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Geachte raadsleden,

De Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond voorziet erin dat er ieder jaar een
Werkplan wordt opgesteld voor de uitvoering van de milieutaken. Het Wed<plan DCMR 2022 is ons
college toegezonden bij brief van 29 november 2021 (zie bijlagen 1 en 2). Het Werkplan is in goed
overleg met de gemeente tot stand gekomen

Werkplan vastgesteld
In onze vergadering van 14 december 2021 hebben we het Werkplan 2022 vastgesteld. Met deze
raadsinformatiebrief en bijlagen stellen we u in kennis van ons besluit en de inhoud van de documenten

Financiële kaders werkplan
Ten opzichte van 2021 is het financiële kader verhoogd met 1,9%, conform de brief van de gezamenlijke
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeentelijke participanten over de indexering van de
begroting. Het budget waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht (€ 966.779) blijft binnen het in
de begroting beschikbaar gestelde budget. Uw raad krijgt in de eerste helft van 2023 de verantwoording
van het Werkplan 2022 toegestuurd

Toelichting
In deze toelichting vindt u de belangrijkste aandachtspunten uit het Werkplan 2022.

Programma's
De opzet van het Werkplan is ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Binnen de uniformiteit in
de opzet van de werkpïannen staat de specifieke situatie van de gemeente Ridderkerk centraal. De
producten zijn over twee programma’s verdeeld: het programma Bedrijven en het programma Gebieden.
Het programma Bedrijven bevat alle bedrijfsgerichte producten en diensten. Het programma Gebieden
bevat producten en diensten die worden uitgevoerd op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en met
betrekking tot de lokale omgevingskwaliteit.

Beleid en prioriteiten gemeente
In paragraaf 1 .3.2 van het Werkplan staan de specifieke thema’s voor Ridderkerk, afkomstig uit het
Collegeprogramma Ridderkerk 2018-2022 Van palet naar prestatie. Het gemeentelijk beleid en de
prioriteiten betrekt de DCMR bij de uitvoering van het Werkplan
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Omgevingswet
De Omgevingswet wordt naar alle waarschijnlijkheid op 1 juli 2022 van kracht en heeft een grote
invloed op de werkzaamheden van de DCMR. De wet heeft invloed op de afspraken die de gemeente en
de DCMR met elkaar maken over de uit te voeren werkzaamheden, op zowel inhoudelijk, financieel,
juridisch als procesmatig vlak.

Omdat de wet halverwege het jaar van kracht wordt is nu afgesproken het werk te laten plaatsvinden
binnen het reeds vastgestelde budget voor 2022. In 2023 kunnen dan, op basis van de inzichten van
een eerste half jaar werken met de nieuwe wet, nieuwe afspraken worden gemaakt

Decentralisatie bodemtaak van provincie naar gemeente
De decentralisatie van de bodemtaak vormt hierop een uitzondering. Per 1 juli 2022 komt deze taak
naar de gemeente. De wet bepaalt dat we deze taak als gemeente moeten beleggen bij de DCMR
(Omgevingsdienst), al is hier nog steeds discussie over. Evenals over het toekennen van budget aan
deze taak en het uitkeren van dit eventuele budget. Begin 2022 wordt dit uitgewerkt en nemen we
hierover een besluit. Waarschijnlijk komt hiervoor een addendum op het voorliggende Werkplan 2022.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders va 1 Riddérkerk

e bu rgemeest

mw. A. Attema

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief DCMR van 29 november 2021
2. Werkplan 2022 DCMR


