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Voorwoord en leeswijzer 

Een goede omgevingskwaliteit staat centraal in de werkzaamheden van de DCMR. Daarbinnen 

zijn (externe) veiligheid, milieukwaliteit, duurzaamheid en de afwezigheid van overlast, de vaste 

thema’s. Deze thema’s zijn van toepassing op de bedrijfsgerichte kerntaken die we voor de 

gemeente verrichten, maar ook op andere taken zoals bijvoorbeeld bij advisering rondom de 

inrichting van een bedrijventerrein of de locatie van een woonwijk. 

 

Het werkplan 2013 van de DCMR Milieudienst Rijnmond voor uw gemeente geeft een overzicht 

van de werkzaamheden die door de DCMR in 2013 worden uitgevoerd met het daarvoor 

beschikbaar gestelde budget. 

 

De uitdaging is om binnen de gestelde budgetten de meeste effectiviteit te behalen. Uitgaande 

van de risico’s voor het milieu van bepaalde bedrijfsactiviteiten, en het nalevingsgedrag binnen 

een specifieke branche, wordt scherper in kaart gebracht waar en welke werkzaamheden 

ingezet moeten worden. In 2012 is een start gemaakt met het Verbeterprogramma Toezicht en 

handhaving. In 2013 wordt, samen met u, een nieuwe methodiek voor prioritering en 

budgettering verder ontwikkeld, die in 2014 dan de basis zal vormen voor de budgettering van 

het jaarlijkse werkplan.  

 

Het werkplan 2013 is gebaseerd op de financiële kaders welke de gemeenten gezamenlijk 

hebben vastgelegd voor de gemeenschappelijke regelingen in het Rijnmondgebied. Deze 

kaders voorzien in een bezuiniging van 10% over een periode van 4 jaar, waarvan 1% in 2013. 

Het werkplan is in goede samenwerking met uw gemeente tot stand gekomen. Met het 

werkplan 2013 wordt zo goed mogelijk invulling gegeven aan de prioriteiten van uw gemeente  

en worden de wettelijke taken op een verantwoord niveau uitgevoerd. 

 

 

Drs. A. Deelen 

 

 

Hoofd Afdeling Gemeenten en MKB
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Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 1 vindt u de verdeling van budgetten over de vier programma’s weergegeven in de 

totaaltabel per begrotingspost. Daarna volgt een toelichting op de met de gemeente gemaakte 

keuzes om tot de gewenste invulling van het werkplan te komen.  

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de sturing en organisatie van het werkplan, de basis, kwaliteitseisen en 

afspraken.  

 

Hoofdstuk 3 richt zich op het gemeentelijk kader. 

In de bijlagen vindt u de toelichting op de vier programma’s uit de (beleids)begroting, het 

concept DCMR-brede Programma Toezicht en handhaving 2013, waarvan de activiteiten rond 

milieudoelen onderdeel zullen vormen, een lijst van bedrijven waarvoor een Verklaring Van 

Geen Bedenkingen (VVGB) door de provincie voor het milieudeel is verplicht gesteld en een 

lijst met de gemeentelijke vergunningplichtige (Type C) bedrijven. 
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1 Totaaltabel werkzaamheden in de vier programma’s 

1.1 Samenvatting middeleninzet 

Werkzaamheden 

Ridderkerk 

Prognose  

Aantal 2013 

(absoluut) 

Prognose 

Aantal 2013 

(uren) 

 Prognose 

Middelen 2013  

Programma Vergunningverlening 7                 467   €        47.583  

Programma Toezicht en 

handhaving 

768              4.990   €      503.783  

Programma Ruimtelijke 

ontwikkeling 

                 176   €        18.727  

Programma 

Leefomgevingkwaliteit 

              1.513   €      175.762  

Totaal               7.145   €      745.854  

1.2 Totaaltabel werkzaamheden 

In de totaaltabel is het budget over de 4 programma’s en per post verdeeld. In 2011 is  

gestart met het samenstellen van een dienstbrede productenregister. Daarmee zijn namen van 

producten en productbeschrijvingen geharmoniseerd, en is het aantal producten beperkt. Dit 

register wordt steeds geactualiseerd. 

 

In de totaaltabel zijn de namen van de producten en subproducten uit het register toegevoegd 

(kolom 1 en 2). De benamingen uit het rekenblad zijn in de derde (gekleurde) kolom 

herkenbaar terug te vinden.
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Nr. Product naam cf 

productcatalogus 

DCMR 

Subproduct naam cf 

productcatalogus DCMR 

Trefwoord werkplan Korte beschrijving werkzaamheden Prognose 

Aantal 2013 

(absoluut) 

Prognose 

Aantal 2013 

(uren) 

Prognose 

Middelen 2013 

        Programma Vergunningverlening       

        Vergunningen       

1.01 WABO-

beschikkingen 

o.a. oprichting, revisie, gedogen,  Vergunningen Betreft het milieudeel van de vergunning. Het voeren van vooroverleg en het 

uitvoeren van een bedrijfsbezoek aan de hand van een conceptaanvraag, indien door 

aanvrager om vooroverleg is verzocht. Communicatie met de inrichtinghouder per 

telefoon (door regiebureau DCMR) over ontbrekende stukken bij de definitieve 

aanvraag. Het beoordelen van de aanvraag op ontvankelijkheid inclusief het 

beoordelen van een eventueel ingediend akoestische-, bodem-, lucht-, preventie of 

veiligheidsrapport. (de eventuele beoordeling van rapporten valt buiten het kengetal 

van de behandeling van een vergunning). Het zonodig sturen van een brief met een 

verzoek om aanvullende gegevens als de aanvraag onvoldoende gegevens voor een 

beoordeling bevat. Afhankelijk van de afspraken met de gemeente: Het opstellen van 

(de tekst voor) een ontwerpbeschikking en het  opstellen van (een tekst voor) een 

beschikking, inclusief eventuele behandeling van bedenkingen. Alle gegevens van het 

bedrijf worden in het MIRR/Rudis  geactualiseerd.  

2 340  €          34.790  

1.02 WABO-

beschikkingen 

Actualisatietoets vergunningen Actualisatietoets vergunningen Uitvoeren van toets van vergunningen ouder dan 10 jaar op volledigheid en actualiteit 

door dossieronderzoek en bezoek aan een bedrijf. Alle gegevens van het bedrijf 

worden in het MIRR geactualiseerd. 

2 20  €           1.988  

1.04 WABO-, Wm-

beschikkingen, 

beleidsadvies, 

bezwaar en beroep 

Intrekken vergunningen, milieuneutraal 

veranderen (voorheen artikel 8.19 Wm), 

verandering, ontheffing 10.63 Wm, 

juridische ondersteuning tbv VV, 

beroepsprocedures VV, OBM. 

Uitvoeren (overige) 

beheerstaken 

vergunningverlening 

Intrekken vergunningen, milieuneutrale wijziging (Wabo 3.10 lid 3), verandering, 

ontheffing 10.63 Wm, juridische ondersteuning tbv VV, beroepsprocedures VV, OBM. 

3 107  €          10.805  

  Subtotaal programma Vergunningverlening     7 467  €          47.583  

        Programma Toezicht en Handhaving       

        Toezicht en handhaving algemeen       

2.01 Wm-beschikking Meldingen 8.40 Meldingen 8.40 Het beoordelen op volledigheid en juistheid van een melding. Het bedrijf tijdens een 

bedrijfsbezoek informeren over het Activiteitenbesluit en indien nog niet gemeld de 

wijze waarop dit moet worden gedaan. Indien noodzakelijk het bedrijf per brief 

verzoeken om aanvullende informatie dan wel om een aangepaste melding. 

Publiceren van de melding. Eventuele beoordeling van rapporten valt buiten het 

kengetal van de behandeling van een melding. Alle gegevens van het bedrijf worden 

in het MIRR geactualiseerd.  

30 210  €          20.790  

2.02 Preventieve controle Volledige controle, themacontrole Preventieve controles  Een volledige controle is een controle waarbij een inrichting of locatie op alle 

milieuaspecten is gecontroleerd. Ook bij beëindiging van bedrijfsactiviteiten of 

eindinspectie van een stortplaats met oog op overdracht aan nazorg, kan een 

volledige controle worden uitgevoerd.  

Een themacontrole is een specifieke controle bij een inrichting of op een locatie 

waarbij één of meer milieudoelen worden gecontroleerd.  

Het betreft controle van bedrijven op naleving van relevante milieuwetgeving waarbij 

nog geen vermoeden van een overtreding is. Voorbereiding, uitvoering en afronding 

van de werkzaamheden vindt plaats op basis van werkinstructies / projectplannen. 

168 1.848  €        185.220  

2.03 Preventieve controle Opleveringscontrole Opleveringscontroles Een opleveringscontrole is de eerste controle na het van kracht worden van een 

vergunning waarbij op alle aspecten uit die vergunning wordt gecontroleerd. Het 

controleren van bedrijven op naleving van relevante milieuwetgeving waarbij nog 

geen vermoeden van een overtreding is. Voorbereiding, uitvoering en afronding van 

de werkzaamheden vindt plaats op basis van werkinstructies / projectplannen.  

2 22  €           2.212  
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Nr. Product naam cf 

productcatalogus 

DCMR 

Subproduct naam cf 

productcatalogus DCMR 

Trefwoord werkplan Korte beschrijving werkzaamheden Prognose 

Aantal 2013 

(absoluut) 

Prognose 

Aantal 2013 

(uren) 

Prognose 

Middelen 2013 

2.04 Preventieve controle Inventariserende controle Inventariserende controles Een inventariserende controle is een controle waarbij een inrichting of locatie bezocht 

wordt met als doel het actualiseren van het inrichtingenbestand zonder expliciet de 

naleving van milieuregels door het bedrijf te controleren. Kostprijs is substantieel lager 

dan preventieve controle. 

 

Het bij een bedrijf controleren of de vastgelegde gegevens nog actueel, juist en 

volledig zijn. Hierbij wordt o.a. vastgesteld welk type bedrijf het is (zgn. A, B of C toets 

uitvoeren). 

115 173  €          14.318  

2.05 Administratieve 

producten 

Administratieve controle Administratieve controles 

(beoordelen nagezonden 

stukken) 

Een administratieve controle is het controleren van verslagen, rapporten, e.d. die door 

bedrijven zijn gestuurd naar DCMR. 

Het betreft controle van bedrijven op naleving van relevante milieuwetgeving waarbij 

nog geen vermoeden van een overtreding is. Voorbereiding, uitvoering en afronding 

van de werkzaamheden vindt plaats op basis van werkinstructies / projectplannen. 

270 405  €          39.555  

2.06 Repressieve controle Nacontrole Repressieve controles Een nacontrole wordt uitgevoerd naar aanleiding van een eerder uitgevoerde controle 

(bijv. een preventieve controle of een klachtenonderzoek), waarbij één of meer 

overtredingen zijn vastgesteld.   

Een nacontrole wordt uitgevoerd op locatie. Het volgt na een aanschrijving waarin een 

termijn is gesteld waarbinnen de overtreding(en) ongedaan moet zijn gemaakt. 

Binnen 14 dagen nadat de termijn is verstreken moet de nacontrole zijn uitgevoerd.  

60 360  €          34.245  

2.07 Repressieve controle Voorvalonderzoek Voorvalonderzoeken Een voorvalonderzoek wordt, zo spoedig mogelijk, uitgevoerd naar aanleiding van 

een klacht, tip of melding over het (mogelijk) overtreden van de milieuwetgeving bij 

een inrichting of bedrijfsmatige activiteiten. 

Een voorvalonderzoek wordt uitgevoerd op locatie.  

90 540  €          49.860  

2.08 Strafrechtelijke 

handhaving 

Aanvullend PV, Bijdrage aan 

strafrechterlijk onderzoek, Lik-op-stuk 

PV, Strafrechterlijk onderzoek met PV, 

Strafrechterlijk onderzoek zonder PV, 

BSB-m 

Processen-verbaal 

(strafrechtelijke handhaving) 

Een strafrechtelijk handhavingstraject volgt indien de sanctiestrategie het vereist. Het 

strafrechtelijk handhavingstraject wordt uitgevoerd met de volgende activiteiten, tenzij 

het een bestuurlijke strafbeschikking (BSB-m) betreft: strafrechtelijk onderzoek, 

aanzeggen en opstellen proces-verbaal, verhoor van verdachten en getuigen, 

voorbereiden van voorlopige maatregelen, als getuige-deskundige bijwonen van 

zittingen. Het strafrechtelijke handhavingstraject kan separaat aan het 

bestuursrechtelijk optreden worden ondernomen. Het onderzoek d.m.v. dit product 

wordt vastgelegd en overgedragen aan het OM. Het uitvaardigen van de BSB-m 

wordt uitgevoerd met de volgende activiteiten: strafrechtelijk onderzoek, aanzeggen 

opstellen en uitreiken BSB-m middels een combi-bon aan de verdachte. Vervolgens 

worden gegevens ingevoerd bij het CJIB voor verdere afhandeling (incasso). Ten 

behoeve van evt. verzetsprocedures wordt op zaakniveau een dossier aangelegd en 

bewaard. Voor het opstellen van een BSB-m heeft de DCMR buitengewoon 

opsporingsambtenaren (BOA's) in dienst. 

1 40  €           3.990  

2.09 Bestuursrechtelijke 

handhaving 

(Afwijzen) verzoek tot handhaving, 

Intrekken HH-beschikking, Invorderen 

last onder dwangsom, 

Kostenbeschikking of beschikking 

omtrente toepassing bij LOB, Intrekking 

vergunning (niet naleven) ogv 18.12 

Wm, Behandeling zienswijze, Last onder 

dwangsom (LOD) of last onder 

bestuursdwang (LOB) 

Bestuurlijke handhaving 

(waaronder dwamgsommen) 

Een last onder dwangsom c.q. bestuursdwangbesluit wordt geadviseerd  indien de 

sanctiestrategie dit vereist. De volgende activiteiten vallen hieronder: aanbiedingsbrief 

aan het bevoegd gezag waarin wordt geadviseerd om een last onder dwangsom op te 

leggen c.q. bestuursdwang toe te passen, opstellen concept-besluit en indien 

afgesproken een advies invorderingsbeschikking. 

2 40  €           4.480  

2.10 Geluid, Lucht, 

Bodem, Energie, 

Veiligheid 

Advies tbv VV, Advies tbv HH Beoordelen rapporten Het betreft hier interne adviezen van het EC inzake het beoordelen van rapporten met 

betrekking tot lucht, geluid, bodem, veiligheid, en/of energie.  

25 375  €          38.417  

2.11 Wm-beschikking, 

Coördinatie en 

overleg, Bezwaar en 

beroep 

Maatwerkvoorschriften (regio), 

relatiebeheer bedrijven, juridische 

ondersteuning tbv HH, 

beroepsprocedures HH, OBM. 

 

Uitvoeren (overige) 

beheerstaken hh  

Maatwerkvoorschriften (regio), relatiebeheer bedrijven, contacten 

bedrijfstakorganisaties, juridische ondersteuning tbv HH, bezwaarprocedures HH, 

beroepsprocedures HH, OBM. 

5 583  €          59.757  
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Nr. Product naam cf 

productcatalogus 

DCMR 

Subproduct naam cf 

productcatalogus DCMR 

Trefwoord werkplan Korte beschrijving werkzaamheden Prognose 

Aantal 2013 

(absoluut) 

Prognose 

Aantal 2013 

(uren) 

Prognose 

Middelen 2013 

        Milieudoelen       

2.12 Projecten Projectleiding / -coördinatie Milieudoel Energie, Geur, 

Externe Veiligheid, Lucht, 

Afvalwater, Geluid, 

Vervoermanagement, Afval  

Projectleiding, planvorming, programmering en monitoring van milieudoelen. 

De strategische, tactische en operationele doelstellingen zijn opgenomen in het 

meerjarenprogramma milieudoelen 2013-2016. 

- 394  €          43.256  

        Algemene inzet Toezicht en handhaving        

2.16 Beoordelingen 

(derden) 

Centrale Meld- en Regelkamer 

 

 

Centrale Meld- en Regelkamer 

 

 

De hoofdtaken van de meldkamer zijn het registreren en onderzoeken van 

milieumeldingen van burgers en bedrijven en het wegnemen van overlast voor 

burgers en omgeving. Daarnaast zijn hoofdtaken het uitvoeren van de Smogregeling 

voor de provincie Zuid-Holland inclusief het evt. uitgeven van stankcodes in de regio 

Rijnmond. De meldkamer vervult zijn taken 24 uur per dag, 7 dagen per week. De 

Meldkamer neemt ook de meldingen aan van de overige RUD’s binnen Zuid-Holland 

en geeft deze na afweging door aan de betreffende waakdienst voor eerstelijns 

onderzoek. 

- -  €           4.477  

2.17 Coördinatie en 

overleg 

SKP (Samenwerkingsknooppunt 

Rijnmond) 

SKP 

(Samenwerkingsknooppunt 

Rijnmond) 

Het Samenwerkingsknooppunt Rijnmond (SKP) verricht werkzaamheden die erop zijn 

gericht een efficiënte en effectieve handhaving binnen de Regio te bevorderen. Het 

SKP heeft een initiërende, coördinerende en faciliterende rol. Het SKP levert bij de 

uitvoering van de samenwerkingsafspraken op het taakgebied van de handhaving 

onder andere een bijdrage aan het onderhouden van het netwerk van en voor 

handhavingspartners; geeft invulling aan nieuwe ontwikkelingen, brengt verdere 

verbeteringen aan in de handhavingprocessen en ontwikkelt hiertoe nieuwe 

instrumenten. Ook geeft zij voeding en invulling aan landelijke prioriteiten en  initieert 

en coördineert projecten. Het SKP is betrokken bij de ontwikkeling van 

informatiegestuurde handhaving (waaronder ketenhandhaving) samenwerking met de 

partners wordt het instrument uitgebouwd. De visie en het beleid van de regio 

Rijnmond worden door het SKP uitgedragen. De bijdragen van de deelnemers aan 

het SKP zijn overeenkomstig een vastgestelde verdeelsleutel. 

- -  €           3.206  

2.19 Coördinatie HH Coördinatie  Coördinatie HH Op deze post worden in de voortgangsrapportages de uren gerealiseerd van de 

coördinatoren toezicht en handhaving. Het gaat om uren die worden besteed aan 

diverse handhavingsproducten en –zaken. Deze uren maken deel uit van de 

kengetallen van deze producten;  vandaar dat op deze post geen uren worden 

geraamd. 

      

  Subtotaal programma Toezicht en Handhaving     768 4.990  €        503.783  

        Programma ruimtelijke ontwikkeling       

        Planadvisering en kennisontwikkeling       

3.01 Advies extern Advisering RO Advisering RO Advisering over verschillende RO-plannen, projecten en ontwikkelingen.  - 60  €           6.289  

3.02 Advies extern Adviezen EV-RO irt. 

programmafinanciering 

EV-advisering ten behoeve 

van ruimtelijke ontwikkeling 

In het kader van Programmafinanciering EV wordt advies gegeven over externe 

veiligheid in ruimtelijke plannen.  

- 116  €          12.438  

  Subtotaal programma Ruimtelijke Ontwikkeling     - 176  €          18.727  

        Programma Leefomgevingkwaliteit       

        Bestuurlijke advisering       

4.02 Beleidsadvies Advisering participant algemeen Advisering gemeente 

algemeen 

Aan de gemeente wordt regelmatig op verzoek (zowel via e-mail, per brief als per 

telefoon) ad hoc-advies gegeven. Een milieuadvies kan gaan over concrete 

individuele gevallen, maar ook over bedrijfstakken en branches en gebieden zoals 

industrieterreinen. Inclusief project permanente geluidmetingen  

- 200  €          21.470  
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Nr. Product naam cf 

productcatalogus 

DCMR 

Subproduct naam cf 

productcatalogus DCMR 

Trefwoord werkplan Korte beschrijving werkzaamheden Prognose 

Aantal 2013 

(absoluut) 

Prognose 

Aantal 2013 

(uren) 

Prognose 

Middelen 2013 

4.04 Advies extern Beleid Bodem Uitvoering Besluit 

Bodemkwaliteit 

Het Besluit bodemkwaliteit is in  2008 in werking getreden. Het besluit verandert het 

bodembeleid ingrijpend. Het moet de bodem beter beschermen en meer ruimte 

bieden voor nieuwe bouwprojecten, zoals woningen en wegen. Het besluit geeft 

gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheid om de bodem te beheren. 

- 100  €           9.940  

        Overleggen Leefomgevingkwaliteit       

4.06 Coördinatie en 

overleg 

Coördinatie WABO en Handhaving Coördinatie Wabo en 

handhaving 

Dit kan meerdere overleggen bevatten, zoals het bouwberaad, handhavingsoverleg, 

LMO,  Wabo-overleg en bevat ook de toetsing indieningsvereiste. 

- 50  €           4.921  

4.07 Coördinatie en 

overleg 

Detachering medewerker Detachering medewerker Op verzoek kan een medewerker bij de gemeente gedetacheerd worden, t.b.v. 

capaciteitsvergroting, inbreng specifieke kennis, realisatie kortere lijnen tussen 

gemeente en DCMR enz. Het takenpakket van de gedetacheerde medewerker sluit 

aan bij de specifieke behoefte van de gemeente en wordt in overleg vastgesteld 

250 uur 

- 250  €          28.000  

4.09 Coördinatie en 

overleg 

Voortgangs-/ afstemmingsoverleg Voortgangs-/ 

afstemmingsoverleg 

Er vindt regelmatig ambtelijk en bestuurlijk voortgangs- en afstemmingsoverleg plaats 

tussen de gemeente en de DCMR. In deze overleggen worden o.a. de voortgang van 

de uitvoering van het werkplan, bestuurlijk aandachtvragende zaken en belangrijke 

ontwikkelingen besproken. 50 uur 

- 50  €           5.600  

        Projecten  Leefomgevingkwaliteit       

4.10 Projecten Projectuitvoering Milieusurveillance Het primaire doel van milieusurveillance is het terugbrengen van de milieubelasting 

naar een zo laag mogelijk niveau. Dit wordt bereikt door middel van onopvallende 

surveilllance. Milieusurveillance ziet op vrije-veld delicten die plaatsnindt in de vorm 

van signaaltoezicht constateringen van (milieu-) overtredingen worden doorgegeven 

aan het desbetreffende bevoegd gezag, veelal de gemeente. 

- 40  €           3.976  

4.11 Projecten Projectuitvoering Handhavingsproject 

Donkersloot 2010-2012 

Project Donkersloot is een door de gemeente aangewezen handhavingsproject 

aangaande het bedrijventerrein Donkersloot dat gaat lopen in de periode 2010-2012. 

In het project zullen verschillende handhavingspartners w.o. de DCMR gezamenlijk 

actief zijn.100 uur 

- 100  €           9.940  

4.12 Projecten Projectuitvoering Project BOOT In 1993 is het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT) in werking getreden. 

Eén van de redenen hiervoor was dat veel bodemverontreinigingen werden 

veroorzaakt door lekkende ondergrondse tanks. 200 uur 

- 200  €          19.880  

        Beheer en applicaties       

4.13 Beheer applicaties & 

systemen 

I-kwadraat I-kwadraat In de nu vigerende Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders van de 

gemeente waarop het gezoneerde industrieterrein is gelegen, of grotendeels is 

gelegen, verantwoordelijk voor het bewaken van de zonegrens. Daarbij gaat het 

vooral om het bijhouden van de gegevens over de beschikbare geluidruimte, het deel 

daarvan wat al is uitgegeven en het deel daarvan dat nog beschikbaar is voor nieuwe 

inrichtingen of uitbreiding van bestaande inrichtingen. Als ondersteuning hiervan 

wordt gebruik gemaakt van het Informatiesysteem Industrielawaai (I-kwadraat). De 

hier bedoelde werkzaamheden/kosten betreffen betreffen het onderhoud en beheer 

van (I-kwadraat). 

- -  €           7.100  
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Nr. Product naam cf 

productcatalogus 

DCMR 

Subproduct naam cf 

productcatalogus DCMR 

Trefwoord werkplan Korte beschrijving werkzaamheden Prognose 

Aantal 2013 

(absoluut) 

Prognose 

Aantal 2013 

(uren) 

Prognose 

Middelen 2013 

4.15 Beheer applicaties & 

systemen 

Onderhoud geluidsbeheersplan Onderhoud 

geluidsbeheersplan 

Een geluidsbeheerplan dient ervoor om de beperkt beschikbare geluidruimte op 

gezoneerde industrieterreinen over de kavels te kunnen verdelen. Dit om te 

voorkomen dat “wie het eerst komt die het eerst maalt”, met als gevolg dat delen van 

het industrieterrein braak blijven liggen.  

Voor niet gezoneerde industrieterreinen, de bedrijventerreinen, kan ook gebruik 

worden gemaakt van een geluidbeheersplan als sturingsinstrument. Doel is het geluid 

dat de bedrijven gezamenlijk mogen maken op gevels van woningen tot acceptabel 

niveau te beperken en het geluid te verdelen over de aanwezige bedrijven en 

braakliggende kavels. De inventarisatie (nulsituatie) worden vastgelegd. Parallel 

hieraan wordt een geluidbeheersplan opgesteld. Door van een geluidbeheersplan 

gebruik te maken, wordt het van de industrie afkomstige geluid van het betreffende 

terrein via vergunningen of nadere eisen op basis van dit plan aan banden gelegd. Na 

vaststelling van het geluidsbeheerplan dient in de daaropvolgende jaren het 

akoestisch rekenmodel actueel te worden gehouden. Nieuwe vestigingen van 

bedrijven en wijzigingen van bestaande bedrijven moeten worden verwerkt in het  

akoestisch rekenmodel. 

- 80  €           8.056  

        Algemene inzet Leefomgevingkwaliteit       

4.18 Coördinatie en 

overleg 

Crisisbeheersing VRR  Crisisbeheer VVR/ 

multidisciplinaire crisistaken  

De Wet op de veiligheidsregio’s is bij (multidisciplinaire) voorbereiding op ramp- en 

crisissituaties een belangrijke pijler en stelt (kwaliteits-)eisen aan de organisatie en de 

deelnemers in een veiligheidsregio. Onder regie van de VRR wordt door de partners 

in de VRR gewerkt aan de ontwikkeling van crisisscenario’s, 

crisisbeheersingsplannen en wordt veel aandacht besteed aan opleiden, trainen en 

oefenen. DCMR werkzaamheden hierbij zijn het inbrengen van kennis en 

vertegenwoordiging in VRR, deelname aan oefeningen en in stand houden van de 

crisisorganisatie binnen de DCMR. 

- -  €          11.300  

4.19 Coördinatie en 

overleg 

Regiobrede werkzaamheden Regiobrede werkzaamheden Deze dienst bevat o.a. de activiteiten: 

- Algemene juridische ondersteuning; 

- Beleidsvragen algemeen: het gevraagd en ongevraagd oppakken   

  van (juridische) beleidsvragen voor meerdere gemeentelijke         

  participanten tegelijkertijd; 

- Implementeren van het Verbeterprogramma toezicht en handhaving; 

- Het coördineren van de werkzaamheden met betrekking tot                  

  projecten die niet onder een milieudoel vallen; 

- Informatie en analyse; 

- Administratieve en ondersteunende werkzaamheden:  

   administratieve procesondersteuning, activiteiten en projectleiding  

   t.b.v. de werkplannen, voortgangsrapportages, trimesterverslagen  

   en klankbordgroep; 

- Opleidingen en cursussen die als gevolg van nieuwe of gewijzigde  

   wet- en regelgeving door de DCMR worden geregeld of geïnitieerd. 

   Deze worden ook opengesteld voor participanten. Bijv. Wabo,  

   Activiteitenbesluit; 

- Themawijzer: het coördineren en meewerken aan het up to date  

   houden van de  themawijzer; 

- Actualisatie (MIRR/RUDIS) : het coördineren en het leveren van  

  bijdragen aan acties om MIRR te actualiseren; geen aanpassingen  

  op bedrijfsniveau. 

- 253  €          28.086  

4.20 Coördinatie en 

overleg 

 

 

Regiobrede werkzaamheden Kosten procesbeheer Dit omvat de kosten voor administratieve procesondersteuning t.b.v. onder meer 

werkplannen, voortgangsrapportages, maandrapportages. 

- 190  €          16.055  
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Nr. Product naam cf 

productcatalogus 

DCMR 

Subproduct naam cf 

productcatalogus DCMR 

Trefwoord werkplan Korte beschrijving werkzaamheden Prognose 

Aantal 2013 

(absoluut) 

Prognose 

Aantal 2013 

(uren) 

Prognose 

Middelen 2013 

4.21 nvt nvt Overige kosten (o.a. 

advertentiekosten, adviezen 

van derden enz.) 

De overige kosten, worden geraamd en naar rato verdeeld over alle participanten. De 

advertentiekosten worden, indien relevant, naar rato of anderszins geheel aan de 

gemeente doorberekend. Ook worden in 2013 de kosten voor monstername en 

analyse in het kader van indirecte lozingen doorberekend. 

- -  €           1.438  

  Subtotaal programma Leefomgevingskwaliteit     - 1.513  €        175.762  

        

  Totaal Werkplan Bijdrage     775 7.145  €        745.854  
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1.3 Toelichting op de keuzes 

Het werkplan is in goede samenwerking met de gemeente tot stand gekomen. In deze 

paragraaf worden de uitgangspunten voor het werkplan toegelicht. 

 

Bezuinigingen 

Net als in 2011 en 2012 heeft de DCMR op een constructieve wijze invulling gegeven aan de 

door de gemeentelijke participanten gewenste bezuinigingen.  

Ten opzichte van het financieel kader 2012 van de gemeentelijke participanten is een 

indexering van in totaal -0,1% op de gemeentelijke bijdrage voor 2013 toegepast, 

overeenkomstig de indexeringsbrief, die door alle gemeenten is vastgesteld op basis van de 

voorstellen van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen.  

Afgezien van de prijsindexatie is in het werkplan 2013 een taakstelling van 1% doorgevoerd. 

Opgeteld bij de eerder gerealiseerde taakstellingen in 2011 en 2012 draagt de 

gemeenschappelijke regeling DCMR  met 10%  vermindering van de bijdrage navenant bij aan 

de gemeentelijke bezuinigingen. 

 

Geen bezuinigingen op algemene begrotingsposten 

In het werkplan is sinds 2011 op een aantal algemene begrotingsposten een reductie 

toegepast. Dit zijn de posten Milieudoelen, Regiobrede werkzaamheden, SKP, en Overige 

kosten. In 2012 is kritisch gekeken naar de inzet van de uren voor de regiogemeenten en is 

geconcludeerd dat een verdere afname van deze uren niet mogelijk is. 

 

Opvang binnen budget programma  

De werkplannen zijn ingedeeld over 4 programma’s. Dit zijn de programma’s 

Vergunningverlening, Toezicht en handhaving, Ruimtelijke ontwikkeling en 

Leefomgevingskwaliteit. Ook in de werkplannen voor 2013 is ernaar gestreefd om nieuwe 

ontwikkelingen binnen de huidige budgetten van de programma’s op te vangen.  

 

Voor de invulling van het werkplan 2013 voor bedrijfsgebonden werkzaamheden (programma’s 

Vergunningverlening en Toezicht en handhaving), is het MAP (Milieu Activiteiten Programma) 

het uitgangspunt, waarbij rekening is gehouden met ervaringen in 2012 en de verwachtingen 

voor 2013.  

Voor de werkzaamheden van het programma (milieu) in Ruimtelijke ontwikkeling is uitgegaan 

van dezelfde opbouw van de financiering als in 2012. De meeste gemeenten hebben hiervoor 

een vaste basis in het werkplan. Daarnaast wordt, indien nodig, afgesproken om op offerte 

basis of via een raamofferte,  RO werkzaamheden uit te voeren.  

 

Uren van het programma Leefomgevingskwaliteit 2013 zijn zo veel mogelijk gelijk gebleven 

aan de uren van werkplan 2012.  

 

Ontwikkelingen 

Diverse ontwikkelingen spelen een rol bij de uitvoering van de werkplannen 2013. 

 

 

Verbeterprogramma Toezicht en handhaving 

De DCMR werkt aan een Verbeterprogramma Toezicht en Handhaving. Niet alleen de recente 

ontwikkelingen bij Odfjell maar ook de lessen die getrokken worden uit andere dossiers 

(Chemie-Pack, CMI, ed.) geven aanleiding om de toezicht- en handhavingstaken te herijken.  

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid is een onderzoek gestart dat zich niet alleen richt op de 

uitvoering van het toezicht maar zich ook uitstrekt tot de rol van het bedrijf en het systeem 

waarbinnen de gesignaleerde problemen hebben kunnen voortduren. De aanbevelingen van 

de OVV zullen een belangrijke rol spelen in het herijken van de toezicht- en handhavingstaken. 
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Het is echter van belang om niet te wachten met verbeteringen die nu al kunnen worden 

ingezet. Het Verbeterprogramma komt voort uit het dossier Odfjell, maar ook uit het auditen 

van werkprocessen en diverse bedrijfsdossiers. In de expertmeeting van de gemeenteraad van 

Rotterdam (30 mei 2012) kwam reeds een aantal verbeterpunten aan de orde; deze maken 

deel uit van het programma. Het Verbeterprogramma zal worden gepresenteerd in het 

algemeen bestuur van de DCMR op 10 december 2012. Het programma richt zich op de 

taakuitvoering door de DCMR, maar start met de algemene uitgangspunten die aan toezicht 

voorafgaan : de verantwoordelijkheid van bedrijven, beleid en instrumenten. De hoofdlijnen in 

het verbeterprogramma zijn :  

  
1.  Verantwoordelijkheid van bedrijf als uitgangspunt  

A. Verantwoordelijkheid van bedrijf 

De verantwoordelijkheid voor de naleving van milieu- en veiligheidseisen ligt ten allen 

tijde bij het bedrijf. De overheid houdt toezicht, maar het algemene uitgangspunt dat 

hieraan vooraf gaat is de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. In deze 

verantwoordelijkheid hebben ook branches en ketens een rol.  

B. Adequate informatievoorziening door bedrijven 

Betrouwbare informatie is cruciaal voor de uitvoering van toezichttaken. Vooral bij 

complexe bedrijven maakt de toezichthouder mede gebruik van de geleverde 

informatie uit veiligheidssystemen van bedrijven. Het dossier Odfjell toont aan hoe 

groot het verschil kan zijn tussen de door het bedrijf geleverde informatie (zoals 

rapportages over onderhoud) en de werkelijkheid op het terrein. Dit onderstreept het 

grote belang van actieve en betrouwbare informatievoorziening door bedrijven.  

C. Verificatie en certificaten  

De ervaringen bij Odfjell, dat tot voor kort was gecertificeerd, geven aanleiding om de 

rol van de certificerende instellingen te heroverwegen. Voor de toezichthoudende 

overheid is de vraag relevant geworden hoeveel vertrouwen aan een afgegeven 

certificaat kan worden verbonden. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven om 

betrouwbare en geverifieerde informatie te leveren; het is de verantwoordelijkheid van 

de certificerende instellingen om de waarde en betrouwbaarheid van certificaten 

optimaal te borgen.  

 
2. Beleid en instrumenten 

D. Overheidsinzet en kwaliteit 

Vanuit bovenstaande vertrekpunten (verantwoordelijkheid bedrijven, geverifieerde 

informatievoorziening) volgt de opgave voor de overheid om te bepalen met welke 

kwantitatieve en kwalitatieve inzet het toezicht vorm krijgt. Dit is mede een 

maatschappelijke en bestuurlijke afweging, waarin ook kosten en inspectiedruk een rol 

spelen.  

E. Beoordeling van risico's en patronen in gedrag 

De toezichtcapaciteit moet worden geprioriteerd rekening houdend met de risico's van 

bedrijven (aard van bedrijfsprocessen), het nalevingsniveau en het gedrag. Bij 

aanhoudend matige prestaties door het bedrijf moeten juridische mogelijkheden 

optimaal worden benut om patronen van “gestapelde overtredingen” te voorkomen.  

F. Veiligheidscultuur meten en beoordelen  

Het TNO-onderzoek bij 14 bedrijven
1
 geeft een beeld van de veiligheidscultuur en biedt 

aangrijpingspunten om in het toezicht ook met houding en gedrag binnen bedrijven 

rekening te houden. Het TNO-onderzoek maakt duidelijk dat er een opgave ligt voor 

bedrijven om de veiligheidscultuur naar een structureel hoger peil te brengen. Voor de 

inspectiediensten is het van belang om het toezicht niet alleen op de systemen en 

installaties te richten, maar ook op de veiligheidscultuur binnen de bedrijven.  

 

 

 

 

                                                      
1
  Quick Scan veiligheidscultuur, TNO, oktober 2012 
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G. Uitvoering in Nederland in zes gespecialiseerde BRZO-RUD's.  

Diverse dossiers (Odfjell, Chemiepack, CMI, e.a.) maken duidelijk dat aan de kwaliteit 

en expertise van de inspectiediensten hoge eisen moeten worden gesteld. Daarom is 

reeds landelijk het proces ingezet om gespecialiseerde BRZO-RUD's (regionale 

uitvoeringsdiensten met focus op de risicobedrijven) te vormen. Het is de bedoeling dat 

in 2013 de complexe toezichttaken door zes gespecialiseerde diensten wordt 

uitgevoerd.  

 
3. Verbeteringen in de uitvoering van toezicht 

1. Scherp differentiëren in toezichtprogramma 2013  

De DCMR gaat in de uitvoering scherper differentiëren tussen goed en slecht 

presterende bedrijven. Dat leidt tot een scherpere aanpak van bedrijven die niet goed 

scoren op het gebied van nalevingsprestaties of veiligheidscultuur. Dit betekent 

concreet dat in de DCMR-programmering in 2013 rekening wordt gehouden met de 

resultaten van eerdere inspecties (de reguliere preventieve controles, de resultaten van 

I2T
2
 en BRZO-controles), met klachtenpatronen en de aangetroffen veiligheidscultuur 

(waaronder het TNO-onderzoek). 

 

 2. Inspecteren in 2013 : systeem + fysiek + cultuur, en vaker onaangekondigd 

In de uitvoering en programmering van toezicht wordt rekening gehouden met drie 

invalshoeken: het toezicht op de systemen van bedrijven (zoals 

veiligheidsbeheerssystemen), fysieke controle (inspectie van tanks, leidingen, 

blusvoorzieningen) en cultuur (houding en gedrag). Naast deze verbreding zal in 2013 

de DCMR vaker onaangekondigd inspecteren, ook buiten werktijden.  

 

 3. Sanctiestrategie strikt uitvoeren 

De sanctiestrategie en besluitvormingsprocedures worden strikt toegepast en bewaakt. 

Na iedere inspectie wordt een advies opgesteld of een handhavingsactie nodig is. De 

besluitvorming vindt volgens vaste procedures plaats en wordt eenduidig onderbouwd 

en geregistreerd. In de besluitvorming over sancties wordt rekening gehouden met 

verbanden en patronen.  

 

 4. Transparant toezicht : CIN-meldingen en handhavingsbesluiten op internet   

De externe communicatie over lopende handhavingsacties wordt versterkt. Het bekend 

maken van CIN-meldingen en handhavingsbesluiten draagt bij aan een transparant 

beeld voor de omgeving en het past bij het versterken van de eigen 

verantwoordelijkheid (nemen en afleggen) van bedrijven.  

 

 5. Expertise op maat : welke kennis is nodig  

De DCMR maakt op basis van de recente ervaringen een analyse welke expertise 

(breedte, diepgang, specialismen) nodig is om de taken goed uit te voeren. Deze 

analyse richt zich op de vraag welke kennis moet worden versterkt, over welke 

expertise moet de DCMR zelf beschikken en welke specifieke kennis kan worden 

ingehuurd. 

 

 6. Klokkenluiders  

Informatie van klokkenluiders (zowel intern als extern) moet op een zorgvuldige manier 

worden ontvangen en behandeld. Voor deze signalen zijn protocollen opgesteld en zijn 

vertrouwenspersonen aangewezen die zorgdragen voor een goede behandeling van 

alle ontvangen informatie.   

 

 

 

 

 

                                                      
2
  Project intensivering inspectie tankopslag, oktober 2012 
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7. Resultaten interne reflectie 

De ontwikkelingen bij Odfjell en de beoogde veranderingen raken de dagelijkse taakuitvoering 

van de DCMR-medewerkers, zowel leidinggevenden als medewerkers. Het is van belang om 

intern de dialoog hierover te voeren en gezamenlijk te reflecteren op de taakuitvoering en de 

rolopvattingen. Voor deze reflectie wordt een intern traject gestart waarin gezamenlijk wordt 

teruggeblikt op de taakuitvoering en wordt vooruitgekeken hoe de beoogde verbeteringen goed 

kunnen worden geïmplementeerd. De aanbevelingen die uit deze zelfreflectie volgen, worden 

in het verbeterprogramma opgenomen. 
 

Vanuit een aantal werkplanposten zal mede  input geleverd worden voor de implementatie van 

dit verbeterprogramma. Dit is met name vanuit de post Regiobrede werkzaamheden en 

milieudoelen. 

 
Besluit bodemenergiesystemen 

In het AB van december 2011 is afgesproken dat de meldingen en OBM’s 

(omgevingsvergunning beperkte milieutoets) in het kader van het Activiteitenbesluit voor 

gesloten bodemenergiesystemen, door de DCMR zullen worden behandeld. Deze meldingen 

maken deel uit van de post  8.40 meldingen. De behandeling omvat tevens het registreren van 

de melding in het Landelijk grondwaterregister (LGR). Voor de OBM is tevens een 

interferentietoets noodzakelijk.  

Voor gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichten worden separate afspraken met de 

gemeente gemaakt: wie gaat dit uitvoeren en op welke wijze wordt dit gefinancierd. 

Voor advisering met betrekking tot dit onderwerp op het gebied van beleidsregels, aanpassing 

van de verordening en aanwijzen van interferentiegebieden kan de gemeente de DCMR 

inschakelen. 

 
Indirecte lozingen 

Evenals in 2012 zal de programmering van de indirecte lozingen plaatsvinden binnen 

Milieudoelen. De uitvoering loopt mee in  de planning en afrekening van de normale controles. 

De daar uit voortvloeiende maatwerkvoorschriften zullen drukken op de post “uitvoering 

beheerstaken”. Naast toezicht en handhaving, zullen voor lozingsrelevante bedrijven 

monstername en –analyse moeten plaatsvinden. Hiervoor wordt de post "overige kosten" 

benut. Voor Regiogemeenten gaat het om een beperkt aantal controles aangezien een groot 

deel van deze controles in 2012 staat gepland. 

  
Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSB-m) 

Een BSB-m volgt indien de sanctiestrategie dat vereist, het feit voorkomt op de feitenlijst 

bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten en er geen sprake is van contra-indicaties als 

bedoeld in de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten.  

De BSB-m is een strafrechtelijk handhavingsmiddel in handen van het bestuur. De 

bevoegdheid tot het uitvaardigen van een BSB-m ligt bij onder andere de directeur van de 

RUD.  

 
Implementatie wet- en regelgeving 

In hoofdstuk 3 worden verschillende wijzigingen in wet- en regelgeving aangegeven. De 

consequenties van deze wijzigingen zullen tijdig in beeld worden gebracht. Tevens worden de 

medewerkers op gepaste wijze voorbereid op deze wijzigingen.  

 

Specifiek voor de gemeente Ridderkerk 

Het werkplan 2013 is bij een nagenoeg gelijkblijvend bedrijvenbestand ook op een nagenoeg 

gelijk financieel niveau uitgekomen als het werkplan 2012. Wat betreft de bedrijfsgerichte taken 

in dit werkplan blijven deze met 1127 uur (17%) achter op het berekende MAP-niveau. MAP is 

de systematiek op basis waarvan het adequaat niveau van vergunningverlening en handhaving 

wordt berekend. Deze systematiek is in 2012 geëvalueerd en zal in 2013 leiden tot een nieuwe 

methode om te komen tot een adequate manier van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving. 
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Voor wat betreft de bedrijfsgerichte taken is voor het uitvoeren van het programma 

Vergunningverlening 467 uur gepland voor 2013. Het aantal uren is hiermee 80 uur hoger dan 

in 2012. Voor de planning van de te maken uren is gekeken naar de specifieke aanvragen die 

in 2013 in behandeling moeten worden genomen. Dit kan per jaar verschillen. Wel wordt het 

aantal vergunningplichtige bedrijven, met de komst op 1 januari 2013 van de derde tranche van 

het Activiteitenbesluit, minder.   

 

Voor het uitvoeren van het programma Toezicht en Handhaving is 4990 uur gepland voor 

2013. Dit is 104 uur minder dan in het werkplan van 2012 is begroot. Dit wordt veroorzaakt 

door dat extra inzet is vrijgemaakt voor het programma Vergunningverlening. De grootste 

wijzigingen ten opzichte van 2012 zijn het terugbrengen van het aantal geplande aantal 8.40 

meldingen en het ophogen van de administratieve controles en de dwangsommen. Hiermee 

wordt meer recht gedaan aan de productrealisatie zoals die in 2012 heeft plaatsgevonden.  

 

In 2013 zullen voor het eerst ook werkzaamheden worden verricht in het kader van het Besluit 

lozingen buiten inrichtingen (reeds in werking) en het Besluit bodemenergiesystemen 

(verwachte inwerking treding medio 2013). Activiteiten die op basis van deze besluiten 

plaatsvinden en met lozingen op het gemeente riool, moeten worden gemeld. De 

werkzaamheden zijn in 2013 beperkt en kunnen daarom binnen de uren van het programma 

Toezicht en Handhaving worden uitgevoerd. Het betreft een pilot voor 2013. Tijdens de 

voortgangsoverleggen wordt gekeken naar de daadwerkelijke tijdsinzet en worden eventuele 

knelpunten gesignaleerd.   

 

Voor het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is gezien de intensiteit van de ruimtelijke 

activiteiten in de gemeente en de mate waarin de DCMR daarbij wordt betrokken, uitgegaan 

van nagenoeg hetzelfde aantal uren als gepland in 2012. Voor dit programma is in het 

werkplan 2013, 176 uur opgenomen.  

 
Afspraken: 

Deze uren worden daar, waar de gemeente dat noodzakelijk acht, ingezet voor de advisering in 

algemene zin bij ruimtelijke ontwikkelingen. Onder dit programma vallen ook de uren voor de 

cofinanciering van Programma Financiering (PF) Externe Veiligheid. In dit programma is voor 

de gemeente Ridderkerk een bedrag ter grootte van € 10.647 gereserveerd voor de advisering 

door de DCMR voor het aspect externe veiligheid in ruimtelijke ontwikkelingen. 
 

Voor het programma Leefomgevingskwaliteit is ongeveer evenveel uur (1513) gepland als in 

2012. Onder dit programma worden ook de projecten Boot en Donkersloot uitgevoerd. 

 
Overlegstructuren: 

- De Wabo vereist een goede samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke diensten, 

brandweer, waterschappen, politie, zowel op het gebied van handhaving als 

vergunningverlening. Op het gebied van handhaving moet immers afgestemd toezicht en 

handhaving plaatsvinden. Voor vergunningverlening is het van belang dat de voorschriften 

van de verschillende deelaanvragen met elkaar stroken en de aanvraagprocedure tijdig wordt 

afgerond. Daarnaast moet de noodzaak van een milieumelding als indieningsvereiste bij de 

bouwdeelaanvraag bij bedrijven, snel worden beoordeeld. Verder is overleg over milieu in 

ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk. 

   De gemeente organiseert samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard om de    

   zes weken een Integraal Handhavingsoverleg waaraan ook de DCMR deelneemt. Tijdens het  

   Integraal Handhavingsoverleg vindt inhoudelijke en procesmatige afstemming plaats op het  

   gebied van handhaving. 
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- De DCMR heeft nu al gedurende een aantal jaren één dag in de week een medewerker in de 
gemeente gestationeerd die de gemeente ondersteunt en adviseert bij de uitvoering van haar 
taken die relatie met milieu hebben. Tijdens deze stationering voert deze medewerker 
wekelijks overleg met de gemeentelijke casemanagers over de ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning en vindt via dit kanaal afstemming plaats over de milieuaspecten van 
de ingediende aanvragen. Gezien de gunstige ervaringen hiermee bij de gemeente is 
besloten om dit ook in 2013 te continueren.  

- Voor onder meer deze taken is in het programma Leefomgevingskwaliteit de post 
Coördinatie en overleg opgenomen.  
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2 Sturing en organisatie 

2.1 Basis van het werkplan 

2.1.1 Gemeenschappelijke regeling  

De DCMR verricht adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het 

gebied van de zorg voor de leefomgeving, het milieu en duurzaamheid. In de 

gemeenschappelijke regeling
3
 zijn de taken van de DCMR neergelegd, waarbij gestreefd is 

naar continuïteit van de dienst enerzijds en een zo groot mogelijke vrijheid van de participanten 

anderzijds.  

 

Artikelen 23 en 24 van de gemeenschappelijke regeling vormen de basis van het takenpakket  

en voor de werkafspraken. De concrete uitvoering van het DCMR-deel van het gemeentelijk 

milieubeleid wordt ieder jaar per gemeente in het werkplan vastgelegd. 

2.1.2 MAP als uitgangspunt voor bedrijfsgerichte werkzaamheden: de wettelijke taken 

In het bedrijfsgerichte deel van de gemeentelijke werkplannen, dat zich richt op bedrijven en 

branches (Programma Vergunningen en Programma Toezicht en handhaving) worden de 

reguliere vergunning-, toezicht- en handhavingsactiviteiten uitgevoerd.  

 

De basis hiervoor is het MAP (Milieu Activiteiten Programma), waarbij tevens rekening is 

gehouden met ervaringen in 2012 en de verwachtingen voor 2013.  

 

Het milieudoelenprogramma, onderdeel van het MAP, stuurt voor een evenredig deel de 

programmering van deze bedrijfsgebonden activiteiten in de werkplannen van de participanten 

aan. 

 

Primair wordt gestuurd overeenkomstig het aantal geprognosticeerde producten. In de 

voortgangsrapportage zal worden verantwoord als dit hoger of lager ligt. Een aantal posten 

zoals bijvoorbeeld voor vergunningen of advisering in ruimtelijke ontwikkeling zijn 

vraaggestuurd en derhalve minder stuurbaar.  

Indien posten niet worden uitgeput zal dit budget zo veel mogelijk binnen het zelfde programma 

worden benut voor andere posten.  

 

De financiering 

De omvang van de bedrijfsgerichte taken van het MAP is berekend met bedrijfskengetallen, 

afgestemd op het bedrijvenbestand van de gemeente. De indeling van het bedrijvenbestand 

van de gemeente is weergegeven in hoofdstuk 3. Met bedrijfskengetallen per type bedrijf (type 

A, B en C en de milieucategorie 1 tot en met 5) is een kengetal geformuleerd dat de inzet van 

een palet aan instrumenten weergeeft. De uit te voeren werkzaamheden en activiteiten worden 

daarna toegedeeld en uitgedrukt in uren.  

 

De werkwijze 

Met het onderdeel Milieudoelen in het MAP is geïntroduceerd dat het bereiken van 

(kwalitatieve) milieudoelen voorop staat. Het bereiken van kwantitatieve normen, de aantallen 

controles en vergunningen, is daaraan dienstbaar gemaakt.  

 

                                                      
3
 In 1987 is de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) ontstaan. De regeling omvat de 

afspraken inzake de regionale samenwerking tussen op dit moment vijftien gemeentelijke participanten en de provincie 

Zuid-Holland op het gebied van de uitvoering van de wettelijke milieutaken.  
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Daarbij richt de DCMR zich op die bedrijven, die het milieu relatief zwaar belasten, 

respectievelijk waar relatief veel milieuwinst te boeken is. Bij het werken op basis van 

milieudoelen ligt de nadruk meer op milieuresultaten en worden ook andere instrumenten dan 

vergunningverlening en handhaving ingezet. Bij deze werkwijze wordt gerichter het aanpakken 

van de milieubelasting van bepaalde typen bedrijven centraal gesteld. 

De basis voor de milieudoelen aanpak is een speerpuntenanalyse uit 2005, die de 

milieubelasting van verschillende bedrijfstakken en bronnen op de diverse milieuthema’s in 

kaart bracht. Deze speerpuntenanalyse is vervolgens uitgewerkt in een meerjarenprogramma 

milieudoelen 2008-2012. In 2012 is een nieuwe speerpuntenanalyse gemaakt, die de basis 

vormt voor het ontwikkelen van het Meerjarenprogramma 2013-2016 en de jaarlijks op te 

stellen programma’s per thema. 

 

Het milieudoelen programma 2013 is voor een groot deel een voortzetting van de doelen en 

aanpak vanuit het meerjarenprogramma 2008-2012. Vanwege de bezuinigingen die sinds 2011 

zijn ingezet is het milieudoelenprogramma in een lager tempo uitgevoerd, waardoor niet alle 

gestelde doelen uit het meerjarenprogramma 2008-2012 zijn gerealiseerd. Het nieuw op te 

stellen meerjarenprogramma 2013-2016 houdt hier rekening mee.  

 

Met de inzet van zowel de reguliere vergunning- en handhavingsinstrumenten als juist andere, 

alternatieve en innovatieve instrumenten, wordt gewerkt aan de realisatie van deze doelen. Met 

het opstellen van jaarprogramma’s per milieudoel wordt een basisprogramma neergelegd voor 

de uitvoering van de bedrijfsgericht taken in de werkplannen van de gemeenten (zie bijlage 2, 

voor het Programma Milieudoelen 2013). 
 

Informatie, verantwoording en terugkoppeling Milieudoelen 

De verantwoording over de milieudoelen vindt plaats in de Voortgangsrapportages, de 

Jaarrapportage Milieudoelen, rapportages over specifieke Milieudoel projecten. Informatieve 

informatie krijgt de gemeente via de Nieuwsbrief Milieudoelen. Daarnaast ontvangt de 

gemeente begin van het jaar een overzichtlijst van de uit te voeren milieudoelprojecten van dat 

jaar van de gemeenten. Deze milieudoelenprojecten zullen onderdelen vormen van een 

DCMR-breed Programma Toezicht  en Handhaving 2013.  

 

Verbeterprogramma (vergunningverlening) toezicht en handhaving 

In 2011 is  een start gemaakt met het evalueren en doorontwikkelen van het MAP.  

Met de bezuinigingen bij de participanten en nieuwe taken die er zijn bijgekomen was het 

noodzakelijk nog scherper aan te geven hoe op verantwoorde wijze geprioriteerd kan worden 

in VTH taken. Aan de ene kant moet de ondernemer zijn verantwoordelijkheid nemen voor het 

naleven van voorschriften en aan de andere kant moet de overheid meer risicogestuurd 

toezicht houden en handhaven, waarbij het nalevingsgedrag een rol moet spelen. 

 

De eisen die aan het overheidstoezicht worden gesteld, worden steeds hoger. Het heeft onder 

andere geleid tot het besluit van het Kabinet om het toezicht op de Brzo-bedrijven verregaand 

te concentreren. Door de DCMR is onlangs een interne audit uitgevoerd (met externe 

supervisie) naar probleembedrijven. Hieruit zijn aanbevelingen naar voren gekomen  voor 

verbetering van het toezichtbeleid. Deze ontwikkelingen zullen een belangrijke rol spelen in de 

toekomstige nieuwe werkwijze, prioritering en programmering bij de DCMR. 

 

In 2014 krijgt de nieuwe methodiek volledig zijn beslag in de werkplannen. In 2013 wordt 

hiermee alvast een start gemaakt, binnen de gestelde financiële kaders. De participanten zijn 

bij dit proces betrokken. 
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2.1.3 Van beleidsbegroting naar werkplan 

De werkplannen van regiogemeenten, Rotterdam en de Provincie zijn grotendeels 

geüniformeerd en afgestemd op de indeling van de beleidsbegroting van de DCMR.  

 

In de Beleidsbegroting DCMR 2013 zijn de verschillende producten onderverdeeld in vier 

programma’s, het programma Vergunningverlening, programma Toezicht en handhaving, 

programma Ruimtelijke ontwikkeling en het programma Leefomgevingskwaliteit. De producten 

in dit werkplan zijn alle ondergebracht in één van deze programma’s.  

 

De maand- en voortgangsrapportages kennen sinds 2011 dezelfde indeling volgens de vier 

programma’s. Zie verder bijlage 1: Toelichting op de vier programma’s.  

2.1.4 Financiering  

De DCMR rekent af op basis van daadwerkelijk ingezette uren. Kengetallen zullen worden 

gebruikt om voorcalculatorisch te bepalen wat de producten in het werkprogramma kosten en 

nacalculatorisch bij de verantwoording over de realisatie. De uren van bureauhoofden en het 

afdelingshoofd worden niet doorberekend in de werkplannen. Deze uren maken onderdeel uit 

van de overhead. Enkele taken, zoals de meldkamer, worden op  “lumpsum”-basis afgerekend. 

 

De methodiek van ‘voorschot met specifiek bestedingsdoel’ is door het AB in stand gelaten, 

omdat dit fluctuatie in de daadwerkelijke afrekening per jaar dempt. De marge waarbinnen 

toevoeging of onttrekking in enig jaar plaatsvindt, is bepaald op maximaal 15%. 

 
Tarieven 

 

De uurtarieven zijn ten opzichte van 2012 niet gewijzigd en zijn als volgt. 

 

Tariefgroep Tarief 

Tariefgroep 1 €    83 

Tariefgroep 2 €    98 

Tariefgroep 3 €  112 

Tariefgroep 4 €  125 

2.2 Kwaliteit 

2.2.1 Blijvend investeren in kwaliteit en transparantie. 

De DCMR werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit en het 

optimaliseren van de werkprocessen. Daarom blijft ook de DCMR kritisch kijken naar de eigen 

resultaten en prestaties. Naar aanleiding van specifieke dossiers binnen de regio (beoordeling 

bedrijfsdossier Huntsman door rijksinspectie, maatschappelijke zorg over aanpak Odfjell) zijn 

de aanpak en werkprocessen kritisch onder de loep genomen (interne audit). Zowel bestaande 

als nieuwe dossiers zijn geëvalueerd en door onder meer een extra kwaliteitstoets beoordeeld 

of de gemaakte afwegingen scherp en glashelder zijn uitgevoerd. Ook lessen uit incidenten 

elders (evaluatie Chemie-Pack, waarin onder meer om extra aandacht voor veiligheidscultuur 

en gedrag wordt gevraagd) geven input in het scherp houden van de gevolgde werkwijzen en 

de handhavingstrategie. Het doel is dat de geleverde producten van goede kwaliteit zijn en dat 

de daarvoor uitgevoerde werkprocessen en afwegingen efficiënt en transparant zijn. 
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2.2.2 Een verdere verhoging van de kwaliteit van interne organisatie 

Hoge kwaliteitseisen gelden ook voor de interne organisatie en ondersteuning. De organisatie 

en het beheer van de milieudata wordt steeds verder geprofessionaliseerd opdat in advisering 

en planonderbouwing een betrouwbare bijdrage kan worden geleverd. De gegevens over de 

bedrijfsgerichte taken vormen de ruggengraat van de DCMR-taken op het gebied van 

regulering, toezicht en handhaving. Het bedrijveninformatiesysteem (MIRR) wordt daartoe 

vernieuwd (RUDIS). Voor het interne beheer (financieel, uren, projectvoortgang) wordt een 

nieuw systeem ontwikkeld. Ook zal worden ingezet op een actief personeelsbeleid dat erop 

gericht is dat de organisatie kan blijven beschikken over voldoende expertise en medewerkers 

een uitdagende werkomgeving kan bieden. 

2.3 Afspraken over wijze van communiceren en rapporteren 

2.3.1 Opdrachtgever/opdrachtnemer 

Uitgangspunt van het werkplan is dat de gemeente als opdrachtgever helder is in haar wensen 

en eisen, zowel wat betreft de te leveren kwaliteit en kwantiteit, als de tijd die daaraan mag 

worden besteed. De DCMR op haar beurt geeft helderheid over de haalbaarheid van deze 

wensen en eisen, en geeft, indien gewenst, aan wanneer aan welke taken gewerkt wordt. 

Regelmatig wordt de gemeente op de hoogte gehouden van de stand van zaken en de 

eventuele afwijkingen van prognoses. 

2.3.2 Contactpersonen 

Een team van drie personen zorgt voor de afstemming van alle werkzaamheden die de DCMR 

voor de gemeente uitvoert. Een bureauhoofd (subaccounthouder) is daarbij gericht op de 

plannings- en verantwoordingscyclus (werkplannen en voortgangsprapportages), de 

coördinator MKB op de inhoud van lopende bedrijfsgerichte zaken en de relatiemanager op de 

advisering over milieu in ruimtelijke ontwikkeling, milieuspecialistische advisering en advisering 

over milieubeleid. Met de gemeente vindt afstemming plaats over de contacten van deze 

personen binnen de gemeentelijke organisatie en de overleggen, waaraan deze personen voor 

de samenwerking met de gemeente deelnemen. Voor bestuurlijke contacten is het 

afdelingshoofd Gemeenten en MKB verantwoordelijk.  

2.3.3 Terugkoppeling over de voortgang van de uitvoering van de werkplannen  

Met betrekking tot de voortgang zijn de volgende afspraken gemaakt. 

- Naast de voortgangsrapportages, waarvan de laatste de eindrapportage is, wordt 

twaalfmaal per jaar een cijfermatige maandrapportage opgestuurd.  

- Deze maandrapportage wordt rond twee weken na afloop van een maand verstuurd 

naar de gemeenten.  

- De voortgangsrapportage wordt uiterlijk zes weken na afloop van de periode waarover 

verslag wordt gelegd naar de gemeenten verstuurd.  

- De eindrapportage wordt uiterlijk binnen acht weken na afloop van het jaar naar de 

gemeenten verstuurd. 

- De voortgang en eventuele afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de prognose 

in het werkplan, worden besproken in de voortgangs- en afstemmingsoverleggen met 

de gemeenten. 
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2.3.4 Terugkoppeling van milieudoelen  

Met betrekking tot de uitvoering van het uitvoeringsprogramma milieudoelen 2013, ontvangt de 

gemeente in februari een projectenoverzicht. De gemeente wordt, naast de verantwoording in 

de voortgangsrapportages, twee tot drie keer per jaar met nieuwsbrieven van de vorderingen 

op de hoogte gehouden. Tevens wordt het resultaat van een project met de gemeente 

gecommuniceerd. In april wordt de jaarrapportage over het voorgaande jaar geleverd. Zie 

verder bijlage 2. 

2.4 Afspraken over de uitvoering van de Wabo 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 

getreden. De regiogemeenten  hebben het loket voor burgers en bedrijven bij de gemeente 

georganiseerd. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt voor enkelvoudige en meervoudige 

vergunningaanvragen in de reguliere en uitgebreide procedure. Er vindt regelmatig overleg 

plaats over procedures tussen het regiebureau van de DCMR en de gemeente.  

Op het gebied van inpassing van vergunningaanvragen in de ruimtelijke omgeving bleken de 

afspraken en te volgen procedures nog onvoldoende helder, zowel intern als tussen de DCMR 

en de gemeenten. Hieraan is in 2012 nader gewerkt. 
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3 Gemeentelijk kader 

3.1 Bedrijvenbestand 

Het bedrijvenbestand binnen de gemeente is voortdurend aan verandering onderhevig. Dit kan 

effect hebben op de inzet voor de uitvoering van milieutaken door de DCMR. Jaarlijks wordt ten 

behoeve van de werkplannen het bedrijvenbestand ‘bevroren’. In onderstaande tabel staan de 

aantallen inrichtingen (peildatum per 1 juni 2012) voor verschillende categorieën en typen. De 

meeste bedrijven zijn meldingplichtige inrichtingen, type B. Type C betreft de 

vergunningplichtige inrichtingen en type A zijn niet meldingplichtige inrichtingen. De categorie 

betreft de zwaarte van de bedrijven. De meeste bedrijven zitten in categorie drie of lager. Dit 

geeft het volgende beeld van het bedrijvenbestand, verdeeld over de vijf categorieën en de 

Type A, B en C inrichtingen. Zie bijlage 3 voor de betreffende type C bedrijven.  

Verdeling van de inrichtingen in 2013 (peildatum per 1 juni 2012) 

Bevoegd Gezag 
  

Type 
Inrichting   

Ridderkerk Type A Type B Type C Totaal  

Cat 1 163 193 0 356 

Cat 2 103 228 1 332 

Cat 3 55 365 14 434 

Cat 4 2 17 6 25 

Cat 5 0 2 6 8 

Totaal Ridderkerk 323 805 27 1155 

3.2 Ontwikkelingen 

Veranderingen als gevolg van wijzigingen Activiteitenbesluit vanaf 1 juli 2012 

Sinds voorjaar 2008 is het ministerie van Infrastructuur en Milieu gestart met het gefaseerd 

moderniseren van de algemene regels. Doel van de modernisering is om vergunningplichtige 

inrichtingen onder het Activiteitenbesluit te brengen.  

 
Op 1 juli 2012 zijn meerdere wijzigingen van het Vuurwerkbesluit in werking getreden.  

De belangrijkste wijzigingen zijn het verhogen van de meldingsgrens voor opslag van 1.000 kg 

naar 10.000 kg en het verhogen van de meldingsgrens voor ontbranden van 

consumentenvuurwerk door professionals van 100 kg naar 200 kg en van theatervuurwerk.  

 
De derde tranche betreft meer complexe bedrijfstakken. De derde tranche treedt op 1 januari 

2013 in werking. 

 

In deze tranche komen de volgende bedrijfstakken onder de werking van het Activiteitenbesluit: 

• Rubber- en kunststofverwerking (uitgezonderd het schuimen of expanderen met 

 bepaalde blaasmiddelen)  

• Industrieel vervaardigen van voedingsmiddelen (uitgezonderd diervoederindustrie en 

 bedrijven met een productie boven de IPPC-grens (Bijlage 1, categorie 6.4 van IPPC-

 richtlijn))  

• Schietinrichtingen (binnenschietbanen en paintball)  

• Betonindustrie (betonmortel- en betonproductenindustrie)  

• Grafische industrie (rotatieoffset , flexodruk en verpakkingsdiepdruk)  

• Onderhoudsplaatsen voor trams, metro en treinen (spoorwegemplacementen blijven 

 vergunningplichtig)  
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Daarnaast wordt in de derde tranche het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties 

(Bems) opgenomen in het Activiteitenbesluit en wordt de vergunningplicht voor het verstoken 

van bepaalde brandstoffen in een stookinstallatie opgeheven. Hierdoor vervalt onder andere de 

vergunningplicht voor houtgestookte stookinstallaties.  

Met de wijziging per 1 januari 2013 van het Activiteitenbesluit (Het wijzigingsbesluit 

landbouwactiviteiten) worden onder andere activiteiten onder het Activiteitenbesluit gebracht 

die nu zijn geregeld in het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit 

mestbassins milieubeheer, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het 
Lozingenbesluit bodembescherming.  

De Richtlijn Industriële Emissies (RIE) is een herziening van de Europese IPPC-richtlijn. Voor 

Nederland betekent de implementatie van de Richtlijn Industriële Emissies een aanpassing van 

de Wabo, Wm, Bor, Mor en Activiteitenbesluit. Nederland wil bij deze implementatie de huidige 

besluiten Besluit verbranden afvalstoffen, Besluit emissie eisen stookinstallaties A en 

Oplosmiddelenbesluit integreren in het Activiteitenbesluit per 1 januari 2013. 

 
Voor bodemenergiesystemen is nieuwe regelgeving in voorbereiding. Met het wijzigingsbesluit 

bodemenergiesystemen wordt  op 1 juli 2013 een aantal bestaande besluiten gewijzigd, 

waaronder het Activiteitenbesluit. Het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen bepaalt de 

regels met betrekking tot het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen. In 

het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten bodemenergiesystemen. 

Nieuw is een meldingplicht voor gesloten bodemenergiesystemen bij inrichtingen op grond van 

het activiteitenbesluit en in specifieke gevallen een OBM plicht (omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets). Daarnaast kan een gemeente bodemenergie beleidsregels vaststellen en in een 

gemeentelijke verordening interferentiegebieden aanwijzen, waarbinnen de vergunningplicht 

geldt. Voor niet-inrichtingen zijn dezelfde voorschriften opgenomen in het besluit  Lozen buiten 

inrichtingen. 

Voor open bodemenergiesystemen blijft de provincie het bevoegd gezag en zijn de regels en 

procedures vereenvoudigd. 
 

PGS-actualisaties: in artikel 1.2 van de Activiteitenregeling is opgenomen naar welke versies 

van de PGS-richtlijnen in de voorschriften van de Activiteitenregeling wordt verwezen. Een 

aantal PGS-richtlijnen wordt geactualiseerd op 1 juli 2013. Voordat in artikel 1.2 naar de meest 

recente versie kan worden verwezen, moet eerst bekeken worden of er voor bestaande 

situaties overgangsrecht nodig is. 

 
In 2012 is gestart met de voorbereidingen voor de vierde tranche van het Activiteitenbesluit. 

Deze wijziging treedt naar verwachting op 1 juli 2014 in werking. 

In deze tranche wordt gekeken naar uitbreiding van het Activiteitenbesluit met de volgende 

bedrijfstakken en activiteiten: 

• Ziekenhuizen en overige laboratoria  

• Gieterijen  

• Spoorwegemplacementen  

• Defensie-inrichtingen  

• Monovergisting van mest  

• Lozingen vanuit RWZI's op het oppervlaktewater 

Daarnaast wordt bekeken of het normatieve deel van de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht 

(NeR) kan worden ondergebracht in het Activiteitenbesluit. Afdeling 2.3 van het 

Activiteitenbesluit (algemene luchtvoorschriften) gaat dan bij inrichtingen type C voor alle 

activiteiten gelden. 
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In onderstaande tabel een chronologisch overzicht van alle verwachte wijzigingen van het 

Activiteitenbesluit en de verwachte datum van inwerkingtreding. 

 

Verwachte wijzigingen Activiteitenbesluit 

Wijziging Planning inwerkingtreding 

Reparatiebesluit Najaar 2012 

Landbouwactiviteiten 1 januari 2013 

Derde tranche (tweede fase) 1 januari 2013 

Implementatie RIE 1 januari 2013 

Bodemenergiesystemen 1 juli 2013 

PGS-actualisaties 1 juli 2013 

Vierde tranche (tweede fase) 1 juli 2014 

 

Veranderingen als gevolg van inwerkingtreding van de Wabo 

In de Package Deal is afgesproken dat de verplichte Verklaring Van Geen Bedenkingen 

(VVGB) voor het milieudeel die de provincie afgeeft, wordt afgeschaft op het moment dat een 

landsdekkende structuur van RUD’s operationeel is. Het betreft die inrichtingen die bij de 

invoering van de WABO onder het bevoegd gezag van de gemeente zijn gekomen.  

Vanaf 2014 zijn de gemeenten ook voor het milieudeel financieel verantwoordelijk voor deze 

bedrijven. (brief 23 mei 2012 van Ministerie van I en M aan directeur DCMR Milieudienst 

Rijnmond): “Omdat het niet praktisch is om de VVGB in de loop van het jaar af te schaffen, ligt 

1-1-2014 als datum hiervoor het meest voor de hand. Het afschaffen vindt plaats door 

aanpassing van het Besluit Omgevingsrecht. De hiervoor noodzakelijk wijziging zal tijdig in 

procedure worden gebracht om afschaffing per 1-1-2014 mogelijk te maken. De feitelijke 

inwerkingtreding van deze wijziging is en blijft gekoppeld aan een landsdekkend operationele 

RUD-structuur.”  

 

Zie bijlage 3 voor VVGB bedrijven in de gemeente. 

3.3 Bescherming van het milieu 

De inzet van de DCMR voor gemeenten wordt jaarlijks vastgelegd in het werkplan. 

Internationale, landelijke en regionale regelgeving en invloeden hebben gevolgen voor de 

uitvoering van het gemeentelijk beleid. Daar waar het gevolgen heeft op het gebied van milieu 

wordt dit vertaald in het werkplan. Voor het werkplan 2013 zijn eveneens de 

bezuinigingstaakstelling, het collegeprogramma, het milieubeleidsplan en gemeentelijke 

ontwikkelingen van belang. 

3.4 Beleid en prioriteiten  

3.4.1  Prioriteiten 

Ridderkerk heeft de volgende prioriteiten gesteld. 

 

Geluid 

Blijvende aandacht bij het bedrijventerrein Veren Ambacht in verband met de vele klachten in 

2011 en 2012. Blijvende aandacht bij controles in het kader van de Wet Milieubeheer bij de 

bedrijventerreinen die direct grenzen aan woongebieden. Blijvende aandacht voor 

geluidsaspecten bij controle van horeca-inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer, met 

name bij bedrijven, waarover veel klachten zijn ontvangen. 
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Externe Veiligheid 

Blijvende aandacht voor externe veiligheidsaspecten bij vergunningverlening en controles in 

het kader van de Wet Milieubeheer, met name bij Ridderhaven en Pakor. 

Afronden van het project Sanering BEVI inrichtingen (met name Pakor). 

 

Bodem 

Frequente controle in het kader van de handhavingstaken uit het Besluit Bodemkwaliteit. 

 

3.4.2 Andere ontwikkelingen met directe gevolgen voor het werkplan 

Integrale aanpak bedrijfsterrein Donkersloot 

Het bedrijfsterrein Donkersloot verkrijgt extra aandacht door een integrale projectmatige 

aanpak. Alle bedrijven zullen worden bezocht en geïnspecteerd (met eventueel handhaving als 

gevolg) op (brand)veiligheid, illegale bouw en constructieve veiligheid van de bebouwing. Ook 

milieuaspecten spelen daarbij een belangrijke rol. Daarmee is de DCMR één van de partners, 

die bij dit project betrokken dient te zijn. In 2010 is dit project gestart. In 2011 is besloten het 

aantal bedrijfsbezoeken te stellen op 60 per jaar. Het project zal naar verwachting in 2016 

afgerond zijn.  

 
Gronduitgifte bedrijfsterrein Cornelisland 

In 2011 is het eerste perceel op Cornelisland uitgegeven. In 2013 volgen er naar verwachting 

meer. De DCMR zal al voor definitieve uitgifte van de percelen bij de bedrijfsvestigingen 

worden betrokken.  

 

Nieuw-Reijerwaard 

Door de provincie Zuid-Holland is opdracht verstrekt voor het maken van een inpassingsplan 

voor 90 ha bedrijfsterrein op Ridderkerks grondgebied. De planning voorziet in vaststelling van 

een inpassingsplan in maart 2013. Er is een gemeenschappelijk regeling tot stand gebracht die 

ten doel heeft de 90 ha bedrijfsterrein te realiseren. De gemeente Ridderkerk vormt samen met 

de gemeenten Barendrecht en Rotterdam de gemeenschappelijke regeling. Het jaar 2013 zal 

nodig zijn om de gronden bouwrijp te maken. De uitgifte van de eerste bedrijfskavels wordt 

verwacht eind 2013. 

 
RO-ontwikkelingen overig 

In 2013 loopt de procedure voor een nieuw bestemmingsplan Het Zand en Gorzen. Binnen dit 

gebied ligt de waterzuiveringsinstallatie. Verder zal een start gemaakt worden met de 

herziening van de bestemmingstoedelingen voor het ‘buitengebied’ in Ridderkerk. Er wordt een 

nieuw bestemmingsplan Buitengebied opgesteld, waarbinnen onder andere de agrarische 

percelen in Ridderkerk liggen. 
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Bijlage 1 Toelichting op de vier programma’s van de 
  beleidsbegroting 

In de beleidsbegroting wordt sinds 2010 uitgegaan van de volgende vier programma’s: 

programma Vergunningverlening, programma Toezicht en handhaving, programma Ruimtelijke 

ontwikkeling en het programma Leefomgevingkwaliteit. Deze indeling wordt sindsdien ook 

gebruikt in de werkplannen en in de maand- en voortgangsrapportages. 

In deze bijlage wordt aangegeven wat we willen bereiken per programma. 

1 Programma Vergunningverlening 

Vergunningenbestand grote industrie op adequaat niveau 

In het huidige politiek/bestuurlijke en mediaklimaat wordt het bevoegde gezag zwaarder dan 

voorheen afgerekend op haar verantwoordelijkheid. Veiligheid-en milieu incidenten, zoals de 

brand bij Chemiepack, de situatie bij Odfjell en Huntsman alsmede de CMI uitspraak nopen 

ertoe dat de primaire taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op adequaat en 

kwalitatief hoog niveau worden uitgevoerd. Dit blijft dan ook in 2013 een belangrijk speerpunt 

van de DCMR. In 2013 zet de DCMR met name in op een actueel vergunningenbestand 

conform haar actualisatie strategie bij de grote industrie en op een aantal prioritaire thema’s 

zoals externe veiligheid (PGS15, PGS29), actuele veiligheidsrapporten, emissies van NOx, fijn 

stof en MVP stoffen. Om goede en adequate uitvoering te kunnen geven aan 

vergunningverlening is de deskundigheid van vergunningverleners essentieel. In 2012 worden 

landelijk vastgestelde nieuwe kwaliteitscriteria verwacht. Er zal voor worden gezorgd, via onder 

andere opleidingen en instructies, dat vergunningverlening binnen de DCMR in 2013 voldoet 

aan deze nieuwe criteria.  
 

Prioriteiten bij vergunningverlening 

Het Rijnmond gebied blijft een goede vestigingsplaats voor industriële en logistieke bedrijven. 

Dit betekent dat in het Rijnmondgebied relatief veel WABO vergunningen worden 

aangevraagd. Binnen de wettelijke kaders worden strikte eisen gesteld aan bedrijven.  

 

(Europese) regelgeving en regionaal beleid 

Europese en Nederlandse regelgeving moet ruimte blijven bieden aan de noodzakelijke 

maatwerkafwegingen bij vergunningverlening, met name bij grote complexe bedrijven en 

installaties, waarbij de integrale milieu afweging en de lokale milieukwaliteit belangrijke criteria 

zijn. Het Rijk reguleert steeds meer activiteiten via het Activiteitenbesluit. De resterende 

vergunningplichtige activiteiten zijn complex. Provinciale en regionale beleidskaders worden 

daarom noodzakelijk om de regionale maatwerkdoelen te bereiken. 
 

WABO 
Door de invoering van de WABO in oktober 2010 zijn ongeveer 25 vergunningenstelsels 
vervangen door één nieuwe vergunning: de omgevingsvergunning. Om op tijd en met een 
goede kwaliteit de omgevingvergunning af te geven, is het essentieel dat op het totale proces 
vergunningverlening een adequate sturing en coördinatie vanuit de 1 loket gedachte 
plaatsvindt. In 2011 is ervaring opgedaan om te bepalen of de (financiële) aannames 
overeenkomen met de werkelijkheid. DCMR onderzoekt wat de vaste capaciteit voor de Wabo 
regie zou moeten zijn en in hoeverre financiering op flexibele basis kan plaatsvinden, zodat 
zoveel mogelijk aan de wettelijke kwaliteitseisen als aan de beleidswensen kan worden 
voldaan (kennis, kritische massa e.d). Aangezien de cultuur van de bouwwereld en de 
milieuwereld verschillen, zal ook getracht worden deze werelden dichter bij elkaar te brengen.  
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Nieuwe omgevingswet 

Met de nieuwe Omgevingswet worden meer dan 60 wetten, 100 amvb’s en honderden 

ministeriele regelingen van het huidige omgevingsrecht vereenvoudigd, gemoderniseerd en 

versoberd. Doel is de lange doorlooptijden en hoge onderzoekslasten terug te brengen die een 

doelmatige aanpak van gebiedsontwikkeling in de weg staan en het beheer van de 

leefomgeving inzichtelijker en beter beheersbaar te maken. De planning is de nieuwe 

Omgevingswet in 2013 in werking te laten treden. De Provincie Zuid-Holland en de DCMR zijn 

betrokken bij de totstandkoming van deze wet. In 2011 heeft de DCMR haar visie op het 

omgevingsrecht al gepubliceerd. Als speerpunt in deze beleidsbegroting wordt opgenomen dat 

de DCMR een analyse zal uitvoeren naar de potentiële gevolgen van de Omgevingswet voor 

de uitoefening van haar taken. 

 

Ontwikkeling vernieuwing instrumentarium  

In een complex en dichtbevolkt gebied als de Rijnmond is het vergunningeninstrument niet 

altijd voldoende om de inpassingvraagstukken van bedrijven uit te kunnen voeren. Daarom 

werkt de DCMR samen met het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs aan vernieuwing van het 

vergunningeninstrument met een gebiedsgericht milieu ruimtebeheersplan. Hierdoor moet 

meer ruimte ontstaan voor maatwerk en flexibiliteit, met als resultaat milieuwinst. Verder wordt 

een systeemgerichte vergunningverlening verkend waarbij meer risico gestuurd en aansluitend 

bij de systemen van de bedrijven wordt vergund.  

2 Programma Toezicht en handhaving 

De toezichtstaken bestaan uit toezicht en handhaving van de WABO, bodemwet- en 

regelgeving, luchtvaartwet- en regelgeving, de provinciale milieuverordening en de 

ontgrondingenwet. 

 

De vorming van de RUD’s is een belangrijk gegeven voor 2013. Een goede uitvoering van de 

taken die tot de package deal behoren is daarmee een vereiste. De toezicht- en 

handhavingtaken bij de risicovolle bedrijven (BRZO en IPPC-4 bedrijven) worden 

gecoördineerd en (deels) uitgevoerd bij de DCMR als een van de zes gespecialiseerde RUD’s.  

 

In 2012 wordt gewerkt aan een vernieuwde strategische visie op toezicht en handhaving, die in 

2013 geïmplementeerd zal worden. Belangrijke elementen van de visie zijn: 
� Toezicht gebaseerd op een risico- en informatiegerichte benadering; bij de risicovolle 

bedrijven betekent dit een focus van toezicht binnen het bedrijf. Bij de overige 
bedrijven een afweging op milieurisico en milieuwinst. Deze vernieuwing zal als eerste 
worden geïmplementeerd bij projectmatige toezicht-activtieiten, daarna bij individuele 
controles.  

� Toepassing van vernieuwde sanctiestrategie; de sanctiestrategie is of wordt in 2012 
door de individuele participanten bestuurlijk vastgesteld. 

� Aandacht voor ketentoezicht; 
� Versterking van het sturen op outcome en output; 
� Het sluiten van de beleidscyclus, door het systematisch monitoren en evalueren van 

resultaten en het op basis daarvan baseren van de nieuwe planvorming; 
� Het komen tot meer integraal toezicht in lijn met de WABO. 
� Omdat in het kader van de WABO aan integraal toezicht vorm gegeven moet worden 

zal in 2012 middels pilot-projecten onderzocht worden in hoeverre bundeling van 
milieu/gebruik/bouw toezicht kan leiden tot een meer efficiënte en effectieve wijze van 
toezicht en zullen positieve resultaten in het programma 2013 worden 
geïmplementeerd. 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2012 is besproken welke verbeteringen 
op het gebied van toezicht en handhaving direct worden opgepakt. De DCMR is daartoe het 
Verbeterprogramma Toezicht en Handhaving gestart. Deze wordt in paragraaf 1.3 kort 
toegelicht. 
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Naast adequate afhandeling van klachten, incidenten en bedrijfsmeldingen zal het toezicht 

gericht zijn op bedrijven, branches en ketens waar de te behalen “milieuwinst” het hoogst is. 

Belangrijke aspecten zijn veiligheid, overlast voor de omgeving en duurzaamheid. Welke 

bedrijven of branches onderzocht moeten worden, wordt door analyses vooraf bepaald. De 

analyses zijn mede bepalend voor de keuze van het in te zetten instrumentarium. Hierbij kan 

gedacht worden aan bijvoorbeeld volledige controles, meer themagerichte controles, 

voorlichting en stimulering. Monitoring en evaluatie zal ingezet worden om na te gaan of de 

gekozen instrumenten ook effectief en efficiënt zijn. De resultaten van de inzet zullen 

geëvalueerd worden, zodat aanbevelingen voor het volgende jaar kunnen worden 

meegenomen en de beleidscyclus gesloten wordt.  

  

Het toezicht bij de risicovolle bedrijven zal veranderen n.a.v. de aanbevelingen uit de 

verschillende rapportages van 2011 en 2012 (CMI, Huntsman, Chemiepack en aanpak Odfjell). 

Dit zal met name gelden voor externe veiligheid en luchtemissies. In 2013 zal tijdens het BRZO 

toezicht de verificatie van rapportgegevens aan de werkelijk aanwezige voorzieningen extra 

aandacht krijgen, het oefenen van de noodscenario’s door de bedrijven en het uitvoeren van 

onverwachte inspecties. De beoordeling van de EPRTR op juistheid zal diepgaander 

plaatsvinden. Specifiek bij de vloeibare bulkopslag zal een inspectieonderwerp de controle op 

diffuse emissies zijn en de integriteit van de tanks gekoppeld aan het onderhoud 

(implementatie PGS 29 richtlijn). 

 

Om goede en adequate uitvoering te kunnen geven aan toezicht en handhaving is de 

deskundigheid van toezichthouders essentieel. Medio 2012 worden landelijk vastgestelde 

nieuwe kwaliteitscriteria verwacht. Er zal voor worden gezorgd, via onder andere opleidingen 

en instructies, dat toezicht en handhaving binnen de DCMR in 2013 voldoet aan deze nieuwe 

criteria.  

 

Ontwikkeling nieuwe instrumenten en nieuwe regelgeving 

Een nieuw handhavingsinstrument is de Bestuurlijke Straf Beschikking Milieu (BSB-m). De 

directeur van de RUD is bevoegd om deze op te leggen. Met de eerste ervaringen die 

opgedaan zijn in 2012 zal in 2013 een verdere uitwerking van de toepassing van dit instrument 

plaatsvinden. 

  

De ontwikkelingen rondom het toezicht en handhaving bij de risicovolle bedrijven zal mogelijk 

leiden tot scherpere kwaliteitscriteria en toezicht van de Inspectie Leefomgevingskwaliteit en 

Transport. Dit zal zijn invloed hebben op de wijze van toezicht en op de wijze van handhaving. 

Uit de analyse van de onderzoeksrapporten die opgesteld zijn n.a.v. de brand bij Chemiepack, 

blijkt dat gedrag en veiligheidscultuur, naast fysieke controles op belangrijkste voorzieningen, 

essentieel zijn. Onderzocht wordt welke instrumenten naast de reguliere instrumenten hierop 

aanvullend kunnen worden toegepast. Wellicht leidt dit tot een aanpassing van de toezicht- en 

handhavingstrategie voor het onderdeel aanvullende instrumenten.  

 

In 2013 wordt de derde tranche van het Activiteitenbesluit verwacht. Zodra deze in 2012 wordt 

gepubliceerd zal een implementatieplan worden geschreven voor het toezicht bij deze 

bedrijven, zodat op het moment van inwerking treden uitvoering gegeven kan worden aan de 

eisen die het Activiteitenbesluit stelt voor deze bedrijven.  

3 Programma Ruimtelijke ontwikkeling 

Het Rijnmondgebied kent een forse milieubelasting en een grote ruimtedruk. Wonen, werken, 

recreëren en transport: alles gebeurt op een relatief klein oppervlakte. De uitdaging voor het 

gebied is om een duurzame ontwikkeling te realiseren. De DCMR draagt daaraan bij door 

onder andere vooraf kaders te stellen, tussentijds te adviseren en achteraf te toetsen. 

Benadrukt wordt dat de DCMR per participant op maat gemaakte afspraken heeft. 

In de ambtelijke conferentie van 28 oktober 2010 is dit uitgangspunt uitgesproken en bevestigd.  
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De DCMR maakt op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (plannen) verschillende producten. 

In deze producten staat de DCMR stil bij verschillende milieuthema’s en bij duurzaamheid. De 

doelstellingen van deze producten zijn in ieder geval dat deze producten voldoen aan wet- en 

regelgeving, internationaal en nationaal, provinciaal en lokaal beleid en dat deze producten 

door de participanten in het ruimtelijke planvormingsproces gebruikt kunnen worden.  

 

De lijn die de DCMR volgt is: 

- voldoen aan wettelijke normen; 

- verbeteren leefomgevingskwaliteit in relatie met gezondheid; 

- realiseren van een duurzame ontwikkeling. 

4 Programma Leefomgevingkwaliteit 

Het Rijnmondgebied kent een forse milieubelasting en een grote ruimtedruk. De uitdaging voor 

het programma Leefomgevingskwaliteit is om desondanks wonen, werken, verkeer en 

recreëren op een verantwoorde manier mogelijk te maken. Dat vergt een aanpak waarin niet 

alleen gekeken wordt naar de afzonderlijke thema’s van milieu en duurzaamheid (geluid, lucht, 

veiligheid, bodem, energie, klimaat), maar ook naar de verbanden tussen deze thema’s en 

naar de relaties tot andere beleidsterreinen, zoals gezondheid, verkeer, economie en 

ruimtelijke ordening.  

 

Absolute randvoorwaarde is de beschikbaarheid van betrouwbare en actuele (milieu)gegevens 

en het vermogen om deze gegevens in te zetten in alle fasen van de beleidscyclus, van 

beleidsvoorbereiding en verkenningen tot en met monitoring en evaluatie. 

 

De situatie binnen Rijnmond is mede afhankelijk van hetgeen op nationale en soms Europese 

schaal gebeurt en welke ambities of afspraken op dat niveau zijn vastgelegd. Daarom maken 

beleidsbeïnvloeding en lobbywerk deel uit van het programma. De kennis en ervaring die 

binnen Rijnmond is opgedaan wordt ook buiten de grenzen van het gebied beschikbaar 

gesteld, zowel op provinciale schaal (collega-RUD’s) als nationaal en Europees. Het is 

afhankelijk van de afspraken per participant, welke werkzaamheden in dit programma worden 

uitgevoerd. Deze afspraken worden in de werkplannen vastgelegd. 
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Bijlage 2  Concept programma Toezicht en  
   handhaving 2013 

Deze bijlage wordt vervangen door het concept DCMR-brede Programma Toezicht en 

handhaving 2013, waarvan de activiteiten rond milieudoelen onderdeel zullen vormen. 
 
Milieudoel Energie 

In de aanpak van het milieudoel Energie staat de energiebesparing bij het midden- en kleinbedrijf 

(MKB) centraal. Energiebesparing bij de grote bedrijven wordt via het RCI en emissiehandel van 

CO2 gerealiseerd. Voor de MKB-bedrijven en de instellingen levert het milieudoel Energie een 

bijdrage aan de CO2-reductiedoelstellingen zoals die door Rotterdam (RCI), stadsregio 

Rotterdam (Klimaatagenda) en de provincie Zuid-Holland zijn gesteld. 

 

Het milieudoelprogramma van energie wordt branchegericht en projectmatig uitgevoerd. Dit biedt 

de mogelijkheid om de voorbereiding, de energie-prestaties en de nazorg met de branches te 

communiceren. Op deze manier werken het stimuleren en reguleren van energiebesparing in 

elkaars verlengde en wordt de uiteindelijk CO2-energiebesparing gegarandeerd. 

 

Uit een voorlopige prognose blijkt dat met de uitvoering van het milieudoel Energie binnen het 

Rijnmondgebied een jaarlijkse vermindering van 110 Kton CO2 wordt bereikt. Dit komt overeen 

met het energieverbruik van een stad met 28.000 huishoudens. In de regio vallen ongeveer 4.000 

bedrijven binnen de doelgroep (jaarverbruik >50.000 kWh/jaar) die uiteindelijk op hun 

energieprestatie wordt beoordeeld en die zo nodig besparende maatregelen moeten treffen. Op 

grond van de Wet milieubeheer (Wm) en het Activiteitenbesluit, moeten bedrijven en instellingen 

energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar treffen. Dit 

geldt ook voor industriële bedrijven die niet aan de emissiehandel meedoen. Het maatschappelijk 

belang van deze maatregelen is groot, omdat het leidt tot aanzienlijke energiebesparing en 

substantiële reducties in CO2-emissies. 

 
Speerpunten in 2013 

Sinds 2008 lopen er trajecten voor ondermeer de branches supermarkten, zorginstellingen, 

voortgezet onderwijs, kantoren, groothandels met koeling, bouwmarkten, ict-datacenters en 

overheidsgebouwen. 

 

Voor 2013 staan onder meer de volgende branches en onderdelen op het programma: 

- Op- en overslag bedrijven en metaalbedrijven. 

- Repressieve nazorg op ingediende besparingsplannen van eerder bezochte branches. 

 
Milieudoel geluid 

Geluidruimte is een schaars goed in het Rijnmondgebied. Om wonen, werken en recreëren in het 

Rijnmondgebied zonder overlast mogelijk te maken, maar daarnaast te zorgen dat ook vestiging 

of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten mogelijk blijft, is het noodzakelijk inzet te blijven plegen op 

het voorkomen en beperken van geluidoverlast.  

 

Het milieudoel geluid is gericht op het terugdringen van geluidsoverlast , waarbij de focus ligt op 

de voornaamste veroorzakers van overlast en niet op geluidproducerende bedrijven in het 

algemeen. Gestreefd wordt naar minder lawaaimeldingen, minder gehinderde bewoners en een 

betere naleving. Muziekgeluid is de grootste bron van overlast voor wat betreft de 

bedrijfsgerelateerde geluidoverlast. Van alle geluidmeldingen is een derde afkomstig van de 

horeca. De doorlopende aanpak van horecalawaai is daarom één van de pijlers van milieudoel 

geluid.  
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Preventief handelen is een van de sporen om klachten te voorkomen. Daarnaast wordt aandacht 

besteed aan het optimaliseren van de handhaving door in te zetten op diverse sporen en 

instrumenten,  zoals het geven van voorlichting, het verrichten van geluidmetingen, 

gebiedsgericht geluidbeleid, het eisen van akoestische onderzoeken het opleggen van 

maatwerkvoorschriften en waar nodig het inzetten van het instrument mediation. 

 
Speerpunten in 2013 

In 2013 richt het thema zich in hoofdzaak op het zo veel mogelijk voorkomen van geluidoverlast 

door zowel een branchegerichte als een gebiedsgerichte aanpak. De branchegerichte aanpak 

richt zich op de detailhandel en de sportaccommodaties /verenigingen. Het gaat hier dan om de 

overlast die wordt veroorzaak door airco-units bij de detailhandel en de (geluid)overlast die wordt 

ervaren tijdens festiviteiten bij sportaccommodaties. Hierbij wordt ingezet op het geven van 

voorlichting ter voorkoming van geluidsoverlast. Om het effect van de gepleegde inzet op 

horecageluidoverlast meetbaar te maken zal het belevingsonderzoek van 2009 worden herhaald. 

Daarnaast wordt ingezet op de repressieve aanpak door het optimaliseren van de 

geluidmeetrondes.  

 

Bij de gebiedsgerichte aanpak zal specifiek gekeken worden naar de geluidoverlast in de directe 

omgeving van horecaconcentratiegebieden. Er wordt gezocht naar een alternatieve methode om 

de overlast te beperken zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een monitoringsysteem, 

overeenkomstig het systeem dat is geplaatst bij het Stadhuisplein in Rotterdam. Eveneens is 

inzet gepland op actief zonebeheer door het frequenter vragen van akoestisch onderzoek bij de 

geluidrelevante bedrijven die gelegen zijn op gezoneerde terreinen. Daarnaast wordt aandacht 

besteed aan het ontwikkelen van lijsten met de best beschikbare geluidarme technieken om deze 

bedrijven te ondersteunen bij het maken van keuzes voor nieuw aan te schaffen machines en 

apparaten. 

 
Milieudoel Afvalwater 

Bij de aanpak van het milieudoel Afvalwater gaat het in hoofdzaak om de negatieve effecten van 

het lozen van afvalwater op het oppervlakte water of in de bodem, bijvoorbeeld door overstorten 

of illegale lozingen te beperken. Afvalwater kan een samenstelling hebben die de werking van 

riolering en zuiveringsinstallaties in gevaar brengt. Daarom worden er eisen gesteld aan de 

kwaliteit van afvalwater.  

 

Met het in werking treden van de Wet gemeentelijke watertaken is de verantwoordelijkheid voor 

inzameling en transport van stedelijk afvalwater bij de gemeenten neergelegd. Bij het in werking 

treden van de Waterwet valt het lozen van afvalwater op de riolering door bedrijven onder de Wet 

milieubeheer. Hiermee zijn gemeenten en provincie bevoegd gezag geworden voor de indirecte 

lozingen taak. In 2012 is gestart met de uitvoering van de taken bij die aangewezen categorieën 

bedrijven die voorheen onder de WVO vielen. Ook is er specifieke aandacht voor afvalwater bij 

andere bedrijven, binnen een aantal benoemde projecten. Op basis van de ervaringen die hierbij 

worden opgedaan en analyse van informatie, kunnen de afvalwatertaken nader worden 

geprioriteerd. Daarnaast wordt informatie verzameld over mogelijkheden voor bijvoorbeeld 

duurzaam watergebruik door hergebruik van afvalwater en krijgt ook de implementatie van 

nieuwe regelgeving de aandacht. 

 
Speerpunten in 2013 

Het thema afvalwater is een thema in ontwikkeling. De projecten die in 2012 zijn gestart zullen 

voor het merendeel in 2013 worden voortgezet. Hierdoor kunnen de taken beter en meer 

risicogericht worden aangepakt en geprioriteerd. 
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Milieudoel Vervoersmanagement 

Vervoersmanagement is het slim organiseren van het vervoer van goederen en personen van en 

naar een bedrijf. Voor de DCMR is het een relevant thema, omdat het gaat over betere 

bereikbaarheid en het behalen van milieuwinst. Voor bedrijven is het kostenaspect de 

belangrijkste motivatie om ermee aan de slag te gaan. Het milieudoel richt zich op het stimuleren 

van vervoerrelevante bedrijven om te komen tot efficiencyverbetering van bedrijfgerelateerd 

vervoer (zowel personen- als goederenvervoer). Hiermee kan winst geboekt worden, zowel op 

milieugebied (emissies naar lucht, energiegebruik en geluid), als op het gebied van 

bereikbaarheid (minder vervoerbewegingen), economie (kostenbesparing) en ruimtelijke kwaliteit. 

Jaarlijks is regionaal een potentiële besparing mogelijk van 92 miljoen wegkilometers, 36 miljoen 

euro brandstofbesparing, circa 86 kton CO2-reductie, 330 ton NOx en 16 ton fijn stof.  

 
Speerpunten in 2013 

Bij het thema wordt in eerste instantie ingezet op stimulering en advisering van vervoerrelevante 

bedrijven om vervoerplannen met verbetermaatregelen op te stellen. Zo nodig worden 

aanvullend, in het kader van de Wm, voorschriften opgelegd.  

 
Milieudoel Externe Veiligheid   

Bij het thema Externe veiligheid wordt gekeken naar de kans dat een ongeval plaatsvindt binnen 

een bedrijf en de gevolgen van een dergelijk ongeval buiten het bedrijf. Het doel daarbij is altijd 

om deze risico’s zo klein mogelijk te krijgen en te houden. Binnen het Rijnmondgebied is er een 

grote verscheidenheid aan bedrijven en dus ook risico’s. Het gaat met name om die bedrijven die 

zijn aangewezen in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Deze 

bedrijven hebben een risicocontour wat tot doel heeft afstand te houden tussen gevoelige 

objecten en risicovolle bedrijven. De aanpak bij deze bedrijven is gericht op de interne 

veiligheidsmaatregelen ( technisch of organisatorisch), zodat de omgeving zo veel mogelijk 

gevrijwaard is van de eventuele gevolgen van een ramp of zwaar ongeval door het bedrijf.  

 

Bij veiligheid is het RRGS (Risico Register Gevaarlijke Stoffen) een belangrijk systeem. In dit 

register bevinden zich de bedrijven, die door de aard van hun processen een verhoogd 

veiligheidsrisico opleveren voor de directe omgeving. Voorbeelden zijn de LPG-tankstations en 

opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. De DCMR zorgt ervoor dat het register actueel 

blijft.  

 

In de afgelopen jaren zijn in het kader van milieudoel projecten uitgevoerd bij ondermeer LPG –

tankstations, opslag propaantanks, bedrijven met de opslag van gevaarlijke stoffen en de gas-

druk meet- en regelstations, bedrijven met ontplofbare stoffen en bedrijven met de opslag van 

ammoniak.  

 
Speerpunten in 2013 

De focus voor provinciale inrichtingen gaat in 2013 in hoofdzaak naar de vergunningverlening en 

het toezicht op die bedrijven met tank opslag in het kader van ondermeer de PGS 29. Bij de MKB 

bedrijven ligt in 2013 de aandacht bij de LPG tankstations, opslag van propaan, bedrijven met de 

opslag van gevaarlijke stoffen en gasdruk meet- en regelstations, bedrijven met ontplofbare 

stoffen en bedrijven met de opslag van ammoniak.  

 
Milieudoel Lucht 

Het zwaartepunt van het milieudoel Lucht zal in 2013 net als in 2012 gericht worden op de 

reductie van emissies VOS (vluchtige organische stoffen), MVP (minimalisatieverplichte) stoffen, 

NOx en fijn stof door inrichtingen. De keuze voor deze stoffen is gemaakt omdat deze stoffen 

gezondheidschade kunnen veroorzaken. Voor VOS emissies geldt dat reductie ook een 

verbetering oplevert voor de veiligheidsrisico’s. Van de MVP stoffen gaat de focus vooral uit naar 

benzeen, PAK’s en zware metalen. 
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De afgelopen jaren is bij de MKB bedrijven veel aandacht besteed aan het toezicht op de 

stookinstallaties in de glastuinbouw en op de VOS emissies bij bedrijven die werken met 

oplosmiddelen. Van belang voor de MKB bedrijven is dat met het recent gewijzigde 

Activiteitenbesluit, de eisen uit de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) in het 

Activiteitenbesluit direct werkend zijn geworden. In 2012 is een start gemaakt met pilot projecten 

bij tankstations en metaalelectro bedrijven; hierbij ging de focus uit naar die bedrijven waar 

luchtemissies relevant zijn en waar substantiële emissiebeperkingen haalbaar zijn. 
 

Voor de grotere provinciale inrichtingen is de laatste jaren veel aandacht besteed aan de reductie 

van MVP stoffen. De overgang van olie op gasstook bij de raffinaderijen en de installatie van 

thermische naverbranders bij aluchemie hebben geleid tot aanmerkelijke dalingen van zware 

metalen en PAK’s. Met betrekking tot benzeen heeft de inzet van innovatieve technieken geleid 

tot een veel beter inzicht in de oorzaken van benzeen emissies. Bij de NOx emissies behoren de 

nieuwe energiecentrales in het Rijnmond gebied tot de Europese top. 

 
Speerpunten in 2013 

Voor de MKB bedrijven worden in 2013 de pilot projecten bij de tankstations en de metaalelectro 

voortgezet en uitgebreid naar onder meer laboratoria, houtverwerkende industrie en 

autospuiterijen. Voor de glastuinbouw ligt de focus op stookinstallaties. In 2013 wordt tevens voor 

varkenshouderijen een plan van aanpak opgesteld in relatie tot fijn stof en ammoniakuitstoot. 

 

De inzet bij de provinciale inrichtingen gaat in 2013 naar de vergunningverlening en het toezicht 

op die bedrijven die door hun emissies van VOS, MVP, NOx en fijn stof het meest relevant zijn 

voor de omgeving. Hieronder vallen de vier grote raffinaderijen, alle grote natte bulk 

overslagbedrijven en relevante chemische bedrijven. Daarnaast wordt ook gericht aandacht 

besteed aan fijn stof bij droge bulk overslag bedrijven, stuwadoors en scheepswerven. Voor alle 

projecten zal sprake zijn van maatwerk, waarbij in relevante gevallen samenwerking wordt 

gezocht met de milieudoelen Externe veiligheid en Geur. De inzet is erop gericht dat de aandacht 

wordt verlegd naar de minder goed presterende bedrijven.  

Milieudoel Afval  

Bij dit thema streven we naar een verantwoord afvalbeleid bij bedrijven langs de drie 

invalshoeken. preventie, hergebruik en milieuhygiënisch verantwoorde verwerking. Deze insteek 

sluit aan op het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012. In toenemende mate wordt afval gezien als 

de ‘nieuwe grondstof’ zeker als de natuurlijke bronnen op dreigen te drogen. Voor het 

grondstoffenvraagstuk zien we voor de korte termijn vooral kansen in de ambitie van het kabinet 

om van Nederland een “grondstoffenrotonde” te maken binnen Europa,waarin zo min mogelijk 

stoffen en materialen verloren gaan. Er ligt een sterke relatie met de inzet op recycling,  het 

zoeken naar economische waarde van afval en de sterke rol van Nederland als doorvoer- en 
distributieland. 

Speerpunten in 2013 

Het zwaartepunt van het milieudoel afval ligt in 2013 op zoveel mogelijk preventie en daarnaast 

hergebruik (recycling). Als vervolg op de projecten afvalreductie in ziekenhuizen en 

verzorgingstehuizen liggen er kansen voor een stimuleringsaanpak. Dit houdt in dat er met een 

aantal betrokkenen gesprekken worden gevoerd om preventief voedselverspilling in de zorg te 

minimaliseren. Mogelijk willen andere partijen ook bijdragen in kosten of op een andere manier 

faciliteren. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld andere vormen van voedselaanbod, lokaal 

geteelde producten, biologische producten, maar ook aan een meer gerichte afstemming met de 

behoefte (flexibel inkopen). In 2012 is de factsheet ‘Parkmanagement’ geïntroduceerd. In 2013 

worden gemeenten geïnformeerd over de eerste ervaringen vanuit Vlaardingen. Hierbij  kunnen 

de mogelijkheden voor iedere gemeente worden besproken en waar mogelijk het initiatief worden 
gestart. 
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Speerpunten landelijk 

Door het ministerie van I&M zijn twee pilots benoemd, waar de DCMR in het milieudoelen 

programma op wil inzetten: 

 

-Pilot recycling zeldzame aardmetalen uit lampen (yttrium/europium). 

De lampen waarin deze zeldzame aardmetalen zitten, behoren tot zwaar verontreinigd afval 

vanwege het kwik dat erin is verwerkt. Een innovatieve onderneming ontwikkelde een methode 

om yttrium en europium met een zeer hoge zuiverheid te scheiden van de andere stoffen. 

Daardoor zijn de genoemde stoffen zeer geschikt om weer als grondstof terug te keren in de 

productieketen en kan het bedrijf de hoeveelheid zwaar verontreinigd afval tot een minimum 

reduceren. Voor het DCMR gebied alvast een opgave om de inzameling van deze zeldzame 

aardmetalen in kaart te brengen en toe te gaan zien op een scheiding en inzameling van 

afgedankte lampen. 

 

-Pilot recycling fosfaat en opwerking tot secundaire grondstof.  

Er bestaat sinds kort een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheid en wetenschap – 

het Nutriëntenplatform – dat tot doel heeft om fosfaat terug te winnen uit bagger, afval(water) en 

grondwater en weer terug te brengen in de kringloop. Dat is goed voor het milieu en biedt kansen 

voor het bedrijfsleven om binnen de EU en daarbuiten een concurrentievoordeel op te bouwen. 

Het Nutriëntenplatform bestaat onder meer uit Slibverwerking-Noord-Brabant, Thermphos, 

Biomassacentrale Moerdijk, de Unie van Waterschappen, Grontmij, Tauw en de Vrije Universiteit. 

Rijkswaterstaat kan hier een rol aannemen als duurzaam inkoper door voor de aanleg van wegen 

alleen slib te gebruiken waar de nuttige nutriënten uit zijn verwijderd en hergebruikt. Binnen het 

DCMR gebied is er veel bagger, grondwater en afvalwater waarin fosfaat zit. Bezien wordt of we 

aan kunnen haken bij dit project en waar al mogelijk een 1
e
 stap kunnen zetten. 

 
Milieudoel Geur  

De insteek bij het thema richt zich op het terugdringen van het aantal mensen dat geuroverlast 

ondervindt, veroorzaakt door de bedrijven in het Rijnmondgebied. Om dit te kunnen realiseren is 

het programma van het milieudoel gebaseerd op twee groepen bedrijven. Bij de grote 

geurbedrijven (voor het merendeel de grote industrie) is het doel het terugdringen van emissies. 

Bij de overige (lokale) bedrijven is de aanpak vooral gericht op klachtmeldingen en hinder. Dit 

houdt in intensivering van toezicht, aanvullende metingen, eventuele mediation en zo nodig 

aanscherping van voorschriften. De grote geurbedrijven worden systematisch beoordeeld met 

behulp van verspreidingsberekeningen. De gegevens over deze bedrijven worden in een 

database vastgelegd en (grafisch) beschikbaar gesteld voor vergunningverlening en RO-

doeleinden. Bij grote bedrijven die veel geurklachten veroorzaken wordt onderzocht waardoor 

geuroverlast optreedt. Door de inzet van de e-nose wordt nagegaan welke maatregelen moeten 

worden genomen om de geuroverlast terug te dringen. Tevens kan de e-nose worden ingezet om 

geuroverlast veroorzaakt door schepen terug te dringen. De tweede groep bedrijven zijn vooral 

de kleinere MKB bedrijven die regelmatig klachten veroorzaken. Zij vallen onder het gemeentelijk 

bevoegd gezag en zijn veelal horeca- en voedingsmiddelenbedrijven.  

 
Speerpunten 2013 

Het zwaartepunt bij het thema Geur ligt op acties bij bedrijven waar aanvullende maatregelen 

noodzakelijk zijn en acties bij bedrijven die klachten (blijven) veroorzaken Hierbij is de inzet om bij 

probleembedrijven door toepassing van BBT-maatregelen en door het vastleggen van 

parameters, vermeld in geuronderzoeken, in voorschriften een aanvaardbaar hinderniveau te 

realiseren. De e-nose zal daarbij vaker worden ingezet als meetinstrument. De digitale grafische 

module wordt meer toegepast bij RO, vergunningverlening en handhaving. Er wordt een protocol 

en systematiek ontwikkeld voor het uitvoeren van onderzoek en het vaststellen van de oorzaak 

van geuroverlast bij (probleem)bedrijven en of incidenten die al dan niet structureel van aard zijn. 

Met het inzetten van de e-nose wordt geuroverlast veroorzaakt door schepen in kaart gebracht. In 

samenwerking met het Havenbedrijf kan dan beter worden opgetreden tegen deze schepen. 
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Bijlage 3  Lijst van VVGB en type C bedrijven 

VVGB Bedrijven                        Gemeente Ridderkerk                        Peildatum per 1 juni 2012 

Locatienaam Hoofdactiviteit Totaal 

B&W Ridderkerk Oudelande Afvalbeheer 1 

Beheers- en Beleggingsmy Schiepo b.v. Productie en verwerking van metalen 1 

Totaal Ridderkerk  2 

 

Type C Bedrijven                        Gemeente Ridderkerk                      Peildatum per 1 juni 2012 

Locatienaam Hoofdactiviteit Totaal 

BP Bolnes Benzineservicestations 1 

Stoeterij "De Woude" B.V. Fokken en houden van overige 

graasdieren 

1 

H.J. Berkhout Verssnijlijn bv Bv Groothandel in vlees en vleeswaren 1 

Shell Station A15 Ridderkerk Benzineservicestations 1 

H.J. Haitsma Opslagen: ontplofbare stoffen en munitie 1 

Plantenhal B.V. Opslagen: ontplofbare stoffen en munitie 1 

De Haan Minerale Oliën BV Benzineservicestations 1 

Trelleborg Bakker B.V. Vervaardiging van rubberproducten 

(geen banden) 

1 

Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond Politie 1 

Zuiveringstation Reijerwaard Winning en distributie van water 1 

Sport & Recreatiecentrum Reyerbos Paardensport (maneges inbegrepen) 1 

Alpomat B.V. Vervaardiging van platen, folie, buizen en 

profielen van kunststof 

1 

Waalzicht Manegen en Handelsstal i.o. B.V. Paardensport (maneges inbegrepen) 1 

Bakkersland (DONK) Broodfabrieken, brood- en 

banketbakkerijen met verkoop in winkel 

1 

Schietvereniging St.Joris Overige buitensport 1 

Pakor B.V. Vervaardiging van kunststof in primaire 

vorm 

1 

Delifrance Nederland Bv (zie ook 408382) Broodfabrieken, brood- en 

banketbakkerijen met verkoop in winkel 

1 

Etol Nederland VOF Groothandel in was-, poets- en 

reinigingsmiddelen 

1 

Heijchroom B.V. Oppervlaktebehandeling 1 

Ridderflex & Plastics bv Vervaardiging van overige producten van 

kunststof 

1 

Lancelot Land B.V. Laad-, los- en overslagactiviteiten voor 

zeeschepen 

1 

Wolff vuurwerk B.V. Opslagen: ontplofbare stoffen en munitie 1 

Esso Tankstation "Rotterdamseweg" Benzineservicestations 1 

Uittenbogaard Tprt B.V. (Utb Groep) hoort bij 317416 Groothandel in vloeibare en gasvormige 

brandstoffen 

1 

Alstom Transport b.v. Vervaardiging van elektromotoren en 

elektrische generatoren en 

transformatoren 

1 

H.M. De Jong Koel- en Vrieshuis b.v. Groothandel in groenten en fruit 1 

A. Hak Transportbedrijf en Werktuigenverhuur B.V. Verhuur van machines en werktuigen 

n.e.g. 

1 

Totaal Ridderkerk  27 

 


