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Geachte raadsleden, 

De Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond voorziet erin, dat er ieder jaar een 
Werkplan wordt opgesteld voor de uitvoering van de milieutaken. 
Het Werkplan DCMR 2019 is ons college toegezonden bij brief van 14 januari 2019 (zie bijlagen 1 en 2). 
Het Werkplan is in goed overleg met de gemeente tot stand gekomen. 

In onze vergadering van 2 april 2019 hebben we het Werkplan 2019 vastgesteld. Met deze 
raadsinformatiebrief en bijlagen stellen we u in kennis van ons besluit en de inhoud van de documenten. 
Daarnaast willen we u graag een doorkijk geven naar 2020 ten aanzien van de mogelijke financiële 
ontwikkelingen. Dit past bij de aansturingsvariant van 'bijrijder' die door de BAR-portefeuillehouders ten 
aanzien van de gemeenschappelijke regeling DCMR is vastgesteld. 

Het budget waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht (€ 860.651) blijft binnen het in de 
begroting 2019 beschikbaar gestelde budget. Daarvoor zullen nog wel de aan de Algemene Uitkering 
toegevoegde EED- en Artikel 2.15 gelden bij de 1 e Tussenrapportage 2019 moeten worden toegevoegd 
aan het budget voor het Werkplan 2019. 
Ten opzichte van 2018 is het financiële kader verhoogd met 2,6%, conform de brief van de gezamenlijke 
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeentelijke participanten over de indexering van de 
begroting. Daarnaast is een tariefstijging doorgerekend conform besluit van het Algemeen Bestuur en is 
budget toegevoegd voor het overhevelen van taken met betrekking tot toezicht bij asbestverwijdering 
conform besluit gemeentebegroting. 

Hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten uit het Werkplan 2019. 

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

Beleid en prioriteiten gemeente 
In paragraaf 1.3.2 van het Werkplan staan de specifieke thema's voor Ridderkerk, afkomstig uit het 
Coalitieakkoord Ridderkerk 2018-2022 'Veel kleuren, één palet': 
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Het college geeft aan constructief te willen samenwerken met inwoners, overheden en met andere 
partners. De gemeenteraadsleden moeten daarbij in staat zijn om hun rol als volksvertegenwoordiger 
goed uit te voeren. Dit moet zo min mogelijk op gespannen voet staan met samenwerkingen in een groter 
verband. Richting de samenleving wil het college nabij en aanspreekbaar zijn, waarbij kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de dienstverlening belangrijk zijn. 

De kwaliteit van de leefomgeving kan op punten beter. De groene gebieden aan de Ridderkerkse randen 
zijn ook buffers voor geluid en fijnstof, dat onder andere afkomstig is van de snelwegen. Het college zet 
zich in om verdere reductie van het geluid van de A 15, A 16 en de Rotterdamseweg te realiseren en 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om fijnstof af te vangen. Energietransitie, vermindering van de 
uitstoot van C02 en vermindering van afvalstromen zijn de belangrijke onderwerpen op het gebied van 
duurzaamheid. De 'Routekaart van ons Milieu en duurzaamheidsprogramma' concretiseert het college en 
wordt uitgebreid naar de toekomst. Wij zullen ons inspannen om dit alles in samenhang met de 
Klimaatwet vorm te geven. De gemeente krijgt in de uitvoering van deze wet een actieve regierol. Om de 
bestaande woningen en bedrijven van het gas af te krijgen, wordt de samenwerking gezocht met 
energiecorporatie Groene Stroom, woningcorporaties, VVE's, particuliere huiseigenaren en ondernemers. 

Ridderkerk heeft specifieke prioriteiten gesteld bij de aspecten geluid, bodem, externe veiligheid en het 
drinkwaterwingebied. 

Doorkijk naar Werkplan 2020 
In 2020 worden een aantal ontwikkelingen voorzien met mogelijke financiële consequenties voor het 
Werkplan. Onderstaand een doorkijk naar 2020 met per ontwikkeling een korte toelichting: 

a. Ba~sbudgettering 
In het AB van december 2018 is met het uitvoeringsbeleidsplan VTH 2019-2022 een nieuwe 
budgetteringsmethodiek vastgesteld voor de bedrijfsgerichte Wabo vergunning en toezichttaken van de 
DCMR. De wijze waarop voor de gemeentelijke participanten de budgetten die nodig zijn voor de 
uitvoering worden berekend, is aangepast aan de praktijk. Concreet betekent dit dat de budgettering 
beter is afgestemd op de risico's in de branches of bij de installaties, het geconstateerde naleefgedrag en 
de prioriteiten van de participanten. Het berekend budget vormt het referentieniveau in de 
werkplanbesprekingen. 

b. Meldkamer 
In het AB van december 2018 is een visie op de doorontwikkeling van de meldkamer vastgesteld, erop 
gericht om de taken robuust en toekomstbestendig uit te voeren. Een meldkamer die inspeelt op de 
mogelijkheden van nieuwe technologie en data-analyse. Hierbij is een voorgestelde wijze van financieren 
vastgesteld. Dit betekent een verhoging van de jaarlijkse kosten voor 2020 en verder. 

C. IOV Subsidie 
IOV staat voor Impuls Omgevingsveiligheid. Dit betreft een programma van de Rijksoverheid om bij te 
dragen aan een kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid. Het programma (en bijbehorend budget) 
loopt t/m 2019. Uit dit budget wordt (deels) de advisering van DCMR en VRR bekostigd bij adviesvragen 
van gemeenten over omgevingsveiligheid. Het is nog niet duidelijk hoe de financiering in de toekomst 
gaat verlopen en in hoeverre het via het gemeentefonds gecompenseerd gaat worden. Dit geldt mogelijk 
ook voor de GR VRR. 

d. EED en Artikel 2.15 
Het Rijk stelt de jaarlijkse bijdragen vast. Ook voor 2020 zal hier budget voor zijn, maar de hoogte van de 
bedragen is nog niet duidelijk. 
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EED is de Energy Efficiency Directive en verplicht grote ondernemingen tot het vierjaarlijks 
uitvoeren van een energie-audit. Gemeenten en provincies zijn bevoegd gezag voor het toezicht 
hierop. Deze taak wordt voor Ridderkerk door de DCMR uitgevoerd. 

Per 1 juli 2019 treedt de informatieplicht in werking voor bedrijven met een middelgroot 
energieverbruik. Deze bedrijven moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende 
maatregelen zij hebben genomen met een terugverdientijd van vijf jaar of lager. Deze verplichting 
vloeit voort uit het gewijzigde artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven worden 
verplicht te rapporteren aan het bevoegd gezag, de gemeenten, namens deze de 
omgevingsdiensten. DCMR gebruikt het budget om deze taak uit te kunnen voeren. 

Bij de start van de ambtelijke voorbereiding van de Voorjaarsnota 2020 worden de dan bekende kosten 
opgevoerd en toegelicht in de Voorjaarsnota met het voorstel om ze op te nemen in de Begroting 2020. 

Kort nog even de belangrijkste aandachtspunten: 
1. Bij de 1 e Tussenrapportage 2019 wordt een voorstel gedaan om de EED- en Artikel 2.15 gelden 

vanuit de Algemene Uitkering toe te voegen aan het budget voor het Werkplan 2019. 
2. Bij de start van de ambtelijke voorbereiding van de Kadernota 2020 worden de dan bekende 

financiële consequenties voor het Werkplan 2020 opgevoerd en toegelicht in de Kadernota met 
het voorstel om ze op te nemen in de Begroting 2020. 

De raad krijgt in de eerste helft van 2020 de verantwoordi 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ri 

de secretaris, 

Werkplan 2019 toegestuurd. 

mw. A. Attema 
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