied breder 

uitgerold over de relevante branches binnen het milieudoel afval. Daarbij wordt de verbinding 

versterkt met de landelijke proefopstelling. Stadstoezicht Rotterdam is betrokken bij de oog en 

oorfunctie in de wijk. Met de Inspectie leefomgeving en transport wordt gewerkt aan het 

aanpakken van de container laadplekken. Maandelijks vindt een casusoverleg onder leiding 

van het Openbaar ministerie plaats waarbij afspraken over toezicht, opsporing en afstemming 

plaatsvinden. Dit loopt uiteen van illegale witgoedhandel en opslag in de regio tot export van 

een sloopschip naar India. 
 

Implementatie sanctiestrategie 

De in 2010 met het OM, politie en de provincie ontwikkelde sanctiestrategie met betrekking tot 

overtreding van het milieu-/omgevingsrecht, is in 2011 verder uitgerold en ook in de 

handhavingssystemen van de DCMR doorgevoerd. De strategie geeft naast inzet van 

bestuurlijke instrumenten ook duidelijkheid in welke gevallen van een opsporingsambtenaar 

inzet mag worden verwacht. De strategie is uitgangspunt geworden voor onder andere de 

interventiestrategie asbest en consumentenvuurwerk. De strategie wordt regiobreed toegepast.  

 
Participatie in landelijke ontwikkelingen 

Het SKP draagt haar visie en werkwijze uit en neemt deel aan landelijke werkgroepen. Op 

deze wijze kan zij de ervaringen vanuit het regionale werk ook inbrengen bij de ontwikkeling  

van nieuwe regelgeving en de vorming van Regionale omgevingsdiensten (RUD’s). Bijdragen 

worden geleverd aan een invulling van de handhaving die goed toegesneden is op de praktijk 

naast de reeds genoemde  ontwikkeling van een gezamenlijke handhavingstrategie en de 

aanpak van de ketenhandhaving heeft het SKP bijdragen geleverd aan de feitenlijst bij de 

bestuurlijke strafbeschikking en de levering van input voor de minimum criteria voor de RUD’s 

 

PUMA/PIM/Inspectieview 

Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving richt zich op de uitwerking en 

implementatie van de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport ‘Naar een gezamenlijke 

Inspectieview Milieu, eindrapportage verkenning, verbetering, informatie-uitwisseling 

milieuhandhaving’
i
.  

Het programmaplan voorziet in het project Realisatie Inspectieview Milieu release 1 (IVM-1). 

IvM is een bevragingsmechanisme voor inspectiegegevens tussen de overheid onderling op 

dossierniveau. IvM gaat ook bulk gegevens genereren ten behoeve van risico analyses.  

Door het aansluiten van de DCMR op het landelijke systeem wordt de versnipperde informatie 

met betrekking tot de handhaving van het omgevingsrecht met betrekking tot branches, 

handeling en ketens teruggedrongen. Ook kan de prioritering en programmering op lokaal 

niveau gerichter plaatsvinden. 

 
BSB-m 

In 2011 heeft het SKP een bijdrage geleverd aan de verdere totstandkoming en implementatie 

van de Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSB-m). Er is hard gewerkt aan de totstandkoming 

van de feitenlijst die de basis vormt voor de BSB-m. Op dit moment wordt gewerkt aan het 

implementatietraject en in 2012 zal de Rijnmondregio één van de pilotregio’s zijn waar de  

BSB-m zal worden toegepast. 
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Informatie gestuurde handhaving (IGH) 

De Rijnmondregio is voor wat betreft de ontwikkeling en uitvoering van IGH koploper in 

Nederland. Hierover is diverse malen gepubliceerd, waardoor er regelmatig verzoeken komen 

om informatie en kennis te leveren. In dit kader is door de provincie Noord Brabant het initiatief 

genomen om een landelijk platform IGH te formeren waar kennis en ervaring omtrent dit 

onderwerp wordt uitgewisseld. Het SKP Rijnmond is tot op heden vooral leverancier van kennis 

en informatie maar vanwege deze situatie ontstaat er een landelijk vergelijkbare werkwijze 

waardoor op termijn gezamenlijk kan worden doorontwikkeld en informatie kan worden 

gedeeld, die ook voor de lokale en regionale aanpak bruikbaar zal zijn. 

 
Toekomst 

Vanuit de landelijke ontwikkeling rondom de RUD’s komen impulsen om de kwaliteit en 

efficiëntie van toezicht en handhaving op het omgevingsrecht te verbeteren en de toezichtlast 

voor bedrijven en burgers terug te dringen. Binnen Rijnmond is het van belang te kijken hoe de 

risicogerichte aanpak een duidelijke plek kan krijgen bij de prioritering en uitvoering. De 

komende jaren zal met name verder gebouwd worden aan een informatiegerichte handhaving. 

Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen gevolgd en initiatieven op het gebied van de aanpak 

van toezicht en handhaving ontplooid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
i
 Dit rapport is te downloaden op de site www.uitvoeringmetambitie.nl 


