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1

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van de DCMR over het jaar 2019.
In het jaarverslag vindt u terug waar de DCMR in 2019 aan heeft gewerkt en wat dit heeft opgeleverd.
De jaarrekening geeft het overzicht van de financiële situatie van de DCMR over 2019. U zult daarin
lezen dat de DCMR een operationeel resultaat (dus voor benutting bestemmingsreserves) heeft
behaald van -/-k€ 1.163. Dit operationele resultaat wordt mede bepaald door kosten die gemaakt zijn
voor uitgevoerde activiteiten ten behoeve van eenmalige trajecten.
Daarvoor zijn in het verleden bestemmingsreserves gevormd. Aan de in voorgaande jaren gevormde
bestemmingsreserves wordt voor die in 2019 gemaakte kosten een bedrag van k€ 2.582 onttrokken.
Daarnaast heeft de DCMR uit voorgaand boekjaar en incidentele factoren een positief resultaat
behaald van k€ 27.
Uiteindelijk heeft de DCMR over 2019 een resultaat voor bestemming behaald van k€ 1.446.
Resultaat Programma's (x € 1.000)

Realisatie
2018

Primaire Definitieve
Realisatie
Begroting Begroting
2019
2019
2019

Verschil
definitieve
begroting en
realisatie 2019

Resultaat programma Bedrijven

€ -121

€0

€0

-€ 94

-€ 94

Resultaat programma Gebieden

€ 166

€0

-€ 178

-€ 177

€2

Resultaat programma Bedrijfsvoering

-€ 884

€0

€ 258

€ 1.717

€ 1.459

Resultaat programma's

-€ 839

€0

€ 80

€ 1.446

€ 1.366

Voorgesteld wordt om dit resultaat over 2019 te bestemmen als dotatie aan de bestemmingsreserve
modernisering bedrijfsvoering ad k€ 1.446.
Hiermee komt het resultaat na technische bestemming uit op k€ 0.

Het Dagelijks Bestuur, 9 april 2020

digitaal ondertekend

digitaal ondertekend

Voorzitter

Secretaris

Mevr. A.W. Bom-Lemstra

M.M. de Hoog
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Het Algemeen Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond,

Gelezen het voorstel van het dagelijks Bestuur,

Gelet op artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond;

BESLUIT:

vast te stellen het Jaarverslag en Jaarrekening 2019.

DCMR Milieudienst Rijnmond,
Schiedam, 8 juli 2020.

De voorzitter,
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De secretaris,
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1.1

Leeswijzer

De jaarrapportage over 2019 bestaat uit drie delen:
1. Het jaarverslag. Hierin leest u waar de DCMR in 2019 aan gewerkt heeft. Het bestaat uit de
volgende onderdelen:
-

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

2. De rapportage over het Meerjarenprogramma 2017 – 2020. Hierin leest u wat het effect is van ons
werk op de thema’s veiligheid, lucht en geur, geluid, energie en afvalwater.

3. De jaarrekening. In dit gedeelte leest u hoe de financiële situatie van de DCMR in 2019 was. De
jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:
-

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

Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2019

8 / 80

2

Programma Bedrijven
2.1

Wat waren we van plan?

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

Toezicht wordt informatie- en risicogestuurd uitgevoerd,
Instrumentarium voor het toezicht wordt effect gericht ingezet.
Bedrijven worden onverkort intensief gecontroleerd op de uitvoering van veiligheidssystemen, de
technische installaties en op veiligheidscultuur.
De sanctiestrategie wordt consequent toegepast.
Eigen verantwoordelijkheid van bedrijven, branches en ketens op het gebied van milieu en
veiligheid wordt versterkt.
Kwaliteit van uitvoering door samenwerking tussen inspectiediensten en omgevingsdiensten wordt
versterkt.

In 2019 stonden de volgende speerpunten centraal:
Uitvoering VTH taken op hoog niveau.
Brancheaanpak en risicosturing.
Vernieuwen instrumentarium voor Regulering.
Meldkamer.
Uniforme aanpak voor Brzo bedrijven.
Transparante overheid.
In de volgende paragrafen leest u welke activiteiten in 2019 rond deze speerpunten zijn uitgevoerd.
Los van deze speerpunten zijn ook veel andere activiteiten uitgevoerd waarvan verslag wordt gedaan.

2.2
2.2.1

Wat hebben we gedaan?
Uitvoering VTH-taken op hoog niveau

Verscherpt toezicht
Bedrijven die aantoonbaar meer toezicht nodig hebben, kunnen tijdelijk onder verscherpt toezicht
worden gesteld. Dit betekent dat extra controles worden uitgevoerd, het betreffende bedrijf een plan
van aanpak moet opstellen voor verbetering, extra goed gekeken wordt naar de veiligheidscultuur en
er met enige regelmaat gesprekken worden gevoerd met de directie.
In 2017 is verscherpt toezicht opgelegd aan Esso en Shell. In september 2019 is het verscherpt
toezicht voor Shell opgeheven, omdat het bedrijf beter presteerde en goed meewerkte met de
onderzoeken. Voor Esso was dit niet het geval en is het verscherpt toezicht verlengd.
Bij Chemours/DuPont wordt al enkele jaren verscherpt toezicht gehouden. Hierdoor was de inzet op
het gebied van Brzo- en Wabo-inspecties bij dit bedrijf bovengemiddeld. Vanuit de toezichtstaak zijn
regelmatig bemonsteringen van het afvalwater uitgevoerd. Deze hebben in een aantal gevallen tot het
innen van dwangsommen geleid. Ook is veel inzet geweest op het gebied van vergunningverlening.
Dit is vooral veroorzaakt door de revisievergunningaanvragen van Chemours/DuPont. Andere grote
vergunningprocedures waar in 2019 aan is gewerkt, zijn een ambtshalve wijziging voor beperking van
emissies naar de lucht en de vergunning voor het reguleren van de lozingen van PFAS via de
riolering.
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Bij ProRail is in 2019 een intensief traject van toezicht gestart in samenwerking met de VRR. De reden
is dat er bij de vijf emplacementen in het havengebied, waar wordt gerangeerd met gevaarlijke stoffen,
allerlei gebreken in de veiligheidsvoorzieningen waren aangetroffen. Begin 2019 heeft Prorail een plan
van aanpak opgesteld met verbeteringen. Hier wordt intensief toezicht op gehouden. Er zijn
verschillende lasten onder dwangsom opgelegd en verbeurd en processen-verbaal opgemaakt. Met
name de situatie op het emplacement Waalhaven-Zuid was zeer zorgelijk door het ontbreken van
goede blusvoorzieningen. De veiligheidsrisico’s werden daarmee te groot waardoor ProRail, onder
druk van het bevoegd gezag (de gemeente Rotterdam), het rangeren zelf heeft stil gelegd. Ook in
2020 zal verscherpt toezicht worden gehouden bij Prorail.
Legionella
Biologische afvalwaterzuiveringen
Naar aanleiding van het RIVM-onderzoek naar legionellabesmettingen in Noord-Brabant door
biologische afvalwaterzuiveringen bij bedrijven, is er een landelijk onderzoek naar deze zuiveringen
gestart. De DCMR heeft geïnventariseerd welke bedrijven een biologische zuivering hebben en heeft
deze bedrijven de landelijke vragenlijst toegezonden. Naar aanleiding van de antwoorden bleek er een
aantal potentiele risico-afvalwaterzuiveringen te zijn.
Bij de bedrijven met de risico-zuiveringen zijn monsters van het afvalwater en de lucht er boven
genomen. Uit de monsternames is bij enkele bedrijven in het Rijnmondgebied een
legionellabesmetting vastgesteld. Deze bedrijven hebben inmiddels maatregelen getroffen om de kans
op een legionellabesmetting zoveel mogelijk te verkleinen.
Daarnaast heeft de DCMR geparticipeerd in een landelijke werkgroep om standaard-voorschriften op
te stellen die kunnen worden opgenomen in omgevingsvergunningen bij bedrijven die een biologische
zuivering hebben. Dit pakket voorschriften is eind 2019 vastgesteld en toegezonden aan alle
omgevingsdiensten. Momenteel wordt een notitie voorbereid om in 2020 te komen tot het ambtshalve
verbinden van deze voorschriften aan de omgevingsvergunning van de vier bedrijven waar eerder
legionella was vastgesteld.
Natte koeltorens
In 2019 zijn alle bekende locaties met natte koeltorens gecontroleerd met uitzondering van de natte
koeltorens bij Industriële bedrijven. De natte koeltorens bij deze bedrijven worden in 2020
gecontroleerd. Er is gecontroleerd op de aanwezigheid van een legionellabeheersplan en een
risicoanalyse, het gebruik van het logboek en de opslag van de voor de natte koeltoren gebruikte
chemicaliën. Tevens is een visuele controle van de koeltorens uitgevoerd.
De meeste locaties hebben een legionellabeheersplan en een risicoanalyse en voeren de wettelijk
voorgeschreven controle op legionella in het koelwater uit. Gebleken is dat bij veel bedrijven het
legionellabeheersplan en de risicoanalyse slapende documenten zijn en geen onderdeel uitmaken van
de bedrijfsvoering. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het beheer van de natte koeltorens is
uitbesteed aan derden.
Uit de legionella-analyses zijn geen overschrijdingen geconstateerd. Het logboek werd regelmatig niet
ingevuld, vooral als dit handmatig moest worden gedaan. Uit de visuele controle bleek dat enkele
koeltorens niet goed schoon waren. De opslag van de chemicaliën voldeed regelmatig niet aan de
PGS 15.
Toezicht op kwaliteit afvalwater
Mede naar aanleiding van een verstoring van de werking van de RWZI Hoogvliet is in 2019 extra
aandacht besteed aan het toezicht op de kwaliteit van het afvalwater. Zo is er een diepgaand
administratief onderzoek uitgevoerd bij de tankreinigers in Rotterdam. Hieruit is gebleken dat niet alle
reinigingen juist zijn uitgevoerd. Een direct verband met de verstoring kon niet gelegd worden. Uit de
bemonsteringen van de tankreinigers bleek dat diverse normen overschreden werden, waarop
handhavend is opgetreden. In 2020 wordt de extra aandacht voor afvalwater voortgezet.
De DCMR voerde verder wekelijks bemonsteringen uit bij Chemours/DuPont in Dordrecht om het
geloosde afvalwater te controleren op PFOA en GenX. De bemonsteringen lieten voor GenX geen
overschrijdingen zien van de vergunde waardes. De resultaten van de bemonsteringen voor PFOA
hebben in enkele gevallen geleid tot innen van lopende dwangsommen.
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Ook bij een bedrijf in Goeree-Overflakkee zijn afvalwatermonsters genomen. De gemeente had hier
om verzocht, omdat het riool diverse malen door de gemeente moest worden schoongemaakt.
Uit de afvalwatermonsters bleek dat de normen werden overschreden en is een handhavingstraject
ingezet.
Meerjarenprogramma VTH
Eind 2020 loop het huidige Meerjarenprogramma af. Voorafgaand aan een nieuw programma is eind
2019 het huidige geëvalueerd. De evaluatie geeft aan dat er meer interne en externe betrokkenheid
en afstemming moet komen. Dit bevordert draagvlak en draagt bij aan de beleidscyclus. Er is
afgesproken dat er een nieuw programma, het MJP 2021-2024, komt. Hiervoor is een plan van
aanpak opgesteld.
Continu Verbeteren van de Big 8
De Big 8 van de DCMR ofwel de beleidscyclus, is de plek waarin alle producten van de PDCA cyclus
terugkomen. Van beleid dat bij de participant gemaakt wordt, via werkplannen en begroting, tot
monitoring en verslaglegging. Ook het Meerjarenprogramma, de Brancheplannen en het
Actualisatieprogramma Reguleren behoren tot de cyclus. In 2019 is gewerkt aan het continu
verbeteren (LEAN) van de Big 8. Er is vooral gekeken naar de onderlinge afstemming en
samenwerking. Het proces en de planning zijn in beeld gebracht. Daarnaast zijn de manier van
werken, doelen en verantwoordelijkheden per product vastgelegd. Verbeteringen zijn direct ingevoerd
waar mogelijk en de resultaten daarvan worden geëvalueerd.
2.2.2

Branche aanpak en risicosturing

Uitvoering brancheplannen
2019 was het derde jaar in de vierjaarscyclus waarin de DCMR het toezicht aan de hand van
brancheplannen planmatig heeft uitgevoerd. Uitgangspunt in die plannen is dat toezicht met prioriteit
wordt uitgevoerd waar de milieu- en veiligheidsproblemen, risico’s en overlast het grootst zijn en op de
binnen de verschillende branches geformuleerde focuspunten.
In 2019 heeft de DCMR ruim 2.400 preventieve inspecties uitgevoerd. Daarnaast is ook een groot
aantal ongeplande inspecties uitgevoerd, die zowel vanuit de brancheplannen als vanuit gezamenlijke
inspecties en opleveringscontroles voortkwamen.
Over het geheel genomen zijn de uren en de aantallen inspecties zoals gepland gerealiseerd (zie
figuur x). Naast de reguliere inspecties, heeft in een aantal branches ook zelfcontrole plaatsgevonden
door middel van zelfchecklisten. Dit is onder andere gebeurd in de branches zorg, jachthavens, op- en
overslag gevaarlijke stoffen, de grafische industrie en de horeca. Door de stijging van het repressief
toezicht (voorvalafhandeling en hercontroles) stond het preventief toezicht in een aantal gemeente
onder druk. In 2019 is dit binnen budget en te besteden uren ondervangen.
Het toezicht op onderwerpen die in meerdere branches spelen, zoals toezicht op natte koeltorens en
energiebesparing, zijn projectmatig uitgevoerd.
Naleving
Hoewel het nalevingspercentage binnen de verschillende branches een indicatie kan zijn voor het
naleefgedrag binnen de verschillende branches, moeten de percentages met enige nuance bekeken
worden. Niet alle bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd en bedrijven die wel - en in een aantal
gevallen ook meerdere keren per jaar - worden gecontroleerd, behoren vaak tot de meer risicovolle
bedrijven. Bovendien verschuiven elk jaar de focuspunten binnen de verschillende brancheplannen,
waardoor percentages niet goed te vergelijken zijn met de jaren ervoor. In de meeste branches laat
het nalevingspercentage ten opzichte van 2018 een lichte stijging of daling zien. Een aantal zaken
springen eruit en worden hierna vermeld.
In de branche Autodemontage zijn bijna alle bedrijven één keer volledig preventief gecontroleerd.
Naar aanleiding van wat kleine overtredingen zijn bij sommige bedrijven hercontroles uitgevoerd en bij
andere bedrijven (op verzoek van de gemeente) een aspectcontrole. Met 83% is het
nalevingspercentage binnen de branche hoog en ook fors gestegen ten opzichte van de 30% van
vorig jaar.
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Het nalevingspercentage in de branche Droge Bulk was in 2018 circa 40%. In 2019 is hier een
inhaalslag gemaakt. Administratieve en preventieve controles hebben hun vruchten afgeworpen en de
naleving ligt weer op het startpunt van de brancheaanpak in 2015, namelijk 60%. Het komende jaar
wordt ingezet op een nalevingspercentage van 80%.
Samen met de VRR en ILenT zijn intensieve controles uitgevoerd bij de havenemplacementen. De
focus hierbij lag onder meer op de borging van de bluswatercapaciteit en de technische integriteit van
de bluswatervoorzieningen. Tijdens de controles werden op verschillende emplacementen kleinere en
grotere tekortkomingen geconstateerd, maar met name door problemen bij Waalhaven-Zuid is het
nalevingspercentage binnen de branche Spoor weginrichtingen scherp gedaald van 82 naar 42%. Dit
blijft een aandachtspunt voor het komende jaar.
Binnen de branches Chemie, Raffinaderijen en Tank- op en overslag is de samenhang van activiteiten
groot. Thema’s die voorkomen in de ene branche komen ook in de andere branches voor. Hierdoor
kan veelal geïnspecteerd worden op dezelfde onderwerpen. De onderwerpen zijn op elkaar en op de
specifieke branche afgestemd. In 2019 controleerde de DCMR op 24 verschillende onderwerpen.
Onderwerpen die bij elke branche voorkomen zijn PGS 29 opslagtanks, PGS 15 opslagen,
onderhoudsstops en laad- en losplaatsen. In totaal zijn er 795 inspecties uitgevoerd. Meest opvallend
hierbij was het grote aantal overtredingen op de tankintegriteit en de relatief vele overtredingen op de
integriteit en het gebruik van procesinstallaties en stookinstallaties binnen de Chemie. Ook in 2020
wordt hier scherp op gecontroleerd. Voor de geconstateerde overtredingen is handhavend
opgetreden. Het aantal overlastmeldingen van bewoners veroorzaakt door bedrijven in deze branches
is gedaald ten opzichte van 2018.
Met bijna 4.100 actieve locaties is de horecabranche omvangrijk. Het is ook een dynamische branche,
wat soms om een andere aanpak in toezicht vraagt. De DCMR heeft hiervoor een breed
toezichtinstrumentarium ontwikkeld en ingezet, zoals de zelfchecklist, waarmee ondernemers inzicht
krijgen in de milieuwetgeving en hiernaar ook kunnen handelen (zelfregulatie). Ook is een pilot gestart
met een E-nose om geuroverlast op te sporen. Het nalevingspercentage binnen de branche blijft met
80% hoog. Meer dan 50% van de inspecties binnen deze branche zijn voorvalcontroles.
In het kader van efficiënte controle zijn de branches Bouw- en houtbedrijven, Rubber en kunststof en
Grafische activiteiten in 2019 samengevoegd en gecontroleerd aan de hand van een digitale checklist.
Daarnaast werden volledige controles uitgevoerd naar onder meer de opslag van bodembedreigende
en gevaarlijke stoffen, stofemissie en stookinstallaties. Deze risicogerichte benadering heeft ervoor
gezorgd dat het nalevingspercentage na nacontrole in deze samengevoegde branche boven de 70%
ligt.
De branche Textiel(-reinigings)bedrijven is met nog 130 actieve locaties een krimpende branche.
Opvallend is dat chemische wasserijen die stoppen niet uit zichzelf een eindsituatie bodemonderzoek
uitvoeren. De DCMR is hier dan ook extra alert op. Bij het uitvoeren van inspecties binnen de
subbranche Textielbedrijven en Natwasserijen is het nalevingspercentage hoog. Het streven is om dit
zo te houden.
Risicogericht en informatiegestuurde inspectie
Een belangrijke voorwaarde voor een goede risicoafweging - naast de expertise van de inspecteurs is goede en consistente data. De DCMR heeft ook in 2019 ingezet op het door ontwikkelen van de
controlelijsten (checklists). Doordat inspecteurs per onderwerp en focuspunt dezelfde digitale
controlelijsten gebruiken, zijn deze eenvoudiger te analyseren en komen trends, ontwikkelingen en
prestaties beter in beeld. Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen en/of effectiever toezicht
te houden wordt op verschillende manieren, frequenties en momenten geïnspecteerd. Bijvoorbeeld
door bedrijven (meerdere) keren kort te bezoeken en op maar één of enkele onderwerpen te
inspecteren, of juist de inspecties buiten kantoortijden uit te voeren.
Door het koppelen en analyseren van databestanden signaleert de DCMR blinde vlekken en
potentiële ondermijnende activiteiten. Deze signalen worden doorgeven aan de gemeentes. Deze
gebruiken de signalen bij het selecteren van te controleren adressen en bij de gezamenlijke
(interdisciplinaire) controleacties. Ook dit draagt bij aan het risicogericht toezicht houden.
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Meer effect door samenwerken
De DCMR heeft naast bovengenoemde vernieuwing van het toezicht ook ingezet op meer
samenwerking met andere diensten in het gebied. Er zijn bijvoorbeeld 45 gezamenlijke inspecties op
ondermijning uitgevoerd. Veel problemen in de regio zijn alleen gezamenlijk op te lossen.
Aanvullende interventies
Naast het uitvoeren van inspecties heeft de DCMR ook aanvullende interventies uitgevoerd. Doel
daarbij is effectiever toezicht. Bij deze interventies wordt gebruik gemaakt van gedragsinzichten, dataanalyses en voorspellingen, en moderne sensortechnologie. Het toezichtslab van de DCMR
ondersteunt de ontwikkeling en monitoring van deze interventies.
Een aantal van deze interventies uitgelicht:
 Voor buitensportverenigingen is een overzichtelijke informatiewaaier ontwikkeld met de
belangrijkste milieuregels over geluid, licht, energie en vuurwerk. Alle 268 bij de DCMR
bekende buitensportverenigingen ontvingen de waaier. De reacties waren positief en ook
andere organisaties hebben interesse getoond.
 In het kader van de Informatieplicht Energiebesparing is een leergroep Energiebesparing bij
Zorginstellingen opgestart. De Informatieplicht Energiebesparing richt zich op het versnellen
van CO2-reductie en energiebesparing. Met de leergroep draagt de DCMR handvaten aan om
instellingen te helpen bij energiebesparing, maar ook om ze te stimuleren bovenwettelijke
maatregelen te nemen. Inmiddels is 95% van de zorginstellingen binnen onze regio bij de
leergroep aangesloten.
 Om naleving te bevorderen is de aanschrijfbrief die bedrijven na een inspectie krijgen grondig
aangepast. In een tabel wordt duidelijk aangegeven welke overtredingen er zijn geconstateerd
en welke acties van hen worden verwacht. De tabelbrief biedt een duidelijk
handelingsperspectief en is door ondernemers en bedrijven zeer positief ontvangen.
 Er is een asbesttool ontwikkeld waarmee op efficiënte wijze een risicogerichte prioriteitstelling
en planning van toezicht op asbestsaneringen is ingericht.
 Bij de inspecties van tankstations werd in een aantal gevallen een FLIR-camera ingezet om
de uitstoot van benzeengas waar te nemen. De FLIR-camera werd met name ingezet bij
tankstations dicht bij woningen.
 Binnen de glastuinbouw werd satellietdata gebruikt om lichthinder op te sporen en aan te
pakken.
2.2.3

Vernieuwen instrumentarium voor Regulering

De Omgevingswet beoogt procedures te vereenvoudigen en te verkorten, ook ten aanzien van
vergunningverlening. In 2019 is, als onderdeel van het ingezette programma VV 2.0, een volgende
stap gezet op weg naar de altijd actuele digitale vergunning (AADV) voor de BRZO en Rie 4 bedrijven.
De provincie Zuid Holland gaf maandag 28 januari 2019 het startsein voor het realiseren van het
programma AADV. Het programma zal in fasen worden uitgevoerd. Hierdoor is de provincie in staat
om gedurende het programma bij te sturen daar waar nodig (door voortschrijdend inzicht, externe
ontwikkelingen, ambities, enz.). In 2019 zijn 6 projecten gestart en deels afgerond. Deze projecten zijn
uitgevoerd door de DCMR/ provincie Zuid-Holland/ Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Er is een haalbaarheidsstudie opgeleverd van het
digitale voorschriftenregister.
2.2.4

Meldkamer

In 2019 zette de trend van stijgende aantallen meldingen zich door. De meldkamer behandelde
uiteindelijk tegen de 110.000 meldingen, verdeeld over 16.000 voorvallen. Naast het behandelen van
meldingen zijn in 2019 de nodige kwaliteitsprojecten opgepakt. Zo is de communicatie over voorvallen
en de oefeningen van het Regionaal Operationele team (ROT)verbeterd.
Om overlast in de omgeving te kunnen voorkomen is gewerkt aan technische innovaties met als doel
potentiële overlast sneller in beeld te hebben. Er is bijvoorbeeld gewerkt aan een meldingen-monitor
waarin patronen in meldingen sneller te herkennen zijn. Dit krijgt in 2020 verder vorm. Daarnaast zijn
voorbereidingen getroffen voor een proef in 2020 waarbij vanaf de meldkamer inzicht is in de bedrijfsEnoses van een bedrijf in Europoort.
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Verder is gewerkt aan de implementatie van het nieuwe meldkamersysteem ter vervanging van het
huidige MIRR. De verwachting dat het systeem in het eerste kwartaal van 2020 draait.
2.2.5

Uniforme aanpak voor BRZO bedrijven

Landelijke coördinatie BRZO-OD’s
Vanuit de landelijke programma’s Impuls Omgevingsveiligheid Brzo (IOV/Brzo) en de meerjaren
agenda (MJA) Brzo van de provincies, is bij de DCMR het landelijk coördinatiepunt voor de BrzoOmgevingsdiensten gevestigd. Vanuit die taak wordt gezorgd voor afstemming tussen de zes BrzoOD's in Nederland. Daarnaast vindt afstemming plaats met de andere ketenpartners op het gebied
van Brzo-toezicht. Uniformiteit, gelijk speelveld, risicogericht en kwaliteit zijn belangrijke
uitgangspunten in de programma’s.
MJA Brzo provincies
De afgesproken ambities in de meerjaren-agenda 2016-2019 van de provincie zijn grotendeels
gerealiseerd. Een belangrijke gerealiseerde ambitie is de programmatische aanpak voor actuele
vergunningen. Een methodiek daarvoor is door de zes Brzo-omgevingsdiensten ontwikkeld en
geïmplementeerd. Een andere belangrijke gerealiseerde ambitie heeft betrekking op het voldoen aan
de hoge VTH kwaliteitseisen. De huidige Brzo-toezichthouders en vergunningverleners hebben
succesvol de ontwikkelde opleidingstrajecten afgerond. Ook nieuwe medewerkers dienen het
opleidingstraject te doorlopen.
Door de realisatie van de ambities is het gelijk speelveld voor bedrijven toegenomen. De kwaliteit van
de werkzaamheden is verder verbeterd. Onder meer vanwege kennisuitwisseling tussen de Brzoomgevingsdiensten. Het zoveel als mogelijk uniform werken vergt continue aandacht. Gelet hierop en
vanwege nieuwe ontwikkelingen in het VTH werkveld, is met de provincies afgesproken om een
nieuwe meerjaren Brzo-agenda op te stellen.
IOV1 / Brzo 2019
In het kader van het programma impuls omgevingsveiligheid (IOV) zijn in 2019 diverse projecten
uitgevoerd. Hieronder een aantal van de projectresultaten die met de zes Brzo-omgevingsdiensten en
in sommige gevallen met de veiligheidsregio’s en/of andere partners zijn behaald:
 Bijdrage aan ontwikkeling toekomstige Brzo-monitor.
1
 Oplevering twee kenniskaarten (Laad- en losplaatsen ADR en CO2 gasblusinstallaties).
 Signalering knelpunten ZZS, opstellen factsheets en advisering I&W op dit onderwerp.
 Bijdrage geleverd in de milieukamer t.a.v. strafrechtelijke samenwerking.
 Evaluatie Landelijke handhavingsstrategie.
 Uitvoering Brzo+ inventarisatie inclusief wetenschappelijke inschatting van de werking van
interventies die regio’s in Nederland inzetten bij achterblijvende bedrijven.
 Opstellen en vaststellen aanpak over hoe integraal om te gaan met de blootstelling van
schadelijke stoffen.
 Oplevering inspectietool voor het onderwerp overstromingsrisico's en het in kaart brengen van
risico-relevante bedrijven.
 Evaluatie inschattingsinstrument veiligheidscultuur.
De financiering van het IOV-deelprogramma Brzo verloopt via de provincie Zuid Holland. In 2019 heeft
de DCMR voor in totaal € 703.341 (ex btw) besteed. Dit was 83% van het toegekende budget.
Landelijke benadering risicobedrijven
De Landelijke benadering risicobedrijven (LBR) is de opvolger van de Nieuwe Inspectie Methodiek
NIM II en is het landelijke Brzo-inspectiesysteem voor alle Brzo-inspectiepartners. De LBR is verdeeld
in 23 deelproducten. Dat zijn bijvoorbeeld:
 een locatiescherm met informatie per bedrijf over alle Brzo-bedrijven in Nederland;
 de meerjareninspectieplannen per Brzo-regio;
 het inspectiejaarprogramma met inspectieplanning per Brzo-regio;
1

ADR is een Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. ADR staat voor Accord Européen
Relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.
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nog af te spreken KPI’s, een risicomethodiek (een gereviseerd Toezichtsmodel);
een nieuwe rekenmethodiek en een nieuw ontworpen inspectiemethodieken (de systeem- en
techniekinspectie);
een nieuwe beoordelingssystematiek en een nieuw inspectieverslag;
beschrijving diverse andere wettelijke onderdelen aan de hand van het Brzo 2015;
aandachtpuntenlijsten voor diverse inspectie-onderdelen.

Samen met de OMWB heeft de DCMR namens de Brzo-OD’s meegewerkt aan de totstandkoming van
LBR in relatief korte tijd. In vervolg hierop wordt nu de landelijke database Gemeenschappelijke
Inspectie Register (GIR) 2.0 gebouwd aan de hand van de LBR-producten.
2.2.6

Transparante overheid

De DCMR geeft bedrijven, omwonenden en anderen inzicht in de taken die de DCMR uitvoert in
opdracht van de Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland, diverse gemeenten en het Rijk.
Overzicht vergunningen
De vergunningaanvragen waar de DCMR een beslissing over neemt, zijn digitaal in te zien. Dit geldt
voor zowel de lopende aanvragen als een deel van het vergunningenarchief.
Meldingen door bedrijven bij incidenten
De Meldkamer van de DCMR neemt CIN-meldingen (Centraal Incidenten Nummer) van bedrijven aan
en zorgt ervoor dat deze meldingen worden gepubliceerd op Rijnmondveilig. Met een CIN-melding
meldt een bedrijf binnen 15 minuten dat er iets is gebeurd waarvoor mogelijk de inzet van de
hulpdiensten nodig is.
Handhavingsbeschikkingen
In het werkgebied van de DCMR komen bedrijven voor die met gevaarlijke stoffen werken of deze
opslaan. De DCMR inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt
een bedrijf deze regels, dan treedt de DCMR handhavend op en legt het bedrijf een
handhavingsbeschikking op. De DCMR publiceert deze handhavingsbeschikkingen van provinciale
bedrijven op haar website.
Brzo-inspecties
Minstens één keer per jaar controleren gespecialiseerde inspecteurs van de brandweer, Inspectie
SZW, omgevingsdiensten en een waterschap of Rijkswaterstaat de Brzo-bedrijven. Van BRZOinspecties en hercontroles worden openbare samenvattingen gemaakt. De openbare samenvattingen
worden gepubliceerd op de site van www.BRZOplus.nl.
Informatie over risicovolle bedrijven
Op de BRZO-viewer (https://brzoviewer.pzh.nl/) zijn de risicovolle bedrijven in de provincie ZuidHolland te zien. Per bedrijf is alle openbare informatie beschikbaar, waaronder inspectieresultaten,
emissiegegevens en risico’s van dat bedrijf.
Bedrijfsdossiers
Soms veroorzaken bedrijven veel overlast of maken aanhoudend (ernstige) overtredingen. De DCMR
houdt dossiers van de activiteiten bij die worden ondernomen om overlast en overtredingen te laten
stoppen. Deze dossiers zijn duidelijk herkenbaar te zien op de hoofdpagina van de website.
Bodeminformatie
Voor personen en bedrijven die grond kopen, verkopen of gebruiken, is het belangrijk om over de
juiste bodeminformatie te beschikken. Op de website zijn de resultaten van een groot aantal
bodemonderzoeken beschikbaar. Ook wordt een overzicht geboden van vergunningen in het
Rijnmondgebied.
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2.2.7

Evenementen

De toename van evenementen in omvang en aantal, in combinatie met de verdichting van de stad,
zorgde in 2019 voor meer druk op het woon- en leefklimaat. Dit zien we terug in de toename van het
aantal overlast meldingen bij de DCMR door evenementen. In 2018 zijn 981 meldingen geregistreerd,
in 2019 heeft de meldkamer van de DCMR 1733 meldingen ontvangen. Meer dan de helft van deze
meldingen zijn veroorzaakt door 5 evenementenlocaties, te weten Kralingse Bos, Roel Langerakpark,
Feyenoord Stadion, Vroesenpark en het,Zuiderpark.
De DCMR heeft in 2019, mede op basis van een aanvullende opdracht vanuit de gemeente
Rotterdam, meerdere taken uitgevoerd rondom evenementen. Naast het aannemen van de klachten,
adviseerde de DCMR bij 63 grote evenementen (categorie B en C) en de meest belangrijke kleine
evenementen (categorie A) op de geluidvoorschriften van de evenementenvergunning. Het toezicht
bestond voornamelijk uit het monitoren van de geluidvoorschriften op locatie bij deze evenementen
inclusief het afhandelen van de meldingen. Verder heeft de DCMR geadviseerd over het
handhavingsbeleid.
Het toezicht op naleving van de geluidnormen werkte goed in 2019. Door het samenspel van de
geluidstechnicus die monitort en de toezichthouder van de DCMR die meekijkt en bijstuurt, zijn tijdens
de meeste evenementen alleen korte overschrijdingen van de normen geconstateerd.
Ondanks dat organisatoren zich dus houden aan de normen die hen worden opgelegd, neemt
de overlast toe. De DCMR streeft samen met de gemeenten naar een afname van geluidoverlast van
evenementen. In 2020 onderzoekt de DCMR in nauwe samenwerking met de gemeenten op welke
wijze de normen verder aangepast kunnen worden, om een aantrekkelijke levendige en leefbare regio
voor alle bewoners te blijven.
2.2.8

Kritische proces indicatoren (KPI’s)

In onderstaande tabel is de realisatie van de vijf KPI’s opgenomen die met participanten zijn
afgesproken. Deze indicatoren gaan over de tijdigheid van reguliere en uitgebreide vergunningen, de
realisatie van het actualisatieprogramma vergunningen en van het inspectieprogramma en het
opvolgen van de sanctiematrix.
Omschrijving

Indicator

Doel

1

Op tijd verlenen van
vergunningen
kortlopende procedures *

% afgeronde
besluiten binnen
wettelijke termijn

2

Op tijd verlenen van
vergunningen
langlopende procedures*

3

Uitvoeren
actualisatieprogramma

4

Uitvoeren
inspectieprogramma

% afgeronde
besluiten binnen
wettelijke /
afgesproken termijn
% vergunningen
geactualiseerd
conform
programma
% uitgevoerde
controles conform
de jaarlijks
bijgestelde
planning voor de
branches

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

5

Opvolgen sanctiematrix

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

Streefwaarden
100 %

Realisatie

85 %

63%

100 %

-

100 %

100%

100 %

100%

98%
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*Dit betreft Wabo procedures

De tweede KPI ‘Op tijd verlenen van vergunningen langlopende procedures’ komt uit op 63%. De
streefwaarde van 85% is hiermee nog niet gehaald. Wel is in 2019 een Continu Verbetertraject
ingezet bij Reguleren. Door een andere manier van werken in te voeren, waarbij gebruik gemaakt
wordt van team-standups, dashboards en gericht sturen op procedures die over de termijn dreigen te
gaan, is deze KPI nu flink hoger en is een verdere verhoging in 2020 tot doel gesteld.
Het is nog niet mogelijk te rapporteren over de derde KPI: ‘het actualisatieprogramma vergunningen’.
De volgende resultaten kunnen wel worden vermeld. Voor de provincie Zuid Holland zijn 106
actualisatie toetsen uitgevoerd, waarvan 6 nog niet zijn afgerond. Er loopt een aantal procedures voor
het aanpassen van beschikkingen voor onder andere het actualiseren op LAP3 (Landelijke
afvalbeheersplan). Voor LAP3 gaat het om 26 bedrijven met bevoegd gezag provincie. Van deze
bedrijven waren eind 2019 voor vijf bedrijven de vergunningen aangepast en lagen er zes ter inzage.
Voor de overige 15 zijn voorbereidingen getroffen voor aanpassing van de vergunning.
Voor de gemeente Rotterdam en de regiogemeentes zijn alle actualisatietoetsen uitgevoerd volgens
planning (66 voor Rotterdam en 40 voor regiogemeentes). Verder zijn voor LAP3 bij Rotterdam vier
beschikkingen aangepast, waarvan twee afgerond. Voor de regiogemeentes zijn voor LAP3 zeven
beschikkingen aangepast, waarvan vier afgerond.
Voor de vijfde KPI ‘Opvolgen sanctiematrix’ is in 100% van de gevallen de sanctiestrategie gevolgd.
Dit betekent echter niet dat in alle gevallen ook daadwerkelijk een bestuurlijke sanctie is opgelegd. Er
kan bijvoorbeeld een goede verklaring zijn voor de overtreding of de overtreding is alsnog blijvend
opgelost.

2.3

Wat heeft het gekost?

In tabel 1 is weergegeven welke directe kosten en opbrengsten met het programma Bedrijven waren
gemoeid in 2019, in relatie tot de primaire en definitieve begroting 2019. Hierbij zijn de kosten van de
overhead uit deze opstelling gehaald. De begroting en realisatie zijn een saldo van werkplannen en
externe projecten.
Tabel 1:
Programma Bedrijven (x € 1.000)

Realisatie
2018

Primaire Definitieve
Realisatie
Begroting Begroting
2019
2019
2019

Verschil
definitieve
begroting en
realisatie 2019

Taakveld: milieubeheer
- Baten
- Lasten
Resultaat programma Bedrijven

€ 26.917
€ 27.038
-€ 121

€ 25.432
€ 25.432
€0

€ 31.693
€ 31.693
€0

€ 31.940
€ 32.034
-€ 94

€ 247
€ 341
-€ 94

Toelichting
2
De realisatie van de lasten op het programma Bedrijven is k€ 341 hoger uitgevallen dan begroot.
Dit is enerzijds veroorzaakt door extra (niet begrote) inzet / uren voor diverse VTH werkzaamheden
binnen de werkplannen. Per participant verschilt welke werkzaamheden dit zijn geweest (reguleren,
Wabo toezicht). Daarnaast was er extra inzet voor o.a. de projecten Chemours en ZZS. Daarentegen
zijn er ook enkele projecten waarbij de inzet is achtergebleven op de begroting. Dit geldt o.a. voor het
project Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) en het werkplan voor de BRZO taken Zeeland.
Het verlies op het programma Bedrijven is voor een belangrijk deel (k€ 74) ontstaan op projecten
waarbij de directie heeft besloten lagere tarieven te accepteren ter bevordering van strategische
samenwerking met betrokken partijen voor de langere termijn. Daarnaast is door extra benodigde
inzet op een aantal projecten het toegekende budget overschreden (k€ 20). Overleg met de
2

Door de integrale kostprijssystematiek van de DCMR zijn de kosten overhead verdisconteerd in de uurtarieven.
Om de kosten overhead apart inzichtelijk te kunnen maken binnen het programma Bedrijfsvoering (zie hoofdstuk
5) zijn deze kosten uit de bruto totale lasten voor de inhoudelijke programma’s Bedrijven en Gebieden gehaald.
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opdrachtgevers heeft hierbij (vooralsnog) niet tot aanvullend budget geleid, waardoor het verlies in
2019 is genomen.
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3

Programma Gebieden
3.1

Wat waren we van plan?

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

Het uitvoeren of ontwikkelen van de actieprogramma’s voor, onder meer, luchtkwaliteit,
bodemsaneringsprogramma’s en actieplannen geluid.
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid.
Het ontwikkelen van integraal ondergrondbeleid voor de regio.
Het uitvoeren van meetprogramma’s, voor bijvoorbeeld lucht of geluid
Invulling geven aan het beter benutten van industriële restwarmte.
Uitvoering geven aan de doelstellingen op het terrein van nuttig hergebruik van afval, schoner
openbaar vervoer en vermindering luchtemissies scheepvaart en logistiek.

In 2019 stonden de volgende speerpunten centraal:
- Integrale benadering bij ruimtelijke ontwikkeling.
- Omgevingswet en ontwikkeling databeheer.
- Beïnvloeding (internationale) regelgeving.
- Meetprogramma Luchtkwaliteit informatie.
- OndergrondOntwikkelProgramma.
In de volgende paragrafen leest u welke activiteiten in 2019 rond deze speerpunten zijn uitgevoerd.
Los van deze speerpunten zijn ook veel andere activiteiten uitgevoerd waarvan verslag wordt gedaan.

3.2 Wat hebben we gedaan?
3.2.1

Integrale benadering bij ruimtelijke ontwikkeling

In 2019 is de DCMR betrokken geweest bij gebiedsbestemmingsplannen, omgevingsplannen,
quickscans milieu, hogere-waardenbesluiten, nulstapadviezen MER bij vergunningprocedures en
project MER procedures zowel bij ruimtelijke plannen als vergunningprocedures. Centraal hierbij stond
de aandacht voor verbetering van de leefomgevingskwaliteit. Per participant zijn maatwerkafspraken
gemaakt. Tijdigheid van de advisering was een aandachtspunt. Vanwege een aanzienlijke toename in
advies-aanvragen was het niet in alle gevallen mogelijk om aan de betreffende participant binnen vier
weken na de registratie van de aanvraag advies te leveren. Bij die gevallen waar dit heeft geleid tot
een overschrijding van deadlines is dit direct gecommuniceerd met de betreffende advies-aanvrager.
Voor 2020 wordt de capaciteit aan adviseurs zo mogelijk uitgebreid.
3.2.2

Omgevingswet en ontwikkeling databeheer

Omgevingswet
De Omgevingswet bundelt een groot deel van het bestaande omgevingsrecht: het gaat om de
wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet
treedt, op basis van de nu bekende informatie, op 1 januari 2021 in werking.
In 2019 is verder gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. De eerder opgestelde
inventarisatie (‘impactanalyse’) is verder doorontwikkeld en aangescherpt. De implementatie vindt
plaats aan de hand van vijf deelprogramma’s en is voor een groot deel uitgevoerd. Zo is een start
gemaakt met het opleidingsprogramma in de vorm van een ‘Summerschool’ en zijn er diverse
trainingen over de Omgevingswet geweest voor zowel de eigen medewerkers als de medewerkers
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van de participanten van de DCMR. Verder is een inventarisatie gemaakt van de veranderingen in de
werkprocessen en ondersteunende systemen. Er zijn voorbereidingen getroffen om de benodigde
aanpassingen in 2020 te kunnen doorvoeren.
Met de diverse participanten zijn verkennende sessies gevoerd waarin is ingegaan op zowel de
inhoud van de Omgevingswet als de rol van de DCMR onder de Omgevingswet. Ook zijn de
contouren van de nieuwe werkafspraken met de participanten in deze sessies verkend.
Verder heeft de DCMR samen met haar partners het in 2018 gestarte Rijnmondberaad Omgevingswet
verder uitgebouwd.
Ontwikkeling databeheer
Er lopen verschillende trajecten binnen de DCMR die te maken hebben met het ontsluiten en beheren
van informatie over de leefomgeving.
Met de komst van de Omgevingswet neemt het belang van betrouwbare, betaalbare en bestendige
(milieu)gegevens toe. Dit vereist een degelijke en zoveel mogelijk gedigitaliseerde
informatievoorziening. Deze data vormen de basis voor diverse producten (vergunningen,
monitoringsrapporten, scenariostudies etc.), voor participanten en voor de inwoners van het
Rijnmondgebied. Het programma ROI (Regionale Omgevingsinformatie) stuurt op het in lijn brengen
van databeheerprocessen en informatiesystemen, aansluitend op de behoefte van gebruikers en de
eisen die de Omgevingswet straks stelt. ROI wordt begeleid door een externe klankbordgroep waarin
vertegenwoordigers van de participanten (provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam,
Schiedam, Capelle aan de IJssel en de BAR-gemeenten) zitting hebben. De klankbordgroep is in
2019 twee maal bij elkaar gekomen.
Als uitvloeisel van het programma ROI is begin 2019 het Loket Omgevingsdata gestart. Het werk van
het loket bestaat onder andere uit het beheren en onderhouden van de gegevensbibliotheek van de
DCMR (aankoop, bewerking en beheer GIS data en bestanden). Er is een catalogus gemaakt, gevuld
(met enkele honderden bestanden), er zijn metadata toegevoegd en er is een viewer ontwikkeld
waarmee de beheerde sets getoond worden.
Het project Monitoring & OmgevingsInformatie (MOI) is een samenwerkingsproject met participanten
waarin data over de leefomgeving worden bijgehouden en beheerd. In 2019 zijn ongeveer 140 milieuindicatoren samengesteld. Via kaarten wordt informatie ontsloten die deze trend-indicatoren
opleveren: de huidige kwaliteit van de leefomgeving op het gebied van lucht, water, bodem, groen,
veiligheid, energie, geluid etc., de bronnen van milieubelasting en de door overheden en andere
partijen uitgevoerde maatregelen. De indicatoren worden via de website van de DCMR gepubliceerd
in een register dat ongeveer vier keer per jaar geactualiseerd wordt. Op verzoek worden de
indicatoren ter beschikking gesteld aan de participanten of andere partijen. Daarnaast is in 2019
onderzocht hoe MOI aan kan sluiten op de komst van de omgevingswet.
3.2.3

Beïnvloeding (internationale) regelgeving

Cnossos
Cnossos is een nieuwe Europees gestandaardiseerde rekenmethode voor geluid, voor de toetsing
van geluid van auto’s, spoorwegvoertuigen en industrie. Het RIVM heeft de DCMR en een aantal
adviesbureaus gevraagd deze nieuwe rekenmethode op omissies en mogelijke consequenties te
beoordelen. Het RIVM heeft via een EU werkgroep een voorstel ingediend om vervolgens tot
noodzakelijke verbetering van CNOSSOS te komen.
Fonomoc
Focusgroup on noisemonitoring cities (Fonomoc) heeft tot doel om de geluidmonitoring op Europees
niveau te harmoniseren en te verbeteren, zodat de geluidinformatie beter bruikbaar en te vergelijken
is. De DCMR neemt deel aan deze groep namens participanten provincie Zuid-Holland en Rotterdam.
De volgende activiteiten zijn verricht:
 Begin 2019 is de rapportage over de Peer-Review van het geluidmonitoring systeem van
Barcelona afgerond.
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Een aantal leden van Fonomoc forum is in Rome bijeengekomen voor de afsluitende
conferentie voor het Dynamap programma. Zowel nieuwe algoritmen als nieuwe
sensortechnieken kwamen hier aan de orde. Er zijn afspraken gemaakt voor het gebruik door
de DCMR van geluidsensoren die ontwikkeld zijn voor dit project.
Fonomoc heeft in oktober samen met de Working Group Noise een bijeenkomst gehouden in
Oslo waar nieuwe toepassingen van geluidmonitoring in steden zijn gepresenteerd door de
leden. Daarnaast is gewerkt aan een ‘position paper’ over Europese regelgeving op het
gebied van geluid en gezondheid.

WHO rapport Noise
In 2018 heeft de World Health Organisation (WHO) een nieuwe richtlijn voor geluid uitgebracht. In
2019 heeft de DCMR voor de provincie gekeken naar de consequenties van dit rapport voor de
werkzaamheden. In dit kader is een beleidsadvies opgesteld waarbij de consequenties van zowel het
WHO rapport over geluid als de Richtlijn geluid van de GGD zijn meegenomen. Dit advies wordt in
2020 afgerond.
3.2.4

Meetprogramma Luchtkwaliteit informatie

Immissiemeetprogramma 2021-2025
In 2019 is gewerkt aan de totstandkoming van de meetvisie 2021-2025. Via verschillende sessies en
gesprekken is door de relevante actoren input geleverd. In de meetvisie wordt rekening gehouden met
een veranderende rol van de overheid, technische ontwikkelingen en behoeftes van de maatschappij.
De meetvisie wordt in het tweede kwartaal van 2020 ter besluitvorming aan de opdrachtgevers,
provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam, voorgelegd.
50 jaar automatisch luchtmeetnet
In 2019 bestond het automatische luchtmeetnet 50 jaar. Dit is gemarkeerd met overwegend publieksactiviteiten: één jaar zelf meten door burgers in de Rijnmond, een debatavond in Arminius met o.a.
wethouder Bonte, overzichtsartikelen over hoe de luchtkwaliteit in 50 jaar veranderd is in regionale
media (AD, Metro) en een vakblad (Tijdschrift lucht) en aandacht op landelijke tv en radio.
Er is een flinke behoefte onder burgers om zelf luchtkwaliteit te meten. De jubileum campagne is
meettechnisch afgerond maar de resultaten moeten nog met publiek en bestuurders worden
teruggekoppeld en voor Rotterdam lopen de eerste gesprekken over vervolg-activiteiten.
3.2.5

OndergrondOntwikkelProgramma

In 2019 is aan het OndergrondOntwikkelProgramma geen invulling gegeven, omdat de praktijk leerde
dat gemeenten nog niet bezig waren met de overgang naar de Omgevingswet en het invulling geven
aan een Omgevingsplan. Daarom is aangesloten bij het landelijke project Bodembeheer van de
Toekomst dat in 2019 vanuit de Werkgroep Bodem van de gemeenten (WEB) is gestart in opdracht
van het Uitvoeringsprogramma bodem en Ondergrond. Dit project levert toepasbare bouwstenen op
om in de praktijk voor bodem en ondergrond functionele gereedschappen beschikbaar te hebben voor
een goed benutten en beschermen van bodem en ondergrond, tot uiting komend in het gemeentelijk
Omgevingsplan. De DCMR heeft hieraan in 2019 bijgedragen. Het project wordt voortgezet in 2020. In
2019 is op initiatief van de DCMR in overleg met Rotterdam Stadsontwikkeling, Stadsbeheer,
Ingenieursbureau en GGD een reactie geschreven op de Rotterdamse Omgevingsvisie, waarin
bodem en ondergrond nagenoeg ontbraken. In deze reactie is de verbinding gelegd tussen bodem- en
ondergrondkwaliteiten in termen van te benutten of te beschermen eigenschappen en de
maatschappelijke opgaven van Rotterdam.
3.2.6

Luchtvaart

Het aantal meldingen over de grote luchtvaart is wederom sterk toegenomen. Dit betreft vooral
meldingen over vliegtuigbewegingen van of naar Rotterdam The Hague Airport(RTHA). Op jaarbasis
is het aantal vliegtuigbewegingen niet zodanig gestegen dat dit een verklaring kan vormen voor de
sterke toename van het aantal meldingen. Het aantal meldingen over vliegtuigbewegingen van
vliegtuigen die over de regio vliegen is ook toegenomen, ondanks dat dit verkeer hoger vliegt dan het
RTHA-verkeer. Er is landelijk een trend zichtbaar dat er meer meldingen over luchtvaart worden
gedaan. Dit is ook terug te zien in de landelijke maatschappelijk discussie over luchtvaart.
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Omdat er ook veel vragen over dit onderwerp zijn, heeft de DCMR een FAQ ontwikkeld. Er is een
flighttracker beschikbaar met vliegtuigbewegingen en achtergrondinformatie.
3.2.7

Energietransitie

De ambities van de gemeente Rotterdam op energietransitiegebied hebben geleid tot het
3
Rotterdamse Klimaat Akkoord. De DCMR heeft de maatregelen die door verschillende klimaattafels
zijn aangedragen doorgerekend op hun effect op de CO2 uitstoot. De uitkomst van deze berekeningen
geeft een goed beeld van de huidige stand van de energietransitie van Rotterdam en wordt gebruikt
om in de komende periode de voortgang te monitoren.
3.2.8

Varend ontgassen

Sinds 2015 geldt in de provincie Zuid-Holland een verbod op varend ontgassen van benzeen en sinds
2016 ook van benzeenhoudende stoffen (met meer dan 10% benzeen). Intussen is ook de landelijke
overheid zover om een landelijk verbod af te kondigen. Sinds mei 2018 is een landelijke Taskforce
Varend ontgassen actief, die de paden baant voor de versnelde invoering van dit landelijke verbod
(gepland eind 2020).
DCMR is in de Taskforce betrokken bij het realiseren van locaties en installaties om schepen te
kunnen ontgassen. Daarbij gaat het om het opstellen van eisen voor (mobiele) ontgassingsinstallaties
en het faciliteren van proefnemingen om te beoordelen of installaties aan de eisen voldoen.
De Taskforce heeft in 2019 veel stagnatie gekend, omdat de afgifte van dampen formeel wordt
beschouwd als afgifte van gevaarlijk afval. Inrichtingen zijn op deze basis niet bereid om proeven uit te
voeren (hiervoor vergunning aan te vragen) en buiten inrichtingen zijn de proeven in hoofdzaak niet
toegestaan. Aanbieders, verladers en overheden zijn pas uit de impasse gekomen na tussenkomst
van de DCMR en de provincie Zuid-Holland. Het standpunt van het ministerie leidt nu tot iets meer
ruimte om proeven uit te voeren.
Het gebrek aan vooruitgang in de landelijke Taskforce heeft geleid tot meer activiteit op regionaal
niveau. Gezamenlijk met de Provincie, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam wordt
gezocht naar proefnemingslocaties en potentiële ontgassingsinstallaties. Doelstelling is om de
achterstand in te halen door in het eerste half jaar van 2020 voldoende proeven uit te voeren, om
vergunbare ontgassingsinstallaties te identificeren. Zodra dit het geval is, staat weinig de invoering
van het landelijk verbod nog in de weg.
Op het gebied van toezicht is de DCMR betrokken bij de verdere ontwikkeling van het e-nose netwerk
voor het signaleren van ontgassingen. De meldkamer heeft een coördinerende rol bij het detecteren,
registreren en melden van ontgassingen via het e-nose netwerk in meerdere provincies. Ook bij
landelijke handhavingsacties (ILenT) wordt de DCMR betrokken.
3.2.9

Verkenningen verduurzaming containerterminals

De overslag van containers is een belangrijke economische activiteit in de Rotterdamse haven.
Evenals vele andere activiteiten, heeft ook deze activiteit milieugevolgen: vooral op de gebieden
geluid, lucht (NOx, fijn stof en roet) en klimaat (CO2). De milieugevolgen van de terminals worden
bepaald door de schepen, door de (mobiele) werktuigen op de terminal zelf en door vrachtwagens en
treinen. De DCMR heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam in 2019 een verkenning uitgevoerd
naar de mogelijkheden om de containerterminals te verduurzamen. Deze verkenning richtte zich op de
mobiele werktuigen op de terminal en op de thema’s stil, schoon en zuinig.
Het overgrote deel van de containeroverslag in Rotterdam (alle terminals op de Maasvlakte) zal
tussen nu en 2040 emissieloos worden, als de huidige marktontwikkeling zich op dezelfde manier

3

Een klimaattafel is een overlegorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en maatschappelijke
organisaties, en afspraken maakt over sectorspecifieke maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. In Nederland zijn er
vijf klimaattafels, ingedeeld in de sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, en mobiliteit.
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doorzet. Dit leidt tot een vermindering van de CO2-emissies van circa 70 kton per jaar. De
vermindering van de NOx-emissies zal naar schatting enkele honderden tonnen per jaar zijn.
Voor de oudere en kleinere containerterminals (buiten de Maasvlakte) is de bestaande situatie divers
en is weinig te zeggen over de toekomst. Dit geldt ook voor andere op- en overslagbedrijven.
Daarnaast is er nauwelijks tot geen aandacht voor het gebruik van nieuwe technieken en
verduurzaming bij deze op- en overslag bedrijven.
3.2.10 Programma Actualisatie Geluidsmanagement haven- en industriecomplex
Bij de vaststelling van de bestemmingsplannen in 2013 heeft de gemeenteraad van Rotterdam
gevraagd om een facetbestemmingsplan Geluid, om meer grip te krijgen op het geluidsmanagement
in het Rotterdamse havengebied. Een dergelijk facetbestemmingsplan vereist actualisatie van het
geluidsmanagementsysteem. Het systeem is gemoderniseerd, maar is deels nog gebaseerd op
besluiten uit de jaren ’90 (sanering industrielawaai) en bijbehorende uitgangspunten.
De uitkomsten van geluidberekeningen zijn daarom niet altijd actueel meer, wat de
beheersing van knelpunten bemoeilijkt. Ook diverse ontwikkelingen in rekenmodellen, regelgeving en
rechtspraak (waaronder de Omgevingswet) vergen een actualisatie van het geluidsmanagement.
In 2018 is in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het
Havenbedrijf Rotterdam gestart met het tweejarig Programma Actualisatie Geluidsmanagement voor
het Haven- en Industriecomplex van Rotterdam. Binnen het programma wordt onderzoek gedaan naar
actualisaties die moeten worden doorgevoerd op technisch, organisatorisch en juridisch gebied.
Daarbij wordt geanticipeerd op de systematiek van de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt.
Eind 2019 is het merendeel van de deelprojecten afgerond, zodat in het eerste kwartaal 2020 gestart
kan worden met een impactanalyse. De uitkomsten van de impactanalyse leveren de benodigde input
op voor de voorbereidingen van het facetbestemmingsplan Geluid.
3.2.11 Zeer zorgwekkende stoffen (PFAS, asbest en lood) in de bodem
Er is extra aandacht besteed aan ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) in de bodem zoals PFAS
(polyfluoralkylstoffen), asbest en lood (lood in kinderspeelplaatsen).
 De landelijke PFAS normen zijn in 2019 tweemaal aangescherpt. De DCMR heeft
meegewerkt aan concept-beleidstukken en voor Rotterdam is een uitvoeringsrichtlijn
vastgesteld. Op gemeentelijke bodemkaarten is nog niet in alle gevallen terug te vinden welke
PFAS-waarden in de bodem aanwezig zijn. Dit wordt onderzocht en naar aanleiding daarvan
worden zo nodig gemeentelijk bodemkwaliteitskaarten opgesteld. Nissewaard heeft als eerste
een concept PFAS-kaart laten opstellen.
 Met ingang van 2019 zijn de percentages bijmengingen met afval in toe te passen grond
aangescherpt. Indien onverwachts ongedefinieerd puin wordt aangetroffen is aanvullend
onderzoek naar asbest verplicht en hierop wordt nauwlettend toezicht gehouden.
 De DCMR heeft samen met de provincie Zuid-Holland de loodgehalten in de toplaag van
kinderspeelplaatsen laten onderzoeken om na te gaan of en waar extra maatregelen moeten
worden getroffen en dat blijkt bij een beperkt aantal speelplaatsen het geval te zijn.
 In Goeree-Overflakkee loopt een pilot over het nader invullen van bodemnormen bij het
wijzigen van een omgevingsplan.
 In samenspraak met ILT en andere omgevingsdiensten is door de DCMR een tijdelijke
onderzoeksmaatstaf voor thermisch gereinigde grond samengesteld. Deze heeft er mede toe
geleid dat de stagnerende productie en toepassing van thermisch gereinigde grond is vlot
getrokken.
3.2.12 Gebiedsgerichte aanpak
In het Rotterdamse havengebied is door langdurige aanwezigheid van industriële activiteiten op
verschillende plaatsen verontreiniging van bodem en grondwater ontstaan. Daarom is gemeente
Rotterdam samen met de DCMR gestart met een gebiedsgerichte aanpak (GGA). Met deze aanpak
wil de gemeente een verbetering van de bodemkwaliteit bereiken en op termijn een stabiele
verontreinigingssituatie.
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In 2019 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
 Met een gebiedsstudie is aangetoond dat de GGA, die gestart is in de Botlek, ook toepasbaar
is in de Europoort.
 Er zijn meer bedrijven actiever betrokken geraakt bij GGA.
 5 bedrijven namen actief deel aan het bodemloket GGA.
 Het eerste nieuwe Locatie Beheer Plan toegespitst op GGA (LBPg) is ingediend.
 De al aan GGA deelnemende bedrijven zijn intensief begeleid tot het vormen van een nieuw
LBPg en de nog niet deelnemende bedrijven zijn actief benaderd voor deelname.
 Er is een intensief traject in gang gezet met ministerie, provincie, Rijkswaterstaat, gemeente
Rotterdam en het havenbedrijf Rotterdam om de werkwijze en het beleid volgens de GGA te
verankeren onder de Omgevingswet en -verordening en rollen en verantwoordelijkheden
daarbij af te stemmen. Dit is nog niet afgerond en zal in 2020 worden vervolgd.
3.2.13 ZZS-beleid (Zeer Zorgwekkende Stoffen)
In het kader van de ZZS-opdracht die de DCMR in 2017 kreeg van de provincie Zuid-Holland zijn in
2019 45 bedrijven uit de aardolieketen (raffinaderijen en op-/overslagbedrijven vloeibare bulk)
aangeschreven met het verzoek om informatie aan te leveren over de emissie van ZZS en potentiële
ZZS (pZZS). Potentiële ZZS zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar nog niet als
ZZS zijn geïdentificeerd. Naast de emissie naar de lucht en de indirecte lozing naar het water van
(p)ZZS, is ook door RWS of waterkwaliteitsbeheerder gevraagd naar de directe lozing naar het water.
In 2019 is veel tijd gestoken in het opstellen van een beleidskader ZZS om het toetsingskader voor de
emissies van pZZS vast te leggen. Dit beleidskader is in de tweede helft van 2019 vastgesteld door
het College van Gedeputeerde Staten en is als een digitale bijlage bij de Nota VTH 2018-2021 van de
provincie gevoegd. De bijlage richt zich op zowel ZZS als potentiele ZZS. Doel van de bijlage is het
scheppen van een consistent en werkbaar uitvoeringskader voor de uitvoering van de provinciale
VTH-taken door de 5 omgevingsdiensten in Zuid-Holland.
Op grond van het beleidskader zijn de beoordelingen uitgevoerd en hebben ongeveer de helft van de
45 aangeschreven bedrijven een vervolgbrief gekregen waarin is aangegeven dat zij een aanvraag
moeten indienen omdat de (p)ZZS binnen hun inrichting niet vergund zijn, 14 bedrijven is verzocht
aanvullende informatie te leveren om te kunnen beoordelen of de (p)ZZS geminimaliseerd kan worden
en bij 8 bedrijven was er geen sprake van (p)ZZS.
3.2.14 Impuls Omgevingsveiligheid
Met de Impuls Omgevingsveiligheid (I0V3 en 4) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
wordt onder meer beoogd om op het thema externe veiligheid een adequate en gecoördineerde
uitvoering van de vergunningverlening, toezicht, handhaving en ruimtelijke ordening taken te
realiseren. De IOV3 en 4 subsidies worden afgebouwd en afgelopen jaar was er 20% minder budget
toegekend ten opzichte van 2018. Een deel van deze 20% is terecht gekomen in het landelijke
programma IOV5 (modernisering) omgevingsveiligheid. Ook de DCMR heeft afgelopen jaar een
toelage uit IOV5 gekregen voor het onderzoeken van een methodiek voor het bepalen van
aandachtsgebieden. Een deel van de aandachtsgebieden voor BRZO bedrijven is inmiddels bepaald.
Vanuit het budget bestemd voor IOV3 en 4 ondersteunde de DCMR de gemeenten onder andere met
de voorbereiding op de komst van nieuwe brandstofdragers. De DCMR heeft een opzet gemaakt voor
informatiebladen over de nieuwe brandstofdragers. Het belangrijkste deel van het budget voor IOV3
en 4 is besteed aan veiligheidsadvisering. Deze advisering wordt ook deels uit de werkplannen
gefinancierd. Naast de aantrekkende markt waardoor er sprake is van een toename van initiatieven,
valt ook op dat de gemeenten steeds meer het belang inzien van het betrekken van het onderdeel
veiligheid vooraan in het plan proces. Er is dan ook een toename te zien in het aantal
adviesaanvragen met het thema veiligheid.
Een doorlopende taak vanuit IOV 4 is het actueel houden van het Risico Register Gevaarlijke Stoffen
(RRGS). In 2019 is bij de lopende procedures extra aandacht besteed aan het omzetten van de data
in de nieuwe versie van het rekenpakket (safeti 8.2). De financiering van het IOV4-programma
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verloopt via de provincie Zuid Holland. In 2019 is in totaal € 522.858 (excl. BTW) besteed. Dit betreft
99,8% van het toegekende budget.
Verder neemt de DCMR namens gemeenten en provincie deel aan landelijke overleggen en
kennistafels.

3.3

Wat heeft het gekost?

In tabel 2 is weergegeven welke directe kosten en opbrengsten met het programma Gebieden waren
gemoeid in 2019, in relatie tot de primaire en definitieve begroting 2019. Hierbij zijn de kosten van de
overhead uit deze opstelling gehaald. De begroting en realisatie zijn een saldo van werkplannen en
externe projecten.
Tabel 2:
Programma Gebieden (x € 1.000)

Realisatie
2018

Primaire Definitieve
Realisatie
Begroting Begroting
2019
2019
2019

Verschil
definitieve
begroting en
realisatie 2019

Taakveld: milieubeheer
- Baten
- Lasten
Resultaat programma Gebieden

€ 13.990
€ 13.824
€ 166

€ 16.404
€ 16.404
€0

€ 16.079
€ 16.257
-€ 178

€ 14.454
€ 14.631
-€ 177

-€ 1.625
-€ 1.626
€2

Toelichting
De realisatie van de lasten op het programma Gebieden is k€ 1.626 lager uitgevallen dan de
definitieve begroting. Dit komt enerzijds door achterblijvende inzet op het programma Gebieden
binnen de werkplannen en de additionele projecten binnen het programma. Anderzijds is ook bijna
k€ 900 minder materiele lasten gerealiseerd binnen het provinciale programma Spoed en Nazorg
(bodem).
Het verlies op het programma Gebieden is voor een belangrijk deel (k€ 143) ontstaan op projecten
waarbij de directie heeft besloten lagere tarieven te accepteren ter bevordering van strategische
samenwerking met betrokken partijen voor de langere termijn. Het gaat hier om projecten zoals
detachering bij een ministerie of samenwerking met de VRR waarbij door de samenwerking een
uitwisseling van kennis en ervaring tot stand komt waaruit de DCMR een strategisch, inhoudelijk
voordeel haalt. Daarnaast is voor een ander maatschappelijk belangrijk project (burgerluchtmetingen)
ook besloten niet alle kosten door te belasten aan de opdrachtgever(s). Daarnaast zijn er nog enkele
projecten met kleine negatieve resultaten welke gecompenseerd worden door positieve resultaten op
een aantal andere projecten binnen het programma.
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4 Productie
4.1

Algemeen

In de hoofdstukken 3 en 4 is in kwalitatieve zin beschreven wat er binnen de programma’s bedrijven
4
en gebieden in 2019 is uitgevoerd. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gerealiseerde productie .
In de productiecijfers worden ook geweigerde of ingetrokken procedures meegeteld, of onderbroken
handhavingsacties die wel zijn voorbereid maar die geen vervolg hebben gehad.

4.2

Productie toezicht

Hoewel er steeds vaker aanvullende instrumenten worden ingezet voor het houden van toezicht, zoals
voorlichting, over regelgeving en samenwerking met andere toezicht- en belangengroepen, vindt
toezicht hoofdzakelijk plaats door het uitvoeren van inspecties. Door middel van het uitvoeren van
uiteenlopende typen inspecties wordt gecontroleerd of bedrijven hun werkzaamheden in
overeenstemming met de milieuregelgeving uitvoeren. Er zijn verschillende soorten inspecties. Uitleg
hierover staat in bijlage 14.6.
Tabel 3a: Aantallen inspecties exclusief Brzo-inspecties

Inspectie
Opleveringscontroles
Preventieve controles
Nacontroles
Administratieve controles
Klachten /voorvalonderzoeken
Inventariserende controles
Overige Toezichtsproducten

Totaal 2019
254
3.878
2.181
1.541
2.216
723
8.126

Totaal 2018
177
3.514
1.740
1.774
2.355
761
488

Totaal 2017
93
3.230
1.664
2.332
2.310
859
519

In 2019 is het product behandeling voorvalmelding (7.362) voor het eerst in de telling opgenomen,
deze zijn in bovenstaande tabel onder de overige toezichtsproducten opgenomen. Zonder deze
voorvalmeldingen is het aantal 764.
Tabel 3b: Aantal gecontroleerde Brzo-bedrijven

Inspectie
Brzo-inspectie preventief

Totaal 2019
159

Totaal 2018
145

Totaal 2017
130

Bij alle Brzo-bedrijven in Zuid-Holland heeft in 2019 minimaal éénmaal een preventieve controle
plaatsgevonden.

4.3

Productie handhaving

In de tabellen 4a, 4b en 4c is het aantal sancties opgenomen.
Tabel 4a: Overtredingen, (na)controles en sancties inclusief Brzo.

Handhaving
Bestuursrechtelijke sancties
Strafrechtelijke sancties

Totaal 2019

Totaal 2018

Totaal 2017

237
142

365
117

280
123

4

Dit betreft de totale productie aantallen voor de participanten van de DCMR en daarnaast is de productie voor de provincie
Zeeland meegeteld.
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Tabel 4b: Aantallen bestuursrechtelijke producten uitgesplitst

Bestuursrechtelijke sancties

Totaal 2019

Totaal 2018

Totaal 2017

Last onder dwangsom (LoD)
Besluit op handhavingsverzoek

199
4

182
2

157
3

Sanctie-invordering
Bestuursrechtelijke maatregelen geluid

36
3

166
9

107
13

De DCMR heeft in 2019 verder vorm kunnen geven aan de extra taken die uitgevoerd moesten
worden (meerdere gemeenten voor asbest, BRZO Zeeland). Hiervoor zijn extra toezichthouders en
juristen aangenomen en wordt dus meer toezicht en handhaving uitgevoerd. Dit verklaart de toename
van het aantal producten. Overigens wordt slechts een deel van de voorgenomen LoD’s daadwerkelijk
opgelegd. Hetzelfde geldt voor de sanctie-invorderingen: het grootste deel daarvan leidt niet tot een
inning omdat de toezichthouder tijdens de dwangsomcontrole geen overtredingen meer constateert.
Tabel 4c: Aantallen strafrechtelijke producten uitgesplitst

Strafrechtelijke sancties

Totaal 2019

Proces verbaal FP
Proces verbaal CJIB
Bestuurlijke strafbeschikking milieu

4.4

70
31
41

Totaal 2018
51
21
45

Totaal 2017
42
25
56

Productie meldkamer

De DCMR ontvangt via de meldkamer 24 uur per dag klachten en bedrijfsmeldingen van bewoners en
bedrijven uit het DCMR-werkgebied. De bedrijfsmeldingen gaan over incidenten of voorgenomen
risicovolle activiteiten. De toezichthouders van de DCMR bekijken deze klachten en meldingen. Ze
kunnen leiden tot voorvalonderzoeken.
In de tabellen 65, 5b en 5c zijn respectievelijk de aantallen klachten en meldingen in 2019, de
aantallen milieuklachten van bewoners naar onderwerp, en de aantallen bedrijfsmeldingen naar
onderwerp weergegeven.

Tabel 5a: Overzicht klachten en meldingen

Klachten en meldingen

Totaal 2019

Klachten DCMR-gebied
CIN-meldingen DCMR-gebied
Bedrijfsmeldingen
Klachten omgevingsdiensten ZuidHolland
Bedrijfsmeldingen OD’s ZuidHolland
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Totaal 2018

Totaal 2017

83.590
325
6.066

50.886
402
6.683

33.574
337
5.633

4.601

3.640

2.994

126

91

240
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Tabel 5b: Milieuklachten van bewoners

2019

2018

2017

Lawaai*

10.831

10.193

Vliegverkeer
Stank

66.018
5.218

33.865
5.331

10.836
15.215
6.497

Stof
Overig
Totaal

243
1.280
83.590

202
1.295
50.886

164
862
33.574

Milieuklachten bewoners

*= M.u.v. klachten door vliegverkeer

Het aantal meldingen over de grote luchtvaart is wederom sterk toegenomen. In 2019 verdubbelde het
aantal meldingen over geluid van vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport ten opzichte
van 2018. Op jaarbasis is het aantal vliegtuigbewegingen niet zodanig gestegen dat dit een verklaring
kan vormen voor de sterke toename van het aantal meldingen. Er is landelijk een trend zichtbaar dat
er meer meldingen over luchtvaart worden gedaan.
Tabel 5c: Aantal bedrijfs- en incidentenmeldingen

Bedrijfsmeldingen

2019

Totaal 2018

Totaal 2017

Bedrijfsmeldingen onvoorzien
CIN melding brand
CIN melding groot incident

867
149
26

1.087
220
37

946
196
30

CIN melding klein incident
CIN melding oefen

130
168

145
193

111
227

Grotere bedrijven zijn verplicht om incidenten die effecten (bv. geur- of geluidoverlast) kunnen hebben
in de omgeving via het Centrale Incidenten Nummer (CIN) te melden. Hulpdiensten kunnen op basis
van een dergelijke melding snel reageren en het incident zo snel mogelijk behandelen. In 2019 is er
sprake van een daling van het aantal CIN-meldingen.

4.5

Productie reguleren

In tabel 6 is te zien wat voor soort en hoeveel reguleringsproducten in 2019 gerealiseerd zijn.
Tabel 6: Aantallen producten reguleren

Totaal
2019

Totaal
2018

Totaal
2017

Wabo uitgebreide procedure (inclusief ambtshalve
wijzigingen)

192

239

185

Wabo reguliere procedure (milieuneutrale wijzigingen)
Totaal vergunningen

211
403

206
445

239
424

642
174
207
5.443

602
284
111
4.524

670
194
64
4.024

Reguleren

Meldingen 8.40
Maatwerkvoorschriften
Actualisatietoetsen
Overige reguleren producten

De toename op overige reguleren producten, is het gevolg van de behandeling sloopmelding initiële
melding asbest (1.355), die in 2019 voor het eerst in de tellingen zijn opgenomen.
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4.6

Productie Bodem

De DCMR voert voor de provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam de regiefunctie in het kader
van de Wet bodembescherming uit. De DCMR houdt de bodemkwaliteit in Rijnmond in de gaten,
bepaalt of nadere acties nodig zijn en voert deze uit. Daarnaast voert de DCMR de bodemtaak voor
de provincie Zuid Holland en de gemeente Rotterdam uit.
In tabel 7 is te zien wat voor soort en hoeveel producten in 2019 op het onderwerp bodem
gerealiseerd zijn.
De toename in 2019 is het gevolg van het product beperkte beoordeling melding besluit
bodemkwaliteit (596). In de afgelopen jaren zie je de toepassing van grond en hiermee de meldingen
toenemen. Ook de toepassing van schone grond dient bij een bepaald volume gemeld te worden.
Tevens is er sinds de invoering van het Besluit Bodem Kwaliteit steeds meer bewustwording van de
verplichting tot melding waardoor de aantallen meldingen toenemen wat weer samen hangt met een
stringentere handhaving van deze verplichting.
Tabel 7: Aantallen producten Bodem*

Bodem

Totaal 2019

Totaal 2018

Totaal 2017

198
621
376
2.339
60
3.594

258
577
362
1.696
30
2.923

282
456
448
1.672
25
2.883

Beschikkingen
Inspecties wbb / bbk
Behandeling BUS-meldingen
Beoordeling rapportages
Coördinatie bodemsanering
Totaal aantal producten
*zie bijlage 14.6 voor uitleg over deze producten

4.7

Productie Overige gebiedsgerichte producten

De DCMR voert voor de provincie Zuid-Holland taken uit op het gebied van luchtvaart en vuurwerk.
Voor verschillende gemeentes worden adviezen verstrekt voor ontheffingen geluidsbelasting.
Voor zowel de provincie als de gemeentes worden adviezen op het gebied van ruimtelijke
ontwikkeling opgesteld. De meeste van deze ruimtelijke adviezen betreffen de gemeente Rotterdam.
In tabel 8 is te zien wat voor soort en hoeveel gebiedsgerichte producten in 2019 gerealiseerd zijn.
Tabel 8: Aantallen gebiedsgerichte producten*
Overige Gebiedsgerichte producten

Geluid (ontheffing geluidsbelasting)
Luchtvaart (ontheffingen/controles TUG)*
Ruimtelijke Ontwikkeling (diverse
adviezen/beoordelingen op RO en m.e.r. gebied)
Vuurwerk ontbrandingstoestemmingen, meldingen,
controles)
Totaal aantal producten
*zie bijlage 14.6 voor uitleg over deze producten

Totaal 2019

Totaal 2018

Totaal 2017

34
146

23
152

39
154

1.505

1.035

806

186

171

181

1.871

1.381

1.180

De toename in het aantal RO-producten is het gevolg van meer ruimtelijke plannen. Dit komt vooral
door de bouwopgave die Rotterdam heeft. Daarmee samenhangend zijn ook meer hogere waarden
besluiten genomen. Verder waren er meer nulstap-adviezen mer, mer-beoordelingsbesluiten en mer
beoordelingen.
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5 Programma Bedrijfsvoering
5.1

Inleiding

In verband met het wijzigingsbesluit 2016 van het BBV heeft de DCMR sinds 2017 naast de twee
primaire programma’s ook een programma Bedrijfsvoering. Hierin zijn onder andere de kosten van de
overhead opgenomen. Het BBV heeft overhead als volgt gedefinieerd: “het geheel aan taken en
activiteiten gericht op de ondersteuning van medewerkers in het primaire proces”. Meer
gespecificeerd betreft het:
-

De loonkosten van sturingsfuncties en ondersteuningsfuncties.
ICT kosten.
Huisvestingskosten.
Kosten ten behoeve van uitbesteding bedrijfsvoering

Naast de kosten van de overhead zijn in dit programma ook de (verwachte) omvang van de af te
dragen vennootschapsbelasting (VPB), het saldo van de financieringsfunctie, de overige
dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en de kosten die gedekt zijn door onttrekkingen uit de
bestemmingsreserves opgenomen. De overige dekkingsmiddelen betreffen inkomsten die niet direct
gerelateerd zijn aan een inhoudelijk programma en waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. De post
onvoorzien is bedoeld voor dekking van onvoorziene lasten en maakt onderdeel uit van de
weerstandscapaciteit.

5.2

Baten en lasten

In tabel 9 is inzichtelijk gemaakt wat de realisatie van de lasten en baten zijn voor het programma
Bedrijfsvoering in 2019. De kosten van de overhead maken, conform het vernieuwde BBV, onderdeel
uit van het taakveld ondersteuning organisatie. Ter vergelijking is de begroting 2019 opgenomen.
Tabel 9
Programma Bedrijfsvoering (x €
1.000)
Taakveld: ondersteuning organisatie
- Baten
- Lasten
- Onttrekkingen bestemmingsreserves
- Post onvoorzien
- Financieringsfunctie
- Overige dekkingsmiddelen
- Vennootschapsbelasting
Resultaat programma Bedrijfsvoering

Realisatie
2018

€ 17.931
€ 20.760
€ 1.597
-€ 7
€0
€ 342
pm
-€ 884

Primaire Definitieve
Begroting Begroting
2019
2019
€ 18.228
€ 20.524
€ 2.301
€0
€0
€0
€5
€0

€ 20.506
€ 23.028
€ 2.710
€0
€0
€ 70
€0
€ 258

Realisatie
2019

Verschil
definitieve
begroting en
realisatie 2019

€ 19.859
€ 21.075
€ 2.582
€ 27
€0
€ 323
pm
€ 1.717

-€ 647
-€ 1.953
-€ 128
€ 27
€0
€ 253
€0
€ 1.459

Toelichting
De kosten van de overhead bedragen in 2019 in totaal k€ 19.859. Dit is k€ 459 lager dan begroot.
Dit komt ten eerste door lagere loonkosten dan begroot voor ondersteunende functies vanwege
vacatures, ondanks inhuur voor o.a. informatiserings- en automatiseringstrajecten. (-k€ 98).
Ten tweede door minder inhuur buiten formatie, onder andere door een lager ziekteverzuim waardoor
minder vervangende inhuur nodig was.
Daarnaast zijn de materiële huisvestings- en ICT-kosten lager uitgevallen (- k€ 436). De ICT kosten
zijn o.a. lager doordat een contract kon worden opgezegd, door positieve aanbestedingsresultaten, en
door lagere beheerkosten veroorzaakt door uitloop van projecten en uitstel van de uitbreiding van de
hardware.
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De kosten van de uitbestede taken (o.a. bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en ICT
supportdesk) zijn k€ 75 hoger uitgevallen dan gepland door met name hogere kosten
bedrijfsgeneeskundige dienst en privacy officer, daar staan lagere kosten tegen over van de ICT
support desk door een lagere afname van diensten dan geraamd.
Een aantal projecten op het gebied van informatievoorziening (o.a. nieuw meldkamersysteem, nieuw
financieel systeem, implementatie datawarehouse, ROI) en productontwikkeling (voorbereiding
omgevingswet, Altijd Actuele Digitale Vergunning en Digitale checklisten) en de financiering van
personele frictiekosten worden gedekt uit een aantal eerder gevormde bestemmingsreserves. Op
totaalniveau zijn de onttrekkingen ca. k€ 128 lager dan de verwachte onttrekkingen. Dit komt vooral
door het doorschuiven van het informatiseringsproject Office 365 naar 2020.
e

De post overige dekkingsmiddelen is hoger uitgevallen doordat hier alleen de verhuur van de 7 etage
was begroot. Onvoorziene opbrengsten waren de detacheringen op kostenplaats en de doorbelasting
van frictiekosten in verband met de overheveling van de BRZO taken Zeeland.
De geringe realisatie op de post onvoorzien betreft het saldo van nagekomen opbrengsten en kosten
van voorgaande boekjaar. Voor de hoogte van de af te dragen vennootschapsbelasting is nog een pm
post opgenomen aangezien er nog geen aangifte over 2019 is opgesteld. Op basis van de conceptaangiften over 2017 en 2018 zullen deze kosten naar verwachting zeer beperkt zijn (tussen k€ 0 en k€
2).
Het positieve resultaat op het programma Bedrijfsvoering ad k€ 1.717 is een resultante van
e
onttrekkingen bestemmingsreserves ad € 2.582, overige opbrengsten ad € 323 (verhuur 7 etage en
doorbelaste frictiekosten overgang BRZO taken Zeeland), incidenteel resultaat voorgaand boekjaar ad
k€ 27 en ‘slechts’ een negatief bezettingsresultaat van de afdelingen ad -k€ 1.216.

Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2019

31 / 80

6 Financiële Resultaten
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het financiële jaarresultaat over 2019 en de
doorwerking in de komende jaren.
Tabel 10 toont de financiële resultaten van de DCMR. In 2019 is een positief resultaat behaald van
k€ 1.446. Ter vergelijking worden de resultaten over 2019 afgezet tegen de in 2018 behaalde
financiële resultaten.
Tabel 10: Financieel resultaat 2019

Verlies en Winstrekening
Omschrijving

Primaire
Definitieve
begroting 2019 begroting 2019

Realisatie
2018

1.967
3.249
362
3.611
1.691
3.294
2.329
490
230
833
8.867

48.007
853
1.166
1.901
3.920
2.559
1.802
4.361
1.012
3.809
2.939
455
350
530
9.095

bedrag in
€ x 1.000
25.405
5.901
4.169
5.044
6.677
47.196
825
1.056
1.874
3.755
2.344
1.676
4.020
1.025
3.635
2.746
375
221
393
8.395

bedrag in
€ x 1.000
23.778
5.470
3.770
4.628
4.217
41.863
907
1.059
1.545
3.511
2.424
1.083
3.507
929
3.590
2.532
388
258
410
8.107

56.555
54.254

65.383
62.861

63.366
62.150

56.988
54.249

-2.017
-711

-2.301

-2.522

-1.216

-2.740

1.306

bedrag in
€ x 1.000

Brutosalarissen
Individueel Keuze Budget
Sociale lasten
Pensioenlasten
Inhuur op formatie
Totale Functiekosten
Toelagen
Opleidingen
Overige personele lasten
Totale Bijkomende kosten personeel
Inhuur buiten formatie
Diensten derden
Totale kosten inhuur en diensten derden
Afschrijvingen
Huisvesting
ICT
Documentatie
Communicatie
Overig materieel
Totale materiele kosten
Totale directe kosten
Dekking declarabele uren
Resultaat op declarabele uren

Verschil
Realisatie Begroting

Realisatie
2019

bedrag in
€ x 1.000
30.757
6.672
4.676
5.902

42.110

bedrag in
€ x 1.000

-811
-28
-110
-26
-165
-215
-127
-342
13
-174
-193
-80
-129
-137
-700

Overige opbrengsten

-

70

323

342

253

Resultaat op werkplannen en projecten

-

-178

-271

-45

-93

-2.301

-2.630

-1.163

-2.443

1.467

1.038
800
463
2.301

1.671
598
441
2.710

1.570
571
441
2.582

721
405
471
1.597

-101
-27
0
-128

-0

80

1.419

-846

1.338

27

7

27

1.446

-839

1.366

Operationeel resultaat voor onttrekkingen
Onttrekking bestemmingsreserve:
Informatievoorziening
Productontwikkeling
Personeel en Organisatie
Totaal onttrekkingen
Resultaat na onttrekkingen
Incidenteel resultaat

-

Resultaat voor bestemming

-

80

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

Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2019

32 / 80

6.1

Hoofdlijnen verlies- en winstrekening

De opbrengsten zijn k€ 551 lager uitgevallen dan gepland. Dit komt enerzijds doordat er minder
directe uren zijn gerealiseerd dan gepland (k€ 384). Daarnaast was het gerealiseerde gemiddelde
opbrengsttarief ook lager dan verwacht. Dit leverde een negatief prijsverschil op van k€ 327. Een
derde factor was het negatievere projectresultaat dan verwacht (k€ 93). De overige opbrengsten zijn
echter k€ 253 hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt voor k€ 187 door de doorbelaste frictiekosten
overgang BRZO taken Zeeland. De onttrekkingen vanuit de bestemmingsreserves zijn k€ 128 lager
dan begroot doordat de kosten van onderliggende projecten lager zijn uitgevallen dan begroot. De
oorzaak hiervan is in hoofdstuk 5 al toegelicht.
De realisatie van de kosten is k€ 2.017 lager dan gepland. De oorzaken hiervan zijn vooral:
 Lagere loonkosten als gevolg van een onderbezetting in fte (k€ 811). Hoewel de bezetting van
de DCMR in 2019 is gegroeid met ruim 32 fte was de gemiddelde bezetting van eigen
personeel aangevuld met inhuur gedurende het jaar ca. 11 fte lager dan geraamd.
 Lagere kosten inhuur buiten formatie als gevolg van lager ziekteverzuim (k€ 215). De lagere
kosten diensten derden zijn vooral het gevolg van de lagere behoefte bij de projecten die
vanuit de bestemmingsreserves worden gefinancierd.
 Lagere materiele lasten; deze zijn k€ 700 achter op begroting gebleven vooral door lagere
huisvesting en ICT lasten. De lagere kosten huisvesting zijn vooral het gevolg van een
gerichte sturing op een efficiënter gebruik van het gebouw wat o.a. heeft geleid door lagere
energielasten, minder aanschaf van meubilair en lagere kosten van overige facilitaire
voorzieningen binnen het kantoorgebouw van de DCMR. Ook aanscherping van het beleid ten
aanzien van het gebruik van externe vergaderlocaties heeft voor lagere kosten gezorgd. De
ICT lasten zijn vooral lager doordat de kosten voor onderhoud en beheer software mee zijn
gevallen ten opzichte van de opgestelde ramingen.
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7 Paragrafen
7.1

Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een aantal paragrafen
verplicht voorgeschreven. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze paragrafen. Aan de orde komen:
-

7.2

Lokale heffingen;
Weerstandsvermogen;
Onderhoud kapitaalgoederen;
Financiering;
Bedrijfsvoering;
Verbonden partijen.

Lokale heffingen

De DCMR legt geen lokale heffingen op. Wel heft de DCMR leges over het gebruik van het archief.
Deze leges betreffen het maken van kopieën en het aanvragen van tekeningen. De totale opbrengst
over 2019 bedroeg minder dan k€ 1.

7.3

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen
De paragraaf weerstandsvermogen geeft een beschouwing over de kwaliteit van de vermogenspositie
van de DCMR op lange termijn. Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers
op te kunnen vangen zonder dat de doelrealisatie in het gedrang komt.
Het weerstandsvermogen geeft samen met het begrotingsresultaat, het verloop van de investeringen,
financiering, reserves en voorzieningen en de uitkomsten van de meerjarenraming een indicatie van
de financiële positie van de DCMR.
De paragraaf weerstandsvermogen bevat volgens de voorschriften vanuit het BBV tenminste:
a.
b.
c.
d.

een inventarisatie van de (beschikbare) weerstandscapaciteit
het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico’s
een inventarisatie van de risico’s
een aantal gedefinieerde financiële indicatoren

Weerstandsvermogen
Om het weerstandsvermogen te kunnen bepalen is inzicht nodig in de feitelijk aanwezige
weerstandscapaciteit (‘de reserves’) en in de omvang van de risico’s; de benodigde
weerstandscapaciteit. De verhouding tussen benodigde en aanwezige middelen heet de ratio van het
weerstandsvermogen.
In een formule:
(Ratio) Weerstandvermogen =

Weerstandscapaciteit (reserves)
Benodigde weerstandscapaciteit

Met deze ratio wordt helder gemaakt in welke mate de DCMR beschikt over een financiële buffer om
financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Het Algemeen Bestuur heeft een bandbreedte voor
deze ratio vastgesteld van 1,0<x<1,4. De aan te houden weerstandscapaciteit is dan tenminste net zo
groot als de benodigde weerstandscapaciteit. In risicomanagementmodellen wordt deze bandbreedte
als ‘voldoende’ geclassificeerd.
Weerstandscapaciteit (beschikbaar)
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Voor het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt meegenomen:
-

De algemene reserve.
Het vrij besteedbare deel van de bestemmingsreserves. Het deel van de
bestemmingsreserves dat via meerjarenplannen al bestemd is, wordt niet meegenomen.
- De post onvoorzien.
Daar waar deze buffer geen uitsluitsel biedt, voorziet artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling,
waarin de financiële verantwoordelijkheid van de gezamenlijke participanten is vastgelegd.
De ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit is in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 11:
Ontwikkeling beschikbare
weerstandcapaciteit (x € 1.000)
Stand per 1 januari 2019

Stand
€

1.770

Mutatie Algemene reserve 2019 vanuit
bestemmingsreserves 2018

€

-

Mutatie Algemene reserve 2019 vanuit
bestemming resultaat 2018

€

-

Realisatie post onvoorzien

€

27

Vrij besteedbaar deel bestemmingsreserves 2019

€

350

Stand per 31 december 2019

€

2.147

De begrote dotatie aan de algemene reserve ad k€ 80 om de weerstandscapaciteit om het gewenste
niveau te houden, blijkt achteraf niet nodig te zijn. Het DB heeft in februari 2020 derhalve besloten
hiervan af te zien.
Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit worden de risico’s geclassificeerd conform
een vastgestelde classificatiemethodiek. De risico’s met een (zeer) hoge financiële impact,
risicocategorie Hoog en Zeer Hoog vormen onderdeel van het benodigd weerstandsvermogen, zij
worden beschouwd als risico’s van materieel belang.
Er wordt daarbij uitgegaan van het netto risico, dus het resterend risico als de aanwezige
beheersmaatregelen in beschouwing worden genomen. De classificatie van de kans leidt tot een
wegingsfactor; een percentage van het bedrag dat wordt aangehouden in de weerstandscapaciteit.

7.4

Risico’s en risicomanagement

Om de doelstellingen van de DCMR ook in de toekomst te kunnen realiseren en de gewenste kwaliteit
te kunnen blijven leveren treft de DCMR maatregelen ter behoud van een goede reputatie en een
duurzaam gezonde financiële situatie. Eén van deze maatregelen is de risicomanagementcyclus.
Risico’s worden binnen de DCMR opgehaald in risicogesprekken van het management. Risico’s zijn
onzekere gebeurtenissen met oorzaken, een kans van optreden en gevolgen voor doelstellingen. Er is
sprake van een menselijke, organisatorische of technische/juridische oorzaak of een ontwikkeling van
buitenaf waardoor de onzekere gebeurtenis zich kan voordoen. Het voordoen van de gebeurtenis kan
gevolgen hebben voor geld, tijd, kwaliteit, veiligheid of reputatie. Niet elk risico heeft een financieel
gevolg.
De risicomanagementcyclus is gebaseerd op de theorie van Risicoleiderschap. Risicomanagement is
niet bedoeld om alle onzekerheid over doelrealisatie weg te nemen, maar om de weerbaarheid van de
organisatie te vergroten. De gekozen methodiek is praktisch toepasbaar en geïntegreerd in de
reguliere managementtaken.
Volledigheid is niet het streven, doel is het identificeren en adresseren van de meest relevante en
actuele risico’s t.a.v. de doelrealisatie, waaronder de risico’s met grote financiële impact. De DCMR
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hanteert conform de nota risicomanagement en weerstandsvermogen DCMR 2020-2023, een opslag
van 20% op het benodigd weerstandsvermogen.
Inventarisatie risico’s
Als gevolg van de nieuwe risicomanagementmethodiek per 2019, zijn alle risico’s opnieuw in kaart
gebracht. Dit heeft geleid tot aanpassing van de toprisico’s ten opzichte van het jaarverslag 2018. De
geïdentificeerde risico’s met een financiële gevolgschade van materieel belang, risicocategorie hoog
of zeer hoog, zijn voor de DCMR:
Omschrijving

Kans

Risico
categorie

Financieel gevolg
bedrag x €1000

Overschrijding I-projecten.

90%

Hoog

€ 338

Te lage gerealiseerde declarabiliteit.

90%

Hoog

€ 423

Afbouw van grote verlofstuwmeren zonder
dekking.

70%

Hoog

€ 326

Bedreiging continuïteit bedrijfsprocessen
door verouderde soft- en hardware.

70%

Hoog

€ 263

Totaal benodigde weerstandscapaciteit

x 1,2

€ 1.620

Op basis van de benodigde weerstandscapaciteit en de aanwezige weerstandscapaciteit wordt de
ratio weerstandsvermogen berekend.
Ratio weerstandsvermogen =

2.147 k€ = 1,33
1.620 k€

Dit ligt binnen de norm van 1,0<x<1,4.
De geïdentificeerde risico’s in een risicocategorie hoog of zeer hoog met andere dan (grote) financiële
gevolgschade voor de DCMR zijn:
Omschrijving

Kans

Risico
categorie

Gevolg

Beheersing dossiers waardoor er fouten
ontstaan.

90%

Hoog

Tijd
Veiligheid
Reputatie
(Financiële aansprakelijkheid: GR
artikel 43)

Dreigend tekort vakspecialisten.

70%

Hoog

Tijd
Kwaliteit
Reputatie

Niet tijdig inspelen op veranderende
wensen en maatschappelijke
ontwikkelingen.

70%

Hoog

Tijd
Reputatie

In de risicomanagementcyclus worden zowel de risico’s met financiële vervolgschade, als die met
andere dan financiële gevolgschade opgepakt en gemonitord. Kwaliteits- en reputatieverlies,
veiligheidsissues en reputatieschade bij de DCMR vertaalt zich ook in negatieve gevolgen voor de
participant.
De auditcommissie heeft een borgende taak voor risicomanagement en tevens voor borging van de
reviewfunctie. De auditcommissie bestaat uit het directieteam, aangevuld met de controller.
Financiële en beleidsindicatoren
De financiële indicatoren in onderstaande tabel 12a zijn overeenkomstig artikel 11 lid 3 van de BBV
berekend:
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Tabel 12a:

Jaarverslag
2018

Begroting
2019

Jaarverslag
2019

Netto schuldquote

-4,7%

2,1%

-4,2%

Solvabiliteitsratio

58,8%

31,4%

32%

Structurele
exploitatieruimte

4,1%

0,1%

2,24%

Kengetallen

Netto schuldquote
Solvabiliteitsratio

Structurele exploitatieruimte

De afwijking ten opzichte vorig jaar 2018 is marginaal (0,5%) komt
doordat in 2019 de totale vlottende passiva met k€ 500 is toegenomen.
De solvabiliteitsratio is licht verbeterd (0,6 %) ten opzichte van de
5
begroting. De solvabiliteit is ten opzichte van de realisatie 2018 licht
gedaald (5%). Dit wordt vooral veroorzaakt door een daling van het
eigen vermogen van k€ 1.100, vooral het gevolg van het negatieve
resultaat 2018 ad k€ 839.
De daling t.o.v. 2018 wordt veroorzaakt door zowel de hogere lasten als
door de lagere baten in 2019.

Behalve financiële indicatoren schrijft het BBV (art. 25, lid 2) ook de verantwoording op een aantal
beleidsindicatoren voor, die betrekking hebben de realisatie van maatschappelijke effecten van de
programma’s. Deze indicatoren zijn in onderstaande tabel 12b opgenomen. Voor de DCMR zijn alleen
de indicatoren voor het taakveld Bestuur en Ondersteuning relevant:
Tabel 12b:

Jaarverslag
2019
Formatie (FTE per 1.000 inwoners)
0,15
Bezetting (FTE per 1.000 inwoners)
0,14
Apparaatskosten per inwoner
€
17,01
Externe inhuur
18,2%
Overhead
29,9%
Aangezien de DCMR deze indicatoren voor het eerst in het jaarverslag heeft opgenomen, ontbreekt
begrotingsinformatie.
Beleidsindicatoren

Vennootschapsbelasting (VPB)
DCMR heeft van al haar activiteiten beoordeeld of er sprake is van een belast activiteit conform de
VPB. Daarnaast zijn alle activiteiten voor de VPB geclusterd in 19 clusters, waar deze een
samenhang met elkaar hebben. Voor 2016 en 2017 heeft de DCMR aangifte gedaan. Hieruit is naar
voren dat uiteindelijk geen VPB verschuldigd is. De VPB aangifte over 2018 zal voor 1 mei as. worden
ingestuurd. De VPB aangifte over het boekjaar 2019 zal hierna worden opgesteld. Aangezien er geen
grote wijzigingen in eventueel belaste activiteiten van de DCMR hebben plaatsgevonden, is de
verwachting dat de aangifte 2019 wederom nihil zal zijn.

7.5

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn duurzame productiemiddelen die de DCMR nodig heeft om de diensten en
goederen te produceren die zij aan participanten en niet-participanten levert. Deze paragraaf moet op
5

De solvabiliteitsratio voor de realisatie stond per abuis vorig jaar in het jaarverslag 2018 incorrect vermeld en moet 37,2 % zijn.
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grond van het BBV tenminste de kapitaalgoederen wegen, riolering, groen en gebouwen bevatten. De
DCMR heeft in 2019 geen kapitaalgoederen in de hiervoor genoemde categorieën.

7.6

Financiering

De financieringsparagraaf vloeit voort uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO). Voor
de DCMR is deze regelgeving vertaald in het door het Algemeen Bestuur vastgestelde
treasurystatuut. Deze financieringsparagraaf is in samenhang met het treasurystatuut een belangrijk
instrument voor het transparant maken en daarmee sturen, beheersen en controleren van de treasury
functie van de DCMR. De treasury functie omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden
over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de
financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.
Aandachtspunten vanuit de treasury zijn:
- Facturering van de bijdragen van de participanten vindt vier keer per jaar plaats; de bijdragen van
de participanten moeten uiterlijk halverwege het lopende kwartaal zijn ontvangen.
- De DCMR leent geen gelden uit aan derden.
- De DCMR maakt binnen de regelgeving voor decentrale overheden alleen gebruik van goed
bekendstaande banken.
- Voor de financiering van tekorten op de rekening-courant wordt gebruik gemaakt van
kasgeldleningen via goed bekendstaande banken.
In onderlinge samenhang worden het treasurystatuut, de financiële verordening en de controle
verordening jaarlijks beoordeeld op hun actualiteit en indien nodig opnieuw vastgesteld door het
Algemeen Bestuur. De laatste vaststelling vond plaats in het Algemeen Bestuur van 6 december
2017.
De wet FIDO geeft aan dat het maximale kasgeldlimiet 8,2% van het begrotingstotaal (primair) mag
zijn. Voor 2019 betekent dit een bedrag van € 5.115K. De DCMR voldoet het volledige jaar 2019
hieraan.

7.7

Bedrijfsvoering

Op het gebied van de bedrijfsvoering stond het jaar 2019 in het teken van meerdere ontwikkelingen.
Zo is de dependance in Terneuzen geopend, is er voor nieuwe medewerkers een volwaardig
onboarding programma geïmplementeerd, is er een start gemaakt met het opstellen van een
strategische personeelsplanning (SPP) en is er veel geïnvesteerd in procesoptimalisatie middels
LEAN-trajecten. Een aantal ontwikkelingen wordt in de hierna volgende alinea’s verder toegelicht.
Financiën en planning en control
Het jaar 2019 heeft naast de reguliere financiële sturing en verantwoording in het teken gestaan van
het voorbereiden van de vervanging van het financiële systeem. De implementatie hiervan heeft
plaats gevonden per 1-1-2020. In 2020 zal het systeem worden gekoppeld aan andere
informatiesystemen van de DCMR en het datawarehouse. Verder zal aandacht worden besteed aan
de borging van de werking conform opzet van de vernieuwde financiële processen en de bijbehorende
interne controlemaatregelen.
Inkopen
De DCMR heeft net als in voorgaande jaren een interne inkoopscan uitgevoerd in verband met de
rechtmatigheid over Europese wet- en regelgeving. Hieruit is gebleken, dat de DCMR in 2019 binnen
de rechtmatigheidstoleranties voor Europese aanbesteding is gebleven.
Daar waar passend bij de aard van de opdracht maakt de DCMR gebruik van duurzaam inkopen.
Voorbeeld hiervan is de uitgevoerde Europese aanbesteding voor de koude- en warme
drankenautomaten, waar gebruik is gemaakt van duurzaamheidscriteria.
In 2020 zal een plan van aanpak aan het bestuur worden aangeboden om de DCMR gereed te maken
voor het opstellen van de rechtmatigheidsverklaring over het boekjaar 2021. Onderdeel van dit plan
van aanpak is o.a. de inrichting van een Verbijzonderde Interne Controle functie en de opzet van een
intern controle plan. Dit moet bijdragen aan het borgen van o.a. rechtmatige inkopen.
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Organisatie ontwikkeling
De DCMR is een organisatie ontwikkelingstraject gestart om steeds wendbaar en proactief in te
kunnen spelen op de snel veranderende omgeving, maatschappij en wensen van participanten
burgers en medewerkers. De aanpak is gericht op continue doorontwikkeling van de organisatie. Het
doel is om in de eerste helft van 2020 besluitvorming over de gewenste richting en invulling hiervan te
hebben afgerond.
De DCMR voert voor de Provincie Zeeland de VTH-taken uit bij de BRZO/RIE bedrijven. Dit heeft
geleid tot overheveling van 14,3 fte personeel per 1 oktober 2019 van de RUD Zeeland naar de
DCMR.
Transitie informatievoorziening
De DCMR is in 2018 gestart met de inrichting van een datawarehouse. In een datawarehouse wordt
informatie uit allerlei bronsystemen onttrokken en gecombineerd voor rapportages. Gegevens kunnen
niet in het warehouse zelf worden bewerkt, dat gebeurt in de bronsystemen. Doordat relevante
informatie in het datawarehouse snel beschikbaar is, kunnen allerlei soorten rapportages efficiënt
gemaakt worden. Op het datawarehouse binnen de DCMR worden steeds meer bestaande
bronapplicaties aangesloten. Bijvoorbeeld het zaaksysteem, de meldkamer en het HR-systeem.
Tegelijkertijd worden bij nieuwe ontwikkelingen die leiden tot een verandering in het
applicatielandschap deze direct tijdens het project in het datawarehouse geïntegreerd.
Eind 2018 heeft het directieteam van de DCMR een “foto” laten maken van de informatiehuishouding
binnen de DCMR. Deze foto schetst de contouren van een datagedreven DCMR en beschrijft een
transitieaanpak om deze ambitie de komende jaren te realiseren. In 2019 is de transitie onder
begeleiding van een extern transitieteam gestart.
In 2019 zijn belangrijke randvoorwaarden voor de datagedreven DCMR ingevuld. De transitie
informatievoorziening is gestart met een inventarisatie van de lopende initiatieven en projecten met
een informatiecomponent. De directie heeft parallel hieraan een portfolioboard ingericht, die hen
adviseert over de voorgenomen en lopende projecten. De DCMR heeft nu overzicht over het complete
projectenportfolio en is hierdoor in staat om integraal projecten te prioriteren, te plannen en te sturen.
Een aantal kaders is inmiddels uitgewerkt:
 Een Enterprise Architectuur, waarin principes en richtlijnen zijn uitgewerkt met als doel grip te
houden op de ontwikkeling van het steeds complexere ICT-landschap.
 Projectstandaarden die enerzijds bijdragen aan betere projectsturing en anderzijds de
aansluiting op het portfoliomanagementproces waarborgen.
 Vormgeving van de nieuwe ICT organisatie (onder andere betere verbinding soft- en
hardware).
 Een systematiek voor gegevensbeheer waarmee de beschikbaarheid en datakwaliteit van alle
informatie die binnen de DCMR wordt gebruikt wordt verhoogd
In 2020 worden de kaderproducten uitgebreid en op basis van de ervaringen verder verfijnd. Er wordt
verder gewerkt aan de implementatie van de nieuwe werkwijze om te komen tot een datagedreven
DCMR.
De uitgevoerde archief inspectie door onze toezichthouder Stadsarchief bij de afdeling
Recordmanagement is met goed gevolg afgerond.

7.8

Verbonden Partijen

In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk daarmee verband
houdende risico’s moet in de begroting en in de jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin
aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. Verbonden partijen zijn die partijen waarin de
DCMR een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Dat kunnen zijn gemeenschappelijke
regelingen, samenwerkingsverbanden, vennootschappen, stichtingen en verenigingen.
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Een bestuurlijk belang betreft zeggenschap, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur van de
verbonden partij, hetzij door stemrecht. Van een financieel belang is sprake als de DCMR aan de
verbonden partij een bedrag beschikbaar heeft gesteld dat niet verhaalbaar is als de partij failliet gaat
of als de DCMR aansprakelijk is voor een bepaald bedrag als de verbonden partij haar verplichtingen
niet nakomt. De DCMR participeert weliswaar in vele vormen van samenwerking op projectbasis maar
er is geen sprake van een verbonden partij.
Andersom hebben de participanten van de DCMR wel bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële
belangen en verantwoordelijkheid voor de DCMR; daarmee is de DCMR voor elk van hen een
verbonden partij.
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Deel 2: Rapportage Meerjarenprogramma 2017 - 2020
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8 Meerjarenprogramma VTH
8.1

Algemeen

De DCMR werkt samen met haar participanten (de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten) aan een
veilig en leefbaar Rijnmondgebied. We streven ernaar het gebied te ontwikkelen tot een economische
topregio en tegelijkertijd de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving te verbeteren. Om dit te
bereiken hebben we samen met onze participanten een Meerjarenprogramma VTH (MJP) opgesteld
waarin we aangegeven welke beleidsdoelstellingen we in de periode 2017 – 2020 willen realiseren.
De doelstellingen zijn opgesteld rond de thema’s Veiligheid, Lucht en Geur, Geluid, Energie en
Afvalwater. Daarnaast hebben de participanten in het MJP een aantal ontwikkelpunten benoemd
waarvan verkend wordt of, en zo ja hoe ze in het reguliere takenpakket van de DCMR kunnen worden
opgenomen. Het gaat om de onderwerpen Omgevingswet, Ontwikkeling gegevensbeheer, Nieuwe
brandstoffen, Asbestketen en Grondstromen, Circulaire economie, Warmte/koude uitkoppelen,
Cybersecurity en Ontkoppelen hemelwater.
In de volgende paragrafen wordt per thema gerapporteerd over zowel kwantitatieve als kwalitatieve
resultaten. Aansluitend wordt per ontwikkelingspunt aangegeven welke activiteiten in 2019 hebben
plaatsgevonden.

8.2

Voortgang thema’s

Per thema in het MJP zijn focuspunten benoemd waarvoor geldt dat inzet daarop een duidelijk effect
heeft op milieu en veiligheid. Voor elk focuspunt zijn weer indicatoren opgesteld waarmee de
voortgang gemonitord kan worden.
8.2.1

Veiligheid

Het thema veiligheid kent vier focuspunten:
Kritische veiligheidsvoorzieningen voor kleine kans groot effect situaties
Er zijn ongevallen en incidenten denkbaar waarvan de kans dat ze zich voordoen klein is, maar die,
áls ze zich dan voordoen, een groot effect hebben. Bij de bedrijven waar deze incidenten zich kunnen
voordoen, let de DCMR extra op de zogenoemde kritische veiligheidsvoorzieningen. Als rond dit
onderwerp geen eisen in de vergunning zijn opgenomen, moet die vergunning geactualiseerd worden.
Dit geldt naar verwachting voor zo’n 20 vergunningen (dit aantal is bijgesteld t.o.v. het oorspronkelijke
aantal van 25 dat in het MJP opgenomen is). In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor andere
prioriteiten en zal dit doel (20) pas later bereikt worden.
Jaar

In behandeling

2017
2018
2019
Doel 2020

1
4
2

Vastgesteld
(cumulatief)
1
3
4
20

Aantal geactualiseerde vergunningen KKG

Naleving
Tot en met 2019 zijn vijf bedrijven op kritische veiligheidsvoorzieningen voor kleine kans groot effect
situaties gecontroleerd. In het totaal zijn vier overtredingen (van beperkte ernst) geconstateerd bij één
bedrijf. In 2019 hebben geen inspecties op dit onderwerp plaatsgevonden omdat prioriteit is gegeven
aan andere onderwerpen.
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Actualisatie PGS 15 en 29
Regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
(PGS). PGS15 en PGS29 zijn aangescherpt en bijgesteld. De DCMR past de vergunningen hierop
aan. Het MJP noemt ook nog de actualisatie van PGS31 en PGS34. Deze handreikingen zijn pas net
of nog niet afgerond, waardoor pas nu met de actualisatie van de vergunningen kan worden
begonnen.

2015
2016
2017
2018
2019
Doel 2020

PGS15
In behandeling
Vastgesteld
(cumulatief)

In behandeling

2
1
4

10
10
14

0
1
1
11

PGS29
Vastgesteld
(cumulatief)
3
14
27
27
28
45

PGS15: Bij 11 bedrijven is het nodig de vergunningen aan te passen in het kader van PGS 15. Tot en
met 2019 zijn vier aanvragen in behandeling en is er één vergunning vastgesteld. In 2019 is één
nieuwe vergunningen in behandeling genomen. In 2018 is besloten in het kader van prioritering van
activiteiten de actualisatie van de vergunning van vier bedrijven uit te stellen.
PGS29: In 2019 is er één vergunning vastgesteld. Er zijn vier nieuwe vergunningen in behandeling
genomen. De uitvoering van PGS 29 verloopt moeizaam vanwege discussies met het bedrijfsleven
over interpretatie van de regelgeving.
Naleving
In 2019 zijn er 236 PGS15 inspecties uitgevoerd. Dit is meer dan in 2018. Dit is te verklaren doordat
één maal per 5 jaar PGS15-controles plaatsvinden in de branches Chemie, Tank op- en overslag en
Raffinaderijen. 2019 is zo’n controlejaar.
Het aantal PGS29-inspecties is vrijwel gelijk aan het aantal inspecties in 2018.

Jaar

#controles

2018
2019

97
236

#bedrijven met
overtreding
15
65

#overtredingen

#bedrijven met
overtreding
8
7

#overtredingen

18 (niet ernstig)
62 (niet ernstig)

Aantal inspecties PGS15

Jaar

#controles

2018
2019

54
59

10 (niet ernstig)
15 (niet ernstig)

Aantal inspecties PGS29

Veiligheidscultuur
Veiligheidscultuur gaat over veiligheidsbewustzijn en gedrag van medewerkers. De DCMR stimuleert
verbetering van de veiligheidscultuur bij bedrijven en heeft dit opgenomen als onderdeel van het
toezicht op risicovolle bedrijven. Aan de hand van gerichte adviezen aan bedrijven wordt de
verbetering van de veiligheidscultuur gestimuleerd. Een cultuurtraject is een langdurig traject met een
looptijd van jaren. Het wordt gestart met een cultuuronderzoek bij het bedrijf: elk jaar bezoeken
veiligheidsadviseurs een aantal Brzo-bedrijven om te onderzoeken in welke fase een bedrijf zich
bevindt qua veiligheidscultuur. Onderstaande tabel geeft gecumuleerd aan hoeveel bedrijven er zijn
bezocht.
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Jaar
2016
2017
2018
2019
2020

Startend
18
24
28
34

Uitvoerend
16
22
28
35

Evaluerend
6
13
17
23

Startend: van plan met een aanpak voor veiligheidscultuur te starten
Uitvoerend: gestart met of al een aantal jaar bezig met verbeteren veiligheidscultuur
Evaluerend: al langere tijd bezig met specifieke aanpak, deze evaluerend en verbeterend.

CIN-meldingen
Bedrijven in het Rijnmondgebied kunnen via het Centraal Incidenten Nummer (CIN) voorvallen melden
die mogelijk om inzet van hulpdiensten vragen. Met een CIN-melding worden politie, brandweer,
Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR met één telefoongesprek tegelijkertijd
geïnformeerd. Bij de meeste meldingen is actie overigens niet nodig. Het aantal CIN-meldingen zegt
niet direct iets over het aantal incidenten; het geeft wel een indicatie over het meldgedrag door
bedrijven. Ervan uitgaande dat de meldingsbereidheid niet is gewijzigd, kan mogelijk worden
aangenomen dat het aantal incidenten afneemt. Bedrijven kiezen er zelf voor om transparant te zijn,
maar ook omdat de DCMR zwaar tilt aan niet of verkeerd melden door bedrijven. Ook heeft de
Inspectie Leefomgeving en Transport het melden van voorvallen als speerpunt benoemd.

Brand
Gevaar
Zonder
gevaar
Totaal
8.2.2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

140
19
179

126
13
191

158
10
150

140
15
137

101
6
134

146
25
129

151
33
147

186
26
154

149
20
149

196
30
111

220
37
145

150
29
146

338

330

318

292

241

300

331

366

318

337

402

325

Lucht en geur

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk. Een slechte luchtkwaliteit heeft negatieve gevolgen voor de
gezondheid van mensen en voor de kwaliteit van natuurgebieden en biodiversiteit. De DCMR richt
zich op het terugdringen van emissies van bedrijven (zowel via de lucht als via lozingen (van zzs) in
het water) en op actualisatie van vergunningen vanwege wetswijzigingen. Dit doet de DCMR voor
stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS) en een aantal zeer zorgwekkende stoffen
(ZZS). Daarnaast streeft de DCMR uiteraard naar het terugdringen van geuroverlast in het algemeen.
Terugdringen emissies
Over de jaren heen is een duidelijke dalende trend in de emissies. Het is dan ook opmerkelijk dat het
aantal stankklachten een lichte stijging vertoont.
Emissies*
Jaar
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*
2019

Kton
NOx
13,8
13,6
14,2
12,7
13,0
12,1
12,0
11,8
11,2
10,5

Kton
VOS
11,9
10,8
10,6
10,7
10,1
9,5
10,0
8,3
7,6
7,0
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Ton
ZZS
144,4
105,2
85,8
92,1
155,7
117,1
69,6
84,4
68,7
63,5

#
stankklachten**

4.339
2.136
1.445
1.613
1.537
551
630
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* cijfers over NOx, VOS en ZZS komen in april beschikbaar, vandaar dat cijfers t/m 2018 zijn opgenomen. De cijfers kunnen een
lichte afwijking vertonen t.o.v. de cijfers in het jaarverslag 2018. Dit wordt veroorzaakt door gecorrigeerde opgaven, nieuwe
opgaven of herrekening door bedrijven al dan niet na controle van de cijfers door de DCMR.
** het gaat om stankklachten in de branches chemie, tank op- en overslag, afvalwaterbeheer en de voedingsmiddelenindustrie.

Actualisatie vergunningen
De Europese regelgeving waaraan bedrijven moeten voldoen in het kader van vermindering van
uitstoot van NOx, VOS en ZZS is in 2017 aangescherpt. Dit betekent dat de vergunningen van veel
bedrijven aangepast moeten worden. Dit moet binnen een termijn van 4 jaar na van kracht worden
van de regelgeving afgerond zijn. In 2018 hebben de bedrijven waarvan de vergunning aangepast
moet worden een brief ontvangen van de DCMR waarin hen verzocht wordt informatie aan te leveren
over de vraag of zij voldoen aan de eisen. Veel bedrijven hebben uitstel van het leveren van de
informatie gevraagd en gekregen, waardoor de realisatie op dit moment nog achterblijft.
Op provinciaal niveau zijn er ook aanpassingen gedaan in de regelgeving rond geurbeleid. Ook hierop
moeten vergunningen aangepast worden. Omdat in 2018 andere prioriteiten gesteld zijn (wat gezien
de afname van klachten goed verdedigbaar is), blijft actualisatie van vergunningen op de nieuwe
geurvoorschriften achter op de planning. Dit ijlt na in 2019, maar wel is te zien dat meer vergunningen
in behandeling zijn genomen. Voor het actualiseren van de vergunningen op de NOx, VOS en ZZSregelgeving geldt bovendien een wettelijke termijn van vier jaar vanaf het van kracht worden van de
regeling. Dit is een jaar langer dan de looptijd van het huidige MJP (2020).
In 2018 heeft het RIVM, naast de al bestaande lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), een lijst
met potentiële ZZS opgesteld (MJP-thema Lucht en Geur). Door de provincie Zuid-Holland is besloten
dat bij vergunningverlening potentiële ZZS op dezelfde manier behandeld moeten worden als ZZS.
(p)ZZS betreft een complex proces omdat het veel stoffen en mengsels betreft. Het is daarmee voor
zowel bedrijven als de DCMR lastige materie. In paragraaf 3.2.10 [pag. 22] is dit nader toegelicht.
In behandeling
2017
2018
2019
2020
Doel 2020

4
3
9

Vastgesteld
(cumulatief)
1
3
4
15

Aantal vergunningen aangepast op NOx (BREF LCP)

In behandeling
2017
2018
2019
2020
Doel 2020

0
3
19

Vastgesteld
(cumulatief)
0
0
0
20

Aantal vergunningen aangepast op VOS (BREF LVOC)

In behandeling
2017
2018
2019
2020
Doel 2020

8
2
5

Vastgesteld
(cumulatief)
6
3
11
30

Aantal vergunningen aangepast op ZZS
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2017
2018
2019
2020
Doel 2020

In behandeling
2
2
5

Vastgesteld
2
2
1
20

Aantal vergunningen aangepast op nieuwe geurvoorschriften

Inspecties
Elk jaar wordt intensief gecontroleerd of bedrijven zich houden aan de NOx-, VOS-, ZZS- en
geurvoorschriften. Het onderwerp is relevant bij zo’n 500 bedrijven in het Rijnmondgebied. Omdat bij
inspecties elk jaar de focus ligt op een andere categorie installaties bij bedrijven, is het niet zinvol
aantallen inspecties over de jaren heen bij elkaar op te tellen. Over de gehele linie houden de
gecontroleerde bedrijven zich aan de opgelegde voorschriften. Het nalevingspercentage is hoog.
Jaar

#bedrijven
gecontroleerd
177
71
93

#bedrijven met
overtreding
1
8
9

#bedrijven zonder
overtreding
176
63
84

Jaar

Beperkt

Van belang

2017
2018
2019

0
9
10

5
3
0

Aanzienlijk, dreigend
en/of onomkeerbaar
0
0
0

#bedrijven
gecontroleerd
118
252
262

#bedrijven met
overtreding
0
2
0

#bedrijven zonder
overtreding
118
250
262

Jaar

Beperkt

Van belang

2017
2018
2019

0
2
0

0
0
0

Aanzienlijk, dreigend
en/of onomkeerbaar
0
0
0

#bedrijven
gecontroleerd
2
47

#bedrijven met
overtreding
0
0

#bedrijven zonder
overtreding
2
47

#bedrijven
gecontroleerd
196
184
335

#bedrijven met
overtreding
6
0
1

#bedrijven zonder
overtreding
190
184
335

2017
2018
2019
Aantal inspecties NOx

Ernst van de overtredingen NOx

Jaar
2017
2018
2019
Aantal inspecties VOS

Ernst van de overtredingen VOS

Jaar
2018
2019
Aantal inspecties ZZS

Jaar
2017
2018
2019

Aantal inspecties geurvoorschriften
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Jaar

Beperkt

Van belang

2017
2018
2019

0
0
1

6
0
0

Aanzienlijk, dreigend
en/of onomkeerbaar
0
0
0

Ernst van de overtredingen geurvoorschriften

8.2.3

Geluid

Geluidhinder heeft een negatief effect op de gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
Geluidhinder door horeca is een focuspunt in het Meerjarenprogramma en heeft vaak te maken met
activiteiten in de avond en vroege nacht waarbij muziek ten gehore wordt gebracht. Als er sprake is
van geluidshinder en de norm wordt overschreden, dan treedt de DCMR handhavend op. Vanuit het
oogpunt van ‘voorkomen is beter dan genezen’ werkt de DCMR met de participanten aan een
effectieve preventieve aanpak.
Succesvolle aanpak
De DCMR probeert met preventieve, maar ook met repressieve maatregelen te voorkomen dat
horeca- en sportbedrijven herhaaldelijk voor geluidhinder zorgen. Het streven is dan ook om te
voorkomen dat bedrijven langere tijd in de top-10 van overlastgevende bedrijven staan. In 2019 zijn
ten opzichte van het voorgaande jaar negen bedrijven uit de top-10 verdwenen, terwijl één bedrijf er
nog in staat. Naar dit laatste bedrijf is in 2019 veel aandacht uitgegaan, met nog niet het gewenste
effect. Dit komt mede door factoren die buiten de handhavingsbevoegdheden van de DCMR liggen.
Bij dit bedrijf worden in 2020 verdere maatregelen onderzocht.
In 2019 is er opnieuw een dalende trend in het aantal klachten over geluidhinder door horeca- en
sportbedrijven ten opzichte van de voorgaande jaren. Bij klachten verricht de DCMR geluidsmetingen
en bij overschrijding van de geluidsnorm wordt direct onderzocht wat de oorzaak is. Ook is in 2019
aandacht gegeven aan de verdere opleiding van toezichthouders en specialisten voor de
audiotechnische aspecten in de horecabranche. Hierdoor kunnen technische voorschriften en
audioapparatuur (met name het correct gebruik van de geluidbegrenzer) nader geïnspecteerd worden.
Het aantal klachten over evenementen en vliegverkeer nam toe, maar dit wordt in het
Meerjarenprogramma buiten beschouwing gelaten. In het eerste deel van het jaarverslag [blz.15 en
21] leest u hier meer over.
8.2.4

Energie

Energiebesparing is een belangrijk aspect in het verbeteren van de duurzaamheid. Nederland streeft
naar 1,5% energiebesparing per jaar. Ongeveer 40% van het energieverbruik in Nederland ligt bij
bedrijven, voornamelijk bij de industrie. In het Energieakkoord 2013 is vastgelegd dat gemeenten en
provincies prioriteit moeten geven aan de handhaving van de energiebesparingsverplichtingen in de
Wet milieubeheer en de Energy Efficiency Directive (EED).
Eind juni 2019 werd pas duidelijk dat de bevoegdheid voor het toezien op de EED vanaf 1 juli bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werden belegd. Zaken die voor die datum
binnenkwamen zijn beoordeeld en afgehandeld. Tevens is vanaf 1 juli 2019 naast de
energiebesparingsplicht ook de informatieplicht van kracht geworden. Dit zorgt ervoor dat in
tegenstelling tot voorheen bedrijven actief hun energieverbruik en getroffen energiebesparende
maatregelen kenbaar moeten maken. 2019 was hiermee voor de DCMR een overgangsjaar van het
toezien op de EED naar toezicht op de informatielicht. Met de komst van de informatieplicht zijn
voorbereidingen getroffen om informatiesystemen gereed te maken. Daarnaast is er via de website en
bedrijfsbezoeken naar bedrijven over de verplichting gecommuniceerd. De veranderingen zorgden
voor veel vragen van bedrijven die beantwoord zijn. In 2019 zijn voorbereidende werkzaamheden
getroffen om in 2020 bij de informatieplichtige bedrijven controles uit te kunnen voeren.
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In 2020 worden extra inspanningen geleverd voor de uitvoering van de informatieplicht waardoor de
doelstellingen van het MJP voor de besparingsplannen alsnog gehaald zullen worden. De
informatieplicht maakt echter ook duidelijk dat het aandeel bedrijven met
energiebesparingsverplichtingen veel groter is dan was aangenomen. Het plan is om de komende
jaren deze doelgroep met informatiegestuurd toezicht te stimuleren meer aan energiebesparing te
doen.
Op het gebied van energiebesparing bij vergunningplichtige bedrijven is in samenwerking met de
Provincie Zuid Holland een rapportage opgesteld waarin de wetgeving en jurisprudentie op dit gebied
is onderzocht. Met deze uitkomsten wordt de komende jaren geëxperimenteerd en vindt
beleidsontwikkeling plaats.
Actualisatie vergunningen
De DCMR ziet erop toe dat bedrijven de wettelijke verplichting om energiemaatregelen te treffen
nakomen. Daarbij richt de DCMR zich op de bedrijven die de meeste energie gebruiken, omdat daar
in eerste instantie de meeste winst te behalen is, en op bedrijven die achterblijven. Omdat er slechts
beperkte capaciteit beschikbaar is en er in overleg met de opdrachtgever (PZH) andere prioriteiten zijn
gesteld, loopt de realisatie achter op de planning. In 2020 zijn vanuit de provincie extra middelen
beschikbaar gesteld om hier impuls aan te geven. Wat opvalt is dat steeds meer branches aandacht
krijgen voor energiebesparing en steeds meer bedrijven zelf initiatieven nemen op het gebied van
duurzaamheid. Zo is er voor zorginstellingen bijvoorbeeld de milieuthermometer Zorg, een openbaar
certificeerbaar milieumanagementsysteem dat duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt.
Jaar
2017
2018
2019
Doel 2020

Actueel
14
14
14

In behandeling
4
3
5

Vastgesteld
0
3
2
80

Aantal geactualiseerde vergunningen

Naleving
De DCMR ziet er ook op toe dat bedrijven zich aan de verplichte maatregelen houden. Van de 1400 te
controleren bedrijven is inmiddels 42% gecontroleerd. Bij 19% van de gecontroleerde bedrijven zijn
overtredingen geconstateerd, maar deze waren niet ernstig.
Jaar
2017
2018
2019
Totaal t/m 2019

#bedrijven
gecontroleerd
170
396
25
591

#bedrijven met
overtreding
26
72
0
98

#bedrijven zonder
overtreding
144
324
25
493

Aantal gecontroleerde bedrijven met en zonder overtreding

Grote energiebesparing mogelijk
Aandacht en druk vanuit toezicht helpt bedrijven in actie te krijgen. De DCMR streeft ernaar dat in
2020 1400 bedrijven een energiebesparingsplan hebben. In 2019 hebben al 1290 bedrijven dit
gedaan (in 2018 waren dit 1117 bedrijven). Uit deze plannen wordt afgeleid hoeveel CO2-reductie er
gerealiseerd kan worden. Tot en met 2019 staat de teller op een potentiële besparing van ruim 175
ton per jaar, wat overeenkomt met de CO2-emissie ruim 46.000 gemiddelde Nederlandse
huishoudens. De implementatie van de informatieplicht leidt mede door een eenmalige rijksbijdrage tot
een extra toezichtsinspanning. Voor 2020 staan 450 energiecontroles gepland. Ondanks dat de
doelstelling van 1400 controles naar verwachting wordt gehaald in 2020, voorziet de manier van
registreren er niet in alle aspectcontroles op het gebied van energie te laten zien. Daardoor ligt het
werkelijk aantal uitgevoerde controles hoger. Dit zal naar verwachting in 2020 ook zo zijn.
8.2.5

Afvalwater

De werking van het riool en de waterzuiveringsinstallaties kan ernstig verstoord raken als bedrijven
waar voedingsmiddelen worden bereid (horeca en de voedingsmiddelenindustrie) oliën en vetten op
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het riool lozen. Het riool functioneert dan niet goed, wat kan leiden tot overlast voor bewoners en
andere gebruikers. Ook kan er ongezuiverd afvalwater in het milieu terechtkomen. Lozingen vanuit
bedrijfsrioleringen zijn daarom een belangrijk aandachtspunt in het toezicht door de DCMR.
In 2019 is gestart met preventieve controles bij de branches horeca, sport en recreatie en de
voedingsmiddelenindustrie. In het totaal is 21 keer op afvalwater gecontroleerd. Hierbij zijn 52
overtredingen geconstateerd.
Bij de controles in de horeca wordt onder andere geadviseerd over de keukeninrichting. Er wordt
vooral gekeken of vetafscheiders op de juiste plaats geïnstalleerd worden voor een goede werking.
Ook zijn er controles uitgevoerd of bedrijven nog wel recht hadden op de vrijstelling voor het gebruik
van een vetafscheider. Van de gecontroleerde bedrijven is ca. 35% van de vrijstellingen ingetrokken.
Bij de voedingsmiddelenindustrie is sinds 2019 de checklist uitgebreid met vragen over vetafscheiders
en de ledigingsfrequentie. Een fysieke controle (het opentrekken van de vetafscheider) is hier
onderdeel van. In 2019 is besloten een factsheet te ontwikkelen voor toezichthouders waarin staat
waar op gelet moet worden bij een controle van onder andere een vetafscheider. De verwachting is
dat deze in 2020 wordt gepresenteerd. Ook wordt een lesprogramma ontwikkeld over
afvalwatertechniek van de type B bedrijven.
Over 2019 zijn 97 meldingen met betrekking tot nieuwe of gewijzigde bedrijfsvoering in het kader van
het Activiteitenbesluit binnengekomen over Horeca en Voedingsmiddelenindustrie.
Monitoring van de hoeveelheid verstoppingen die gerelateerd zijn aan oliën en vetten en aan horeca
en voedingsmiddelenindustrie blijft een punt van aandacht voor gemeenten en DCMR. De uitdaging
ligt vooral in registratie van de verstopping en wat de geografische ligging in de riolering binnen een
gemeente is. Daarnaast is bij gemeenten geïnventariseerd waar welk type riolering aanwezig is. Eind
2019 zijn de contactgegevens van de rioolbeheerders geïnventariseerd om de samenwerking met de
rioolbeheerders te bevorderen. In 2019 bleek er ook een lacune te zijn in de kennis welke bedrijven er
niet aangesloten zijn op een riool. Dit terwijl er mogelijk wel een riool aanwezig is. Dit wordt in 2020
verder opgepakt.

8.3 Voortgang ontwikkelpunten
8.3.1

Omgevingswet

In 2019 is veel inzet gepleegd op de voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet die in
2021 van kracht wordt. De impactanalyse is verder doorontwikkeld en aangescherpt en de
programmastructuur uit 2018 is in 2019 gehandhaafd en voor een groot deel uitgevoerd. Tevens zijn
de nodige voorbereidingen getroffen om de aanpassingen in de werkprocessen, producten en
diensten, systemen en personeel in 2020 te kunnen doorvoeren. Meer hierover leest u in paragraaf
3.2.2 van deel 1 van het jaarverslag.
8.3.2

Nieuwe brandstoffen

De ontwikkeling op het gebied van nieuwe brandstoffen verloopt in een versneld tempo. De komende
jaren zal er een combinatie ontstaan van fossiele brandstoffen en duurzame brandstoffen. De
combinatie van deze brandstoffen brengen extra veiligheidsrisico’s met zich mee. De DCMR zet zich
actief in om de veiligheidsrisico’s te identificeren en te reduceren door te participeren in kennistafels,
het verlenen van vergunningen, initiatieven, werkgroepen en projectgroepen. Opgedane kennis wordt
omgezet in regionale handreikingen per nieuwe brandstof. Hierbij wordt gekeken naar de
mogelijkheden voor de gemeente en de gevolgen die bepaalde keuzes kunnen hebben. Voor een
integrale aanpak met betrekking tot de integratie van de energietransitie blijft de DCMR input geven
voor de visies van de participanten.
Het afgelopen jaar heeft de focus gelegen op waterstof en buurtbatterijen. De aandacht gaat hierbij
vooral uit naar het ruimtebeslag van nieuwe brandstoffen als gevolg van de energietransitie door het
plaatsen van windmolens, buurtbatterijen, (multifuel) tankstations, etc.
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8.3.3

Asbestketen en grondstromen

Asbest
In 2019 heeft de DCMR de asbestaken uitgevoerd voor de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht,
Brielle, Krimpen aan den IJssel, Nissewaard, Ridderkerk en Vlaardingen. Sinds 1 oktober 2019 voert
de DCMR deze taak ook uit voor Lansingerland. Naast de wettelijk verplichte taken voert de DCMR
ook de plustaak uit voor particulieren. De DCMR voldoet aan de kwaliteitscriteria. Alle inspecteurs
hebben een persoonscertificaat of het diploma “deskundig toezichthouder asbest”. De overige
gemeenten hebben de asbestaken in 2019 zelf uitgevoerd.
Alle sloopmeldingen die via het Omgevingsloket worden ingediend, worden door de DCMR inhoudelijk
beoordeeld aan de hand van door ODNL opgestelde checklijsten. Zo wordt een “Level Playing Field”
gecreëerd. De sloopmeldingen en de asbestinventarisatierapporten worden op eenduidige wijze
beoordeeld op de reikwijdte en de geschiktheid. In 2019 is de focus gelegd op het beoordelen van de
sloopmeldingen. Er is een informatiecampagne georganiseerd voor asbestinventarisatiebureaus die in
de regio werkzaam zijn. In 2019 zijn 346 sloopmeldingen afgewezen en 983 geaccepteerd. 26% van
de sloopmeldingen voldeed niet aan de reikwijdte en geschiktheid van de asbestinventarisatie
rapportages en bijbehorende sloopmeldingen.
Ook het toezicht wordt op eenduidige wijze uitgevoerd door de landelijke checklijsten te gebruiken. In
2019 zijn er 884 startmeldingen ingediend. Hiervan zijn er 95 gecontroleerd. Er zijn 17 overtredingen
geconstateerd.
Grondstromen
Partijen grond worden gemeld in het Landelijk meldpunt besluit bodemkwaliteit. Bij toepassing van
grond wordt naar de kwaliteit en de functie van de ontvangende locatie gekeken. Schone grond
meldingen hoeven geen registratie te bevatten van de herkomstlocatie van de grond. Het is dus niet
mogelijk na te gaan waar de schone grond vandaan kwam. Afgelopen jaar zijn meerdere stoffen als
schadelijk in de grond beoordeeld. De komende tijd zullen dit waarschijnlijk nog meer stoffen gaan
betreffen. Onderzocht wordt hoe hier zowel vanuit beleid als vanuit toezicht mee om dient te worden
gegaan. Grondverzet geeft bovendien ruimte aan grondbewerkers en toeleveranciers voor het illegaal
mengen van partijen grond of voor het slim herbemonsteren van samengestelde partijen grond. De
DCMR investeert in gebiedsoverstijgende kennis en aanpak én in landelijke samenwerking inclusief
het delen van relevante informatiebronnen.
8.3.4

Circulaire economie

De DCMR brengt expertise in het provinciale Omgevingsdiensten overleg over circulaire economie. In
dit overleg worden de voorbeelden gedeeld waar de omgevingsdiensten werken aan inpassing van
nieuwe vormen van bedrijvigheid. Hierbij kan gedacht worden aan de vergunning voor Asbeter,
deelname aan de begeleidende stuurgroep in het onderzoek van ZeroBrine naar opwaardering van
afvalwater, advies en toestemming aan een pilotproject voor monitoring van verwerking van
waardestromen van de oesterzwamproductie op het land en voorbereiding van een vergunning voor
de opwerking van autobanden.
Er is op verschillende wijzen geadviseerd: in een vooroverleg zijn voorstellen gedaan voor mogelijke
alternatieve grondstoffen; door samenwerking met andere Omgevingsdiensten en de transitieteams
van de provincie is versnelling van besluitvorming tot stand gekomen; voor nieuwe verdienmodellen
(Circo track) zijn nieuwe instrumenten onderzocht; en er is deelgenomen aan adviesteams van
wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve processen.
Samen met de provincie Zuid-Holland en acht omgevingsdiensten in Noord en Zuid-Holland is
gewerkt aan een inventarisatie van mogelijkheden om circulariteit in de vergunning op te nemen. Het
verslag is besproken in het OD overleg en gepresenteerd voor diverse nationale en regionale
overheden. Het is opgenomen in de strategienotitie ‘Circulair Zuid-Holland, Samen versnellen’.
Daarmee is het een praktijkvoorbeeld hoe in de huidige wet- en regelgeving circulariteit bevorderd kan
worden. Daarnaast is meegewerkt aan een inventarisatie van biomassa stromen in Zuid-Holland en
de mogelijke circulaire toepassingen daarvan.
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8.3.5

Warmte/koude uitkoppelen

In 2019 heeft de DCMR bijgedragen aan de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (RES MRDH). Voornamelijk door herhaalde inbreng te leveren
op het punt van (fossiele) restwarmte. De inbreng is verwerkt in het basisdocument en in het
Energieperspectief 2050. Daarnaast heeft de DCMR deelgenomen aan de gesprekken met het Rijk
over de invulling van de Warmtewet 2.0 op het punt van verduurzaming van de warmte.
De DCMR zet in op de warmte-infrastructuur als missend onderdeel in het Rijksprogramma voor de
toekomstige Integrale infrastructuurverkenning 2030-2050 (II30500), een programma waarin
scenario’s voor toekomstbestendige energienetten zijn uitgewerkt
Naar het systematisch opslaan van de extra opgeleverde warmtegegevens die zijn opgehaald via de
individuele Energie-efficiëntieplannen (EEP) is, met name door gebrek aan prioriteit, onvoldoende
aandacht uitgegaan.
8.3.6

Cybersecurity

Bedrijven automatiseren en digitaliseren steeds verder en maken daarbij meer gebruik van externe
verbindingen zoals internet om de installaties op afstand te kunnen (laten) beheren. Dat brengt
kwetsbaarheden en veiligheidsrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld als deze besturing op afstand kan
worden overgenomen door hackers of gegijzeld. De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
(Wbni) verplicht exploitanten van vitale infrastructuur, aanbieders van essentiële diensten, digitale
dienstverleners en overheden om passende en evenredige technische en organisatorische
maatregelen te nemen om hun ICT te beveiligen tegen risico’s en ernstige incidenten te rapporteren.
Een groot deel van de chemische sector, vallend onder Brzo-toezicht, wordt niet als vitaal beschouwd
en valt buiten landelijke toezicht op cybersecurity. Daarom onderzoekt de DCMR in samenwerking
met relevante partijen of zij een taak heeft bij het terugdringen van de cybercrime risico’s voor de
omgeving. In 2019 is er overleg gestart met beleidsdirecties van de ministeries van Infrastructuur en
Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de provincie Zuid-Holland om duidelijkheid te
krijgen over deze eventuele rol.
Naast het landelijk overleg is er binnen de Rijnmond-regio samenwerking gezocht met het
Havenbedrijf Rotterdam, de Belastingdienst/Douane en de Zeehavenpolitie. Binnen het toezicht
kampen voorgenoemde organisaties met dezelfde vraagstukken over cybersecurity. Er is besloten om
samen te werken en gezamenlijk in 2020 een aantal bedrijven te gaan bezoeken en na te gaan wat er
nodig is om toezicht te houden op het gebied van cybersecurity. Met deze samenwerking wordt ook
voorkomen dat bedrijven door meerdere toezichthouders afzonderlijk worden benaderd met dezelfde
vragen. De ministeries worden op de hoogte gehouden over het regionale initiatief en steunen de
aanpak.
De DCMR neemt ook deel aan FERM-Rotterdam Port Cyber Resilience. Dit programma, dat is
opgestart door het Havenbedrijf, Gemeente Rotterdam, Zeehavenpolitie en Deltalinqs, heeft tot doel
om de digitale weerbaarheid van bedrijven in en rond de haven van Rotterdam te verhogen door zich
vooral te richten op bewustwording. Daarvoor wordt geïnvesteerd in een website met informatie en het
organiseren van bijeenkomsten (Port Cyber Cafés). De DCMR neemt actief deel aan de werkgroep
die invulling geeft aan het programma. De afgevaardigde vanuit de DCMR heeft in 2019 meerdere
presentaties gegeven over FERM op evenementen en bijeenkomsten, zoals een bijeenkomst voor
meer dan 200 Brzo-inspecteurs uit heel Nederland. Eind 2019 is FERM gestart met een pilot om
bedrijven in de haven meer handelingsperspectief te bieden door diensten te verwerven waar de
bedrijven gebruik van kunnen maken. Voorbeelden hiervan zijn een kwetsbaarheidsanalyse en
trainingen. Circa vijftien bedrijven hebben zich voor de pilot aangemeld en denken mee over de
invulling daarvan. De pilot is onderdeel van een breder onderzoek naar de toekomst van FERM. Het
streven is om tot een publiek-private samenwerking te komen die zowel vanuit de overheid als vanuit
de bedrijven wordt gefinancierd. Het uiteindelijke doel is om te groeien naar een regionaal Computer
Security Incident Response Team (CSIRT).
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8.3.7

Ontkoppelen hemelwater

De verwachting is dat door de klimaatverandering het aantal extreme regenbuien zal toenemen.
Wanneer grote hoeveelheden regenwater op het riool worden geloosd, kan dit zorgen voor een
overschrijding van de capaciteit van het riool. Via een overstort komt het vervuilde rioolwater dan in
het oppervlaktewater terecht, met als gevolg verontreiniging van het oppervlaktewater. Onder de
noemer ‘ontkoppelen hemelwater’ onderzoekt de DCMR samen met participanten de mogelijkheden
voor hergebruik van regenwater.
In 2019 zou een plan van aanpak worden opgesteld voor dit ontwikkelpunt. Door andere prioriteiten
(waaronder het focuspunt bescherming van het riool en ZZS in afvalwater) is dat in 2019 nog niet
gelukt. Eind 2019 is gestart met een onderzoek of afkoppelen “zomaar” kan. Dit blijkt helaas niet
zomaar mogelijk. Elke gemeente heeft haar eigen regels met betrekking tot afkoppelen en elk
Waterschap heeft op haar beurt ook eigen regelingen. Daarnaast moet het oppervlaktewater het
afgekoppelde hemelwater kunnen bergen en afvoeren. Een nauwe samenwerking met de
Waterschappen is hierbij nodig.
8.3.8

Incidentenonderzoek

Wanneer een incident optreedt, reageert de DCMR hierop om de veiligheid en het milieu optimaal te
beschermen. De DCMR verzoekt het bedrijf een onderzoek te doen naar het incident en beoordeelt dit
onderzoek en de door het bedrijf gekozen maatregelen ter voorkoming van het specifieke incident. Het
leren van incidenten kan verbeterd worden. In 2019 zijn in samenwerking met het RIVM
systematische analyses van incidenten en de bijbehorende data registratie uitgevoerd. De verkregen
basisoorzaken geven input voor het toezicht op de bedrijven en branches. In 2020 worden de
incidentenonderzoeken gepresenteerd aan andere inspectiediensten en het bedrijfsleven.
8.3.9

Lichthinder

In 2019 zijn er in totaal 124 klachten over lichthinder bij de DCMR ingediend. Dit varieert van klachten
over reclameschermen, lichtmasten van sportvelden en gevelverlichting tot lichthinder vanuit
gebouwen en assimilatieverlichting.
Er zijn geen preventieve controles uitgevoerd. Er wordt alleen repressief toezicht uitgevoerd,
gebaseerd op klachten van burgers.
N.a.v. klachten zijn diverse waarschuwingsbrieven gestuurd. Ook zijn er lichthindermetingen
uitgevoerd en in enkele gevallen handhavingstrajecten opgestart. Daarnaast zijn er diverse
adviesaanvragen behandeld. Dit zijn onder andere aanvragen voor nieuwe armaturen/lichtmasten bij
sportvelden en advies bij nieuwe aanvragen van reclameschermen of tijdelijke kunstobjecten met licht.
In een pilot is onderzocht of satellietbeelden gebruikt kunnen worden bij de handhaving van
lichtuitstoot bij glastuinbouw en bij sportveldverlichting. Hieruit blijkt dat de informatie van
satellietbeelden in de nachtperiode goed te gebruiken is bij glastuinbouw. Er zijn diverse resultaten
geboekt en er komt een vervolg op deze pilot in 2020.
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Deel 3: Jaarrekening 2019
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Balans
( € x € 1.000)

ACTIVA

Per 31-12-2019

€

Per 31-12-2018

€

€

€

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut
- overige investeringen met economisch nut

0

0

1.903

2.390

1.903

2.390

Financiële vaste activa

0

0

Totaal vaste activa

1.903

2.390

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk

0
0

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

10.008
7.327
2.633
48

Liquide middelen
Kas- en b anksaldi

9.917
7.555
2.329
33

364
364

Overlopende activa
Voorschotb edrag met specifiek b estedingsdoel
Overig nog te ontvangen en vooruitb etaalde b edragen

530
530

60
60

2.516
151
2.365

2.453
98
2.355

Totaal vlottende activa

12.888

12.960

Totaal generaal

14.791

15.350
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( € x € 1.000)

PASSIVA

Per 31-12-2019

€

Per 31-12-2018

€

€

€

Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve

4.545

5.681

1.770

1.770

1.329
0
1.446

4.750
0
-839

Bestemmingsreserves
- Overige bestemmingsreserves
- Resultaat na bestemming
- Resultaat voor bestemming

Vreemd vermogen
Waarborgsom

22
22

Totaal vaste passiva

4.567

5.681

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische
looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen
Banksaldi
Overige schulden

3.358
0
0
3.358

Overlopende passiva
Vooruitontvangen b edragen
Voorschotb edragen met specifiek b estedingsdoel
Nog te b etalen b edragen

3.854
0
0
3.854

6.866
496
3.849
2.521

5.815
0
3.481
2.334

Totaal vlottende passiva

10.224

9.669

Totaal generaal

14.791

15.350
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9 Algemene waarderingsgrondslagen
9.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

9.1.1

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
9.1.2

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij bij het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate
genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen en schulden als gevolg van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerd aan verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden
sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Bij deze
uitzondering moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van
gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde
als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten
(bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

9.2 Materiële vaste activa met economisch nut
9.2.1

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van
ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden
met een eventuele restwaarde. Op het moment dat het kapitaalgoed in gebruik wordt genomen, wordt
met afschrijven gestart.

9.3 Vlottende activa
9.3.1

Voorraden

De projecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. Er wordt geen rente
bijgeschreven.
Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de
kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend alsmede een redelijk te
achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
Winsten uit de projecten worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van
betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is,
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worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering
gebracht.
Afgeronde projecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Deze bestaat uit de verrekenprijzen van
grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden
toegerekend.
9.3.2

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte
inningskansen.
9.3.3

Liquide middelen en overlopende posten

De liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.

9.4 Passiva
9.4.1

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene, bestemmingsreserve en het resultaat na bestemming
volgens het overzicht van baten en lasten. Van bestemmingsreserves die niet met juridisch
onontkoombare verplichtingen zijn belast, valt het (restant)saldo van een bestemmingsreserve zonder
voorafgaand bestuursbesluit ten gunste van het ‘resultaat na bestemming’ vrij als:
a) Het doel waarvoor de bestemmingsreserve is gevormd vervalt of
b) Gedurende drie jaren niets aan de bestemmingsreserve is onttrokken of toegevoegd.
9.4.2

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
9.4.3

Voorschot met specifiek bestedingsdoel participanten

De afrekening met onze participanten vindt volledig plaats op basis van werkelijke uren en materiële
lasten. Het saldo van de onder- of overbesteding ten opzichte van het werkplan wordt in zijn geheel
verrekend met het voorschot met specifiek bestedingsdoel.
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10 Toelichting op de balans
10.1 Activa
10.1.1 Materiële vaste activa
Overige investeringen met een economisch nut
( € x 1.000)

Ultimo 2019 Ultimo 2018
€
€

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

6
1.530
367

208
1.680
502

TOTAAL

1.903

2.390

Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut
Omschrijving
( € x 1.000)

boekwaarde
31-12-2018
€

investeringen
€

desinvesteringen afschrijvingen
€
€

bijdragen van
derden
€

afwaarderingen
€

boekwaarde
31-12-2019
€

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

208

0

0

202

0

0

6

1.680

480

0

630

0

0

1.530

502

62

4

193

0

0

367

Totaal

2.390

542

4

1.025

0

0

1.903

Investeringen
De afschrijvingen zijn opgenomen in de exploitatie waardoor investeringsruimte ontstaat.
De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Omschrijving investeringen
( € x 1.000)

2019
€

Machines, apparaten en installaties
Overige mat.vaste activa

480
62

Totaal

542

Afschrijvingspercentages:
Inrichting nieuwe pand DCMR
Machines, apparaten en installaties
Overige materiele vaste activa

10%
20% - 25%
10%
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10.1.2 Vlottende activa
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Omschrijving
( € x 1.000)

Ultimo 2019
€

Ultimo 2018
€

Onderhanden werk

0

530

TOTAAL

0

530

In het onderhanden werk zijn opgenomen de waarde van de prestaties op projecten die ultimo 2019
een doorlopend karakter hebben. De vooruit gefactureerde termijnen zijn op het onderhanden werk in
mindering gebracht, waardoor een negatief saldo op onderhanden werk is ontstaan. Dit saldo is onder
overlopende passiva opgenomen als vooruitontvangen bedragen.
Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt
gespecificeerd worden:

Soort vordering
( € x 1.000)

Openstaande
vorderingen
31-12-2019
€

Voorziening
oninbaarheid
31-12-2019
€

Openstaande
vorderingen
31-12-2019
€

7.327
2.633
48

0
0
0

7.327
2.633
48

10.008

0

10.008

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

Totaal

De Rekening-courant verhouding met het Rijk geeft de vordering van DCMR weer op de Rijksschatkist
als gevolg van de verplichte deelname van decentrale overheden aan het zogeheten
schatkistbankieren. Met die regeling worden alle liquiditeiten van decentrale overheden boven een
beperkt minimum geparkeerd bij de Rijksschatkist.
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Omschrijving
( € x 1.000)

Ultimo 2019
€

Ultimo 2018
€

Banksaldi
Kas

363
1

59
1

TOTAAL

364

60

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de DCMR.
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Het drempelbedrag aan liquide middelen, welke is uitgezonderd niet aan te houden in ’s Rijks
schatkist over het jaar 2019 bedraagt k€ 451. Hieronder een overzicht van het gemiddeld banksaldo
per kwartaal als bedoeld als uitzondering niet aan te houden in ’s Rijks schatkist.
Ultimo 2019
Omschrijving

(€ x 1.000)

1e kwartaal

172

2e kwartaal

166

3e kwartaal

167

4e kwartaal

165

Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
Omschrijving
( € x 1.000)

Ultimo 2019
€

Ultimo 2018
€

Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

151
2.365

98
2.355

TOTAAL

2.516

2.453

De post voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel bestaat volledig uit vorderingen op
participanten:

Omschrijving
( € x 1.000)
Participant Barendrecht
Participant Capelle aan den IJssel
Participant Lansingerland
Participant Maassluis
Participant Schiedam

Saldo
31-12-2019 Toevoeging
€
€

Onttrekking
€

Saldo
31-12-2019
€

-27
38
-61
-10
37

46
18
104
14
42

28
68
85
27
143

-9
-12
-42
-24
-64

-23

224

351

-151

Voor de aansluiting met de stand per 31.12.2018 wordt verwezen naar bijlage 14.3.
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10.2 Passiva
10.2.1 Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Omschrijving
( € x 1.000)

Ultimo 2019
€

Ultimo 2018
€

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
- overige bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming

1.770

1.770

1.329
1.446

4.750
-839

TOTAAL

4.545

5.681

De bestemmingsreserves informatievoorziening en productontwikkeling zijn gevormd om het voor de
DCMR mogelijk te maken om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en inhoudelijke
innovaties op VTH- en adviseringsgebied te stimuleren. Bij de aanwending heeft het bestuur als
uitgangspunt meegegeven dat moet worden voortgebouwd op de basistaken van de DCMR en dat
prioriteit moet worden gegeven aan noodzakelijke trajecten, zoals het voorbereiden op de
Omgevingswet en de versterking van de informatiefunctie van de DCMR. Hiervoor worden de
bestemmingsreserves aangewend. Met deze reserves wordt beoogd een stapsgewijze transitie
informatievoorziening te realiseren, die de ontwikkeling van de DCMR als datagedreven
omgevingsdienst ondersteunt. Hierbij worden zowel de primaire als de ondersteunende processen
geprofessionaliseerd, zodat de DCMR voorbereid is op de komende omgevingswet (DB mei 2019).
Tot 2020 werden projecten gefinancierd uit twee reserves (informatievoorziening en
productontwikkeling), maar omdat alle projecten betrekking hebben op modernisering van
bedrijfsvoering wordt voorgesteld de twee bestemmingsreserves samen te voegen tot één reserve
voor modernisering bedrijfsvoering. (DB februari 2020)
De bestemmingsreserve Personeel en Organisatie is gevormd voor de dekking van incidentele
personele frictiekosten, die onder andere zijn ontstaan door de reorganisaties van 2010 en 2015.
Het verloop over 2019 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.
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Omschrijving
( € x 1.000)

Algemene reserve

Saldo
31-12-2018
€

Toevoeging
€

Totaal

Bestemming
resultaat
€

Saldo
31-12-2019
€

1.770
0

1.705
1.666
1.379
4.750

Resultaat na bestemming
Resultaat 2018
Resultaat 2019

Dotatie
€

1.770
1.770

Bestemmingsreserves
overige bestemmingsreserves
Informatievoorziening
Productontwikkeling
Personeel en organisatie

Onttrekking
€

0

0

0

1.232
1.582
607
0

-839

1.770

473
84
772

3.421

0

0

1.329

1.446

0
1.446

-839

-839

0

-839

0

1.446

1.446

5.681

0

2.582

0

1.446

4.545

Voorstel technische resultaatbestemming:
Overeenkomstig het aan het Dagelijks Bestuur gedane voorstel het totaal te bestemmen bedrag van
€ 1.446.010 te doteren aan de nieuwe bestemmingsreserve Modernisering bedrijfsvoering. Deze
reserve is ontstaan door herbestemming van de reserves Informatievoorziening en
Productontwikkeling.
10.2.2 Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Omschrijving
( € x 1.000)

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

Ultimo 2019
€

Ultimo 2018
€

3.358
496
2.521
3.849

3.854
0
2.334
3.481

10.224

9.669

Schulden korter dan één jaar
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
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Omschrijving
( € x 1.000)

Ultimo 2019
€

Ultimo 2018
€

Schulden aan leveranciers

3.358

3.854

TOTAAL

3.358

3.854

Er zijn geen kasgeldleningen en geen bank- en girorekeningen met een negatief saldo.
Overlopende passiva
De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:
Omschrijving
( € x 1.000)

Ultimo 2019
€

Ultimo 2018
€

Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel

496
2.521
3.849

0
2.334
3.481

TOTAAL

6.866

5.815
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De post nog te betalen bedragen valt uiteen in de volgende posten:
Omschrijving
( € x 1.000)

Ultimo 2019
€

Ultimo 2018
€

Afdracht BTW
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen bedragen

940
1.574
7

976
1.330
28

Totaal

2.521

2.334

De post voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel valt uiteen in de volgende bedragen:

Omschrijving
( € x 1.000)
Participant Albrandswaard
Participant Brielle
Participant Goeree Overflakkee
Participant Hellevoetsluis
Participant Krimpen aan den Ijssel
Participant Nissewaard
Participant Ridderkerk
Participant Rotterdam
Participant Vlaardingen
Participant Westvoorne
Participant Provincie Zuid Holland
Subtotaal
Provincie Zeeland
Beheer I-Kwadraat (Fase A-plus)
Beheerorganisatie Ranomos
MSR
Subtotaal
Totaal

Saldo
31-12-2018 Toevoeging
€
€
53.828
58.426
98.170
94.740
94.398
187.097
148.305
1.767.494
104.167
100.596
201.520
2.908.741
130.672
311.687
54.723
497.082
3.405.823

2.575
21.000
32.467
15.497
46.109
26.085
57.973
369.630
226.815
21.434
777.539
1.597.124
162.860
13.823

176.683
1.773.807

Onttrekking
€
1.423
34.319
50.329
109.303
1.085
134.486
586
677.015
580
2.353
301.862
1.313.341

89
17.107
17.196
1.330.537

Saldo
31-12-2019
€
54.980
45.107
80.308
934
139.422
78.696
205.692
1.460.109
330.402
119.677
677.197
3.192.524
162.860
144.495
311.598
37.616
656.569
3.849.093

Voor de aansluiting met de stand per 31.12.2018 wordt verwezen naar bijlage 14.3.
Deze voorschotbedragen betreffen middelen waarover de DCMR geen directe zeggenschap heeft. Dit
omdat zij die middelen enerzijds beheert in opdracht van haar participanten en ze anderzijds
beschikbaar zijn gesteld voor specifieke werkzaamheden. De mutaties in het voorschot worden
veroorzaakt door over- of onderbestedingen op het werkplan van een participant, door toekenning van
extra middelen gedurende het jaar of door afrekening van afgeronde projecten van participanten
waarvan is afgesproken dat deze afrekening via het voorschot van betreffende participant verloopt.
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10.3

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De DCMR is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans
blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste.

Leasecontracten wagenpark
Het wagenpark wordt geleased bij één leasemaatschappij. De aangegane verplichting bedraagt
exclusief brandstof ca. k€ 102 op jaarbasis.
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume
De verplichtingen die voortkomen uit vakantiegelden en verloftegoeden van de medewerkers van de
DCMR ultimo boekjaar 2019 worden niet in de jaarrekening opgenomen, omdat deze een
vergelijkbare volume hebben.

10.4

Gebeurtenissen na balansdatum

De Covid-19 pandemie in het voorjaar van 2020 is een gebeurtenis na balansdatum die geen invloed
heeft op de financiële overzichten in de jaarrekening 2019, maar wel het exploitatiejaar 2020 zal
raken. Tijdens het opleveren van deze jaarrekening zijn de gevolgen nog niet volledig te overzien.
DCMR heeft maatregelen genomen om het werk zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden,
monitort de effecten van de crisis op declarabiliteit en kostenpatroon en treedt waar nodig in overleg
met de participanten wanneer de in de werkplannen gemaakte afspraken en financiële kaders onder
druk staan.
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11 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Omschrijving
Programma's
( € x 1.000)
Programma Bedrijven
Programma Gebieden
Programma Bedrijfsvoering
Kosten overhead
Bezettingsresultaat afdelingen
Lasten projecten bestemmingsreserves
Totaal participant

Raming begrotingsjaar voor wijziging
baten
lasten
saldo
a
b
c = a-b
25.398
25.398
16.378
16.378
18.228
20.524
-2.296
18.228
18.223
5
2.301
-2.301
60.004
62.300
-2.296

Raming begrotingsjaar na wijziging
baten
lasten
saldo
a
b
c = a-b
31.693
31.693
16.079
16.257
-178
20.506
23.028
-2.522
20.318
20.318
188
188
2.710
-2.710
68.278
70.978
-2.700

Algemene dekkingsmiddelen
saldo financieringsfunctie
overige dekkingsmiddelen
onvoorzien
subtotaal algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

70
70

-

Heffing vennootschapsbelasting

-

5

-5

60.004

62.305

1.038
800
463
2.301

Resultaat voor onttrekkingen/dotaties
Toevoeging/Onttrekkingen aan reserves
Resultaat voorgaand boekjaar
Mutatie Algemene reserve
Mutatie reserve Informatievoorziening
Mutatie reserve Productontwikkeling
Mutatie reserve Personeel en Organisatie
subtotaal mutatie reserves

Resultaat na Toevoegingen/Onttrekkingen

saldo
f=d-e
-94
-177
-1.216
1.366
-2.582
-1.487

Begrotingsafwijking
baten
lasten
saldo
g = a- d
h = b- e
i=g-h
-247
-341
94
1.625
1.626
-1
647
1.953
-1.306
459
459
188
1.366
-1.178
128
-128
2.025
3.238
-1.213

-

70
70

323
27
351

-

323
27
351

-253
-27
-281

-

-253
-27
-281

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2.301

68.348

70.978

-2.630

66.604

67.740

-1.136

1.744

3.238

-1.494

-

1.038
800
463
2.301

1.926
1.016
607
3.549

839
839

-839
1.926
1.016
607
2.710

839
1.825
989
607
3.421

839

-839
1.825
989
607
2.582

101
27
128

-

101
27
128

62.305

62.305

-

71.897

71.817

80

70.025

68.579

1.446

1.872

3.238

-1.366

-

-

-

-

80
80

-80
-80

472
85
557

2.003
2.003

-2.003
472
85
-1.446

-472
-85
-557

80
-2.003
-1.923

-80
2.003
-472
-85
1.366

62.305

62.305

-

71.897

71.897

-

70.582

70.582

-0

1.315

1.315

0

Voorstel technische toevoeging / onttrekking
aan reserves
Mutatie Algemene reserve
Mutatie reserve Modernisering Bedrijfsvoering
Mutatie reserve Informatievoorziening
Mutatie reserve Productontwikkeling VTH
Mutatie reserve Personeel en Organisatie
subtotaal mutatie reserves

Resultaat na technische bestemming

Realisatie 2019
lasten
e
32.034
14.631
21.075
19.859
-1.366
2.582
66.253
67.740

baten
d
31.940
14.454
19.859
19.859
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12 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de
jaarrekening
In het jaarverslag is per programma de financiële uiteenzetting weergegeven analoog aan de
beleidsbegroting en het overzicht van voorgaand jaar. Hieronder volgt een samenvatting van de
resultaten, een toelichting op de algemene dekkingsmiddelen en een analyse van de
begrotingsafwijkingen.
Resultaat
Algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving
Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Betaalde rente financiering
Bespaarde rente op eigen vermogen
Doorberekende rente aan kostenplaatsen
Overige opbrengsten
Onvoorzien
Totaal

Raming 2019
lasten
b

baten
a
€
€
€
€
€
€

70
70

€
€
€
€
€
€

-

saldo
c = a-b
€
€
€
€
€
€

Realisatie 2019
lasten
e

baten
d
70
70

€
€
€
€
€
€

323
27
351

€
€
€
€
€
€

-

saldo
f=d-e
€
€
€
€
€
€

baten
g = a- d
323
27
351

€
€
€
€
€
€

Begrotingsafwijking
lasten
saldo
h = b- e
i=g-h

25327281-

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

25327281-

De hogere realisatie van de algemene dekkingsmiddelen is vooral het gevolg van niet begrote
opbrengsten vanwege op kostenplaatsen a.g.v. detacheringen en de niet begrote doorbelasting van
de frictiekosten die samenhingen met de overgang van de BRZO taken Zeeland. Tenslotte is er nog
een incidenteel resultaat ontstaan door onder andere afrekening van energiekosten uit voorgaande
jaren.
Deze afwijkingen zijn het gevolg van de uitvoering van het gekozen beleid, dit betreft geen
onrechtmatige afwijkingen
Analyse begrotingsafwijkingen
Door het Algemeen Bestuur worden de volgende criteria met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid
gesteld:
- Hogere lasten per programma dienen gecompenseerd te worden door hogere baten per
programma;
- Overschrijdingen van investeringsbudgetten zijn rechtmatig wanneer de afschrijvingslast in de
exploitatie kan worden gedekt.
Begrotingsafwijkingen op programma’s van participanten
Verschillen tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de werkplanbijdragen van de
participanten worden bij alle participanten verrekend met het voorschot met specifiek bestedingsdoel
van de participant. Omdat dit valt binnen de totale budgettaire kaders van het werkplan is er geen
sprake van begrotingsonrechtmatigheid.
Programma Bedrijven
De realisatie van de lasten op het programma Bedrijven is k€ 341 hoger uitgevallen dan begroot.
Dit is enerzijds veroorzaakt door extra (niet begrote) inzet / uren voor diverse VTH werkzaamheden
binnen de werkplannen. Per participant verschilt welke werkzaamheden dit zijn geweest (reguleren,
wabo toezicht). Daarnaast was er extra inzet voor o.a. de projecten Chemours en ZZS. Daarentegen
zijn er ook enkele projecten waarbij de inzet is achtergebleven op de begroting. Dit geldt o.a. voor het
project Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) en het werkplan voor de BRZO taken Zeeland.
Het verlies op het programma Bedrijven is voor een belangrijk deel (k€ 74) ontstaan op projecten
waarbij de directie heeft besloten lagere tarieven te accepteren ter bevordering van strategische
samenwerking met betrokken partijen voor de langere termijn. Daarnaast is door extra benodigde
inzet op een aantal projecten het toegekende budget overschreden (k€ 20). Overleg met de
opdrachtgevers heeft hierbij (vooralsnog) niet tot aanvullend budget geleid, waardoor vanuit het
voorzichtigheidsprincipe het verlies in 2019 is genomen.
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Programma Gebieden
De realisatie van de lasten op het programma Gebieden is k€ 1.626 lager uitgevallen dan de
definitieve begroting. Dit komt enerzijds door achterblijvende inzet op het programma Gebieden
binnen de werkplannen en de additionele projecten binnen het programma. Anderzijds is ook bijna k€
900 minder materiele lasten gerealiseerd binnen het provinciale programma Spoed en Nazorg
(bodem).
Het verlies op het programma Gebieden is voor een belangrijk deel (k€ 143) ontstaan op projecten
waarbij de directie heeft besloten lagere tarieven te accepteren ter bevordering van strategische
samenwerking met betrokken partijen voor de langere termijn. Daarnaast is voor een ander
maatschappelijk belangrijk project (burgerluchtmetingen) ook besloten niet alle kosten door te
belasten aan de opdrachtgever(s). Daarnaast zijn er nog enkele projecten met kleine negatieve
resultaten welke gecompenseerd worden door positieve resultaten op een aantal andere projecten
binnen het programma.
Programma Bedrijfsvoering
De kosten van de overhead bedragen in 2019 in totaal k€ 19.859. Dit is k€ 459 lager dan begroot.
Dit komt ten eerste door lagere loonkosten dan begroot voor ondersteunende functies vanwege
vacatures, ondanks inhuur voor o.a. informatiserings- en automatiseringstrajecten. (-k€ 98).
Ten tweede door minder inhuur buiten formatie, onder andere door een lager ziekteverzuim waardoor
minder vervangende inhuur nodig was.
Daarnaast zijn de materiële huisvestings- en ICT-kosten lager uitgevallen (- k€ 436). De ICT kosten
zijn o.a. lager doordat een contract kon worden opgezegd, door positieve aanbestedingsresultaten, en
door lagere beheerkosten veroorzaakt door uitloop van projecten en uitstel van de uitbreiding van de
hardware.
De kosten van de uitbestede taken (o.a. bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en ICT
supportdesk) zijn k€ 75 hoger uitgevallen dan gepland door met name hogere kosten
bedrijfsgeneeskundige dienst en privacy officer, daar staan lagere kosten tegen over van de ICT
support desk door een lagere afname van diensten dan geraamd.
Een aantal projecten op het gebied van informatievoorziening (o.a. nieuw meldkamersysteem, nieuw
financieel systeem, implementatie datawarehouse, ROI) en productontwikkeling (voorbereiding
omgevingswet, Altijd Actuele Digitale Vergunning en Digitale checklisten) en de financiering van
personele frictiekosten worden gedekt uit een aantal eerder gevormde bestemmingsreserves. Op
totaalniveau zijn de onttrekkingen ca. k€ 128 lager dan de verwachte onttrekkingen. Dit komt vooral
door het doorschuiven van het informatiseringsproject Office 365 naar 2020.
De geringe realisatie op de post onvoorzien betreft het saldo van nagekomen opbrengsten en kosten
van voorgaande boekjaar. Voor de hoogte van de af te dragen vennootschapsbelasting is nog een pm
post opgenomen aangezien er nog geen aangifte over 2019 is opgesteld. Op basis van de conceptaangiften over 2017 en 2018 zullen deze kosten naar verwachting zeer beperkt zijn (tussen k€ 0 en
k€ 2).
Het positieve resultaat op het programma Bedrijfsvoering ad k€ 1.717 is een resultante van
onttrekkingen bestemmingsreserves ad € 2.582, overige opbrengsten ad € 323 (verhuur 7e etage en
doorbelaste frictiekosten overgang BRZO taken Zeeland, incidenteel resultaat voorgaand boekjaar ad
k€ 27 en ‘slechts’ een negatief bezettingsresultaat van de afdelingen ad -k€ 1.216.
Begrotingsafwijkingen op projecten
Het resultaat van de individuele projecten wordt bepaald aan de hand van enkele criteria:
- de einddatum van het project,
- het afgesproken type prestatie (voorcalculatie versus nacalculatie).
De criteria bepalen op welke wijze er in de administratie stelposten voor onderhanden werk of nog te
factureren bedragen worden opgenomen.
Bij de bepaling van het resultaat op nog niet afgeronde projecten wordt er van uitgegaan dat projecten
over de gehele looptijd resultaatneutraal zullen uitpakken. Dit houdt in dat bij de waardering van de
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opbrengsten op een project per einde jaar deze nooit meer mogen bedragen dan de kosten op dat
moment.
Mocht uit de analyse van de cijfers per einde jaar echter blijken dat een project een verlies laat zien,
dan wordt dit verlies in de cijfers meegenomen.
Alleen van projecten die daadwerkelijk zijn afgerond, zijn de eventuele winsten in het resultaat
verwerkt.
Projectresultaat 2019
Het saldo van het projectresultaat is opgenomen in de resultaten van de programma’s Bedrijven en
Gebieden en het eindresultaat van de DCMR.
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13 Overige gegevens
13.1

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op DCMR. Het voor DCMR toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019
€ 194.000, het algemeen bezoldigingsmaximum. Op grond van het bepaalde in § 4, artikel 4.1, 1e lid,
letters a tot en met g van de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
moeten de gevraagde gegevens van de (waarnemend- en) directeur openbaar gemaakt worden.
Gegevens 2019
bedragen x € 1

R.M. Thé
Directeur

M.M. de Hoog
Waarnemend Directeur

01/01 - 31/12
1,0
nee
ja

01/01 - 31/12
1,0
nee
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

141.262
20.402
161.664

129.312
19.569
148.881

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.
161.664

N.v.t.
148.881

N.v.t.

N.v.t.

Directeur

Waarnemend Directeur

01/01 - 31/12
1
nee
ja

12/11 - 31/12
1
nee
ja

141.581
18.630
160.212

19.448
2.990
22.438

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

Totale bezoldiging 2018

160.212

22.438

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2019
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Functiegegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in
2018
Deeltijdfactor 2018 in fte
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2019

70 / 80

13.2

Bestuursleden Algemeen Bestuur

Onderstaand overzicht bevat de leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur in 2019. De leden van
het Algemeen Bestuur worden aangewezen door de gemeenteraden en provinciale staten. De leden
van het Dagelijks bestuur worden aangewezen door en vanuit het Algemeen Bestuur. De
bestuursleden van de DCMR ontvangen geen bezoldiging voor hun DCMR-werkzaamheden. In de
kolom “Lid Dagelijks Bestuur" staat aangegeven welke leden het Dagelijks Bestuur van de DCMR
vormen. Op 20 maart 2019 vonden provinciale statenverkiezingen plaats. De samenstelling van het
bestuur is daardoor gewijzigd (wisseling van voorzitterschap). Onderstaand schema bevat de oude en
nieuwe samenstelling.
Organisatie

Naam

Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Rotterdam
Gemeente Albrandswaard
Gemeente Vlaardingen
Gemeente Westvoorne
Provincie Zuid-Holland

de heer R.A. Janssen (tot medio 2019)
mevrouw A.W. Bom-Lemstra (vanaf medio 2019)
de heer A. Bonte
de heer M.C. Goedknegt
de heer B. Bikkers
mevrouw L. van der Pol
de heer F. Vermeulen

Gemeente Barendrecht
Gemeente Brielle
Gemeente Capelle aan den IJssel
Gemeente Goeree-Overflakkee
Gemeente Hellevoetsluis
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Gemeente Lansingerland
Gemeente Maassluis
Gemeente Nissewaard
Gemeente Ridderkerk
Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam
Provincie Zuid-Holland

mevrouw T.F. de Jonge
de heer A.A. Schoon
de heer N.C. van Veen
de heer D. Markwat
de heer P. Schop
de heer A. Timm
mevrouw K. Arends
de heer G. van der Wees
de heer I. Bal
de heer M. Japenga
de heer A.L.H. Visser
de heer J.W. Ooijevaar
mevrouw J.N. Baljeu
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Bestuursfunctie
Voorzitter
Voorzitter
Vice-voorzitter

Portefeuillehouder Financiën

Lid
dagelijks
bestuur
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
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14 Bijlagen
In dit hoofdstuk treft u de volgende bijlagen aan:
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

Staat van activa
Werkplanoverzicht per opdrachtgever
Overzicht voorschot met specifiek bestedingsdoel per participant
Overzicht van baten en lasten per taakveld
Accountantsverklaring
Nadere verklaring producten in hoofdstuk 5
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14.1

Staat van activa

( € x 1.000)
GEBOUW

Aanschafwaarde

Investeringen

Desinvesteringen en
geheel afgeschreven
bedragen in

31 dec 18

2019

2019

0

Aanschafwaarde

31 dec 19

Afschrijving tot Afschrijving Desen met
investering

2018

2019

Afschrijving

Afschrijving tot en
met

Boekwaarde
per

Boekwaarde
per

2019

2019

31 dec 18

31 dec 19

0

0

INRICHTING NIEUWE PAND

2.397

0

0

2.397

2.190

0

202

2.190

208

6

KANTOORMEUBILAIR

2.205

62

13

2.254

1.703

9

193

1.703

502

367

510

0

0

510

393

0

36

393

117

81

AUTOMATISERING

4.874

480

0

5.354

3.311

0

594

3.311

1.563

1.449

METINGEN/ADVIEZEN

2.303

0

0

2.303

2.303

0

0

2.303

0

0

12.289

542

13

12.818

9.900

9

1.025

9.900

2.390

1.903

COMMUNICATIEMIDDELEN

TOTAAL GENERAAL
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14.2

Werkplan overzicht per opdrachtgever
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Omschrijving
opdrachtgevers
( € x 1.000)
Gemeente Albrandswaard
Gemeente Barendrecht
Gemeente Brielle
Gemeente Capelle a/d IJssel
Gemeente Goeree-Overflakkee
Gemeente Hellevoetsluis
Gemeente Krimpen a/d IJssel
Gemeente Lansingerland
Gemeente Maassluis
Gemeente Nissewaard
Gemeente Ridderkerk
Gemeente Schiedam
Gemeente Vlaardingen
Gemeente Westvoorne
Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Externe projecten
Provincie Zeeland
Totaal opdrachtgevers

Raming begrotingsjaar na wijziging
baten
lasten
saldo
a
b
c = a-b
344
344
582
582
461
461
457
457
1.373
1.373
514
514
487
487
1.413
1.413
336
336
989
989
867
867
1.186
1.186
1.646
1.646
449
449
17.648
17.648
27.737
27.737
8.800
8.978
-178
2.800
2.800
68.090
68.268
-178

Lasten projecten bestemmingsreserve
Bezettingsresultaat afdelingen

188

2.710

Algemene dekkingsmiddelen
saldo financieringsfunctie
overige dekkingsmiddelen
onvoorzien
subtotaal algemene dekkingsmiddelen

70
70

Heffing vennootschapsbelasting

Resultaat voor onttrekkingen/toevoegingen

baten
d
343
594
476
481
1.347
559
441
1.470
350
968
810
1.287
1.419
418
17.702
26.223
8.693
2.673
66.253

Realisatie 2019
lasten
e
343
594
476
481
1.347
559
441
1.470
350
968
810
1.287
1.419
418
17.702
26.223
8.963
2.673
66.524

saldo
f=d-e

Begrotingsafwijking
lasten
saldo
h = b- e
i=g-h
1
1
-12
-12
-15
-15
-24
-24
26
26
-45
-45
46
46
-57
-57
-14
-14
22
22
57
57
-101
-101
226
226
31
31
-53
-53
1.515
1.515
107
15
93
127
127
1.837
1.744
93

baten
g = a- d

-271
-271

-2.710
188

-

2.582
-1.366

-2.582
1.366

188

128
1.366

-128
-1.178

-

70
70

323
27
351

-

323
27
351

-253
-27
-281

-

-253
-27
-281

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.348

70.978

-2.630

66.604

67.740

-1.136

1.744

3.238

-1.494

839

839
1.825
989
607
3.421

839

-839
1.825
989
607
2.582

101
27
128

-

101
27
128

70.025

68.579

1.446

1.872

3.238

-1.366

Toevoeging/Onttrekkingen aan reserves
Resultaat voorgaand boekjaar
Mutatie Algemene reserve
Mutatie reserve Informatievoorziening
Mutatie reserve Productontwikkeling
Mutatie reserve Personeel en Organisatie
subtotaal mutatie reserves

1.926
1.016
607
3.549

839

-839
1.926
1.016
607
2.710

Resultaat na ontrekkingen/toevoegingen

71.897

71.817

80
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14.3

Overzicht voorschot met specifiek bestedingsdoel per participant

Omschrijving
( € x 1.000)

Saldo
31-12-2018 Toevoeging
€
€

Participant Albrandswaard

Participant Nissewaard
Participant Ridderkerk
Participant Rotterdam
Participant Schiedam
Participant Vlaardingen
Participant Westvoorne
Participant Provincie Zuid Holland
Totaal

54
-27
58
38
98
95
94
-61
-10
187
148
1.767
37
104
101
202
2.885

Totaal van de vorderingen op Participanten
Totaal van de schulden Participanten
Saldo

-23
2.908
2.885

Participant Barendrecht
Participant Brielle
Participant Capelle aan den IJssel
Participant Goeree Overflakkee
Participant Hellevoetsluis
Participant Krimpen aan den Ijssel

Participant Lansingerland
Participant Maassluis
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3
46
21
18
32
15
46
104
14
26
58
370
42
227
21
778
1.821

Onttrekking
€

Saldo
31-12-2019
€

Saldo
31-12-2018
( € x 1)

1
28
34
68
50
109
1
85
27
134
1
677
143
1
2
302
1.663

55
-9
45
-12
80
1
139
-42
-24
79
206
1.460
-64
330
120
677
3.041

54.980
-8.879
45.107
-12.026
80.308
934
139.422
-42.270
-23.662
78.696
205.692
1.460.109
-63.699
330.402
119.677
677.197

-151
3.192
3.041
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14.4

Overzicht van baten en lasten per taakveld

V&W DCMR naar Taakveld
Taakveld

Categorie

7.4 Milieubeheer
7.4 Milieubeheer

3.6
3.8

Huren
Overige goederen en diensten

Totale Baten

( € x 1.000 )

77
66.497
66.574

Taakveld

Categorie

7.4
7.4
7.4
7.4
7.4

1.1
2.1
3.2
3.5.1
7.3

Milieubeheer
Milieubeheer
Milieubeheer
Milieubeheer
Milieubeheer

Bedrag

Salarissen en sociale lasten
Belastingen
Duurzame goederen
Ingeleend personeel
Afschrijvingen

42.865
50
14.536
9.234
1.025

Totale Lasten

67.710

Resultaat voor bestemming

-1.136

Onttrekking bestemmingsreserve
Informatievoorziening
Productontwikkeling
Personeel en Organisatie
Resultaat na bestemming
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1.570
571
441
1.446
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14.5

Accountantsverklaring
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Nadere verklaring producten in hoofdstuk 5

Reguleren
Wabo uitgebreide procedure
Deze categorie betreft de volgende producten: wijzigen voorschriften (milieu), revisie (milieu),
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (voor zover uitgebreid, deels zijn dit reguliere
producten die niet zijn meegeteld), oprichting (milieu), intrekkingsbesluit (milieu), verandering (milieu),
handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden.
Wabo reguliere procedure
Onder dit kopje zijn uitsluitend het aantal milieu neutrale meldingen weergegeven.
Toezicht
Er zijn verschillende soorten inspecties. Globaal zijn dit de volgende:
Opleveringscontrole
Inspectie ter oplevering van een nieuwe of gewijzigde vergunning.
Preventieve controle
Een controle op het bedrijf waarbij bepaalde bedrijfsonderdelen of milieuaspecten fysiek worden
gecontroleerd. Deze inspecties worden gericht ingezet daar waar de risico`s in de branches het
grootst zijn.
Nacontrole
Een controle bij een bedrijf volgend op een eerdere preventieve controle waarbij overtredingen
geconstateerd zijn. Tijdens de nacontrole wordt bezien of de overtredingen voortduren of inmiddels
ongedaan gemaakt zijn.
Administratieve controle
Een administratieve controle is een controle waarbij bedrijfsdocumenten worden geïnspecteerd.
Klachten- / voorvalonderzoek
Inspectie om de bron en oorzaak van klachten of voorvallen te achterhalen.
Inventariserende controle
Inspectie waarbij de bedrijven of wijzigingen in de bedrijvigheid in een bepaald gebied worden
geïnventariseerd.
Brzo-controle
Een inspectie bij een Brzo-inrichting wordt uitgevoerd om na te gaan of de inrichting voldoet aan de
verplichtingen die voortvloeien uit het Brzo 2015 en daarmee verbonden regelgeving. Tijdens de VT
inspectie worden de Wabo gerelateerde wetgeving opgepakt. De Brzo-controles worden gezamenlijk
met de VRR en met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voormalige Arbeidsinspectie)
uitgevoerd. De aard van de inspecties is systeemgericht en/of technisch.

Bodem
Beschikkingen
Dit betreft de volgende beschikkingen: verlening subsidie bodemsanering, BUS-evaluatie
bodemsanering, evaluatieverslag bodemsanering, saneringsplan bodemsanering ernst/spoed,
bodemsanering nazorgplan.
Inspecties wbb / bbk
Dit betreffen de volgende controles: Besluit bodem kwaliteit, bodemsanering niet-Wbb ,
bodemsanering Wbb ernstig / niet ernstig, mobiele puinbreker (Locatie-gebonden controle buiten
inrichtingen), nazorglocaties, ontgrondingen.
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Beoordeling rapportages
Dit betreffen de volgende beoordelingen: monitoringsrapportage, plan van aanpak nieuw geval van
bodemverontreiniging, melding besluit bodemkwaliteit en rapportage bodemonderzoek.

Overige Gebiedsgerichte producten
Geluid
Bij geluid gaat het om de ontheffingen geluidsbelasting.
Luchtvaart
Het betreft hier Ontheffingen Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) en Controles TUG. Deze taak
wordt alleen voor de provincie uitgevoerd.
Ruimtelijke ontwikkeling
Het betreft de producten Advies milieuaspecten beoordeling GRO, Quickscan gebiedsbestemmingsplannen en haalbaarheidsscan RIT. Daarnaast de nulstapadviezen m.e.r. ,de vormvrije m.e.r.
beoordelingen en de m.e.r. beoordelingsbesluiten. Verreweg de meeste producten zijn opgesteld voor
de gemeente Rotterdam.
Vuurwerk
Het betreft de ontbrandingstoestemmingen vuurwerk, de behandeling van meldingen
vuurwerkontbranding en controles bij vuurwerkevenementen. Deze taken worden uitsluitend voor de
provincie uitgevoerd.
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