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Geachte raadsleden, 

Graag informeren we u over het Uitvoeringsbeleidsplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 
2019-2022 (hierna UP VTH), en de Eindrapportage 2018 van de DCMR Milieudienst Rijnmond. 

UPVTH 
We hebben het UP VTH vastgesteld. Op grond van artikel 7.3 van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) 
zorgen besturen van provincie en de gemeenten die deelnemen aan een omgevingsdienst ervoor dat 
uniform VTH-beleid wordt vastgelegd. Deze eis geldt alleen ten aanzien van de basistaken. Onder het 
pakket van basistaken (BTP) wordt de vergunningverlening (uitvoering), het toezicht en de handhaving 
van omgevingsvergunningen milieu, meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer en beschikkingen in het 
kader van de Wet Bodembescherming verstaan. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit, (Bbk) vormen hiervoor de basis. 

Het bijgaande UP VTH voor de DCMR-uitvoering (VTH-taken) is opgesteld als afgeleide van de 
beleidskaders milieu van de participanten en is vastgesteld door het AB van de DCMR. De eerder door 
ons college vastgestelde gemeentelijke programma's (Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningen 2019 
en Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2019) betreffen de uitvoeringsprogramma's voor de 
gemeentelijke VTH-taken. 

Met vaststelling van het UP VTH kan DCMR regionaal, uniform uitvoeringsbeleid hanteren. Het UP zorgt 
ervoor dat de DCMR als uitvoeringsdienst van de gemeenten in het Rijnmond gebied, een uniforme 
methode voor probleemanalyse, risicoanalyse, prioriteitstelling, programmering, budgettering en 
kwaliteitsborging van de VTH-taken milieu hanteert. 

Het UP VTH is tevens de basis voor de jaarlijkse werkplannen. Het UP VTH geeft een antwoord op de 
vraag: hoe en met welke middelen voert de DCMR zijn taken uit? Naast het UP VTH is er ook een 
Meerjarenprogramma. Het Meerjarenprogramma beantwoordt de vraag op welke milieu-inhoudelijke 
thema's daarbij de focus ligt, en welk effect wordt nagestreefd. Op basis van UP VTH en MJP stelt de 
DCMR jaarlijks een programma op voor de uitvoering, dat per participant wordt vastgelegd in een jaarlijks 
werkplan. 
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Eindrapportage 2018 
Jaarlijks wordt met de DCMR Milieudienst Rijnmond een Werkplan opgesteld, waarin is aangegeven 
welke werkzaamheden DCMR in dat betreffende jaar uitvoert. DCMR presenteert de cijfers met ingang 
van 2018 niet meer in een dik rapport. Deze worden nu overzichtelijk weergegeven in een factsheet 
bestaande uit 2 A4'tjes. De Eindrapportage 2018 heeft niet geleid tot aanpassing van het gemeentelijk 
beleid in 2019 en verder. 

In 2018 is het Werkplan financieel bijna volledig gerealiseerd. De werkzaamheden die DCMR in het kader 
van het Werkplan heeft uitgevoerd hebben gezorgd voor een onderschrijding van ongeveer 6 % (€ 
48.000,-) De onderschrijding van het budget valt binnen de marge van de afspraken, die gelden voor 
programmafinanciering. Het voorschot met specifiek bestedingsdoel is gestegen van€ 100.236,- naar€ 
148.305,- per 31-12-2018. 

De begrote uren zijn voor ruim 94% gerealiseerd. De onderschrijding wordt met name veroorzaakt door 
een lager aantal gerealiseerde uren en producten voor het cluster Reguleren. Dit cluster is vooral 
vraaggestuurd, waarbij minder meldingen en vergunningaanvragen zijn ingediend dan vooraf ingeschat. 
Binnen het programma Gebieden is sprake van een lichte onderschrijding van de begrote uren in het 
Cluster Beleidsadvisering. 

Het verslag geeft een beeld van de rol van de DCMR bij meldingen van overlast door de bewoners van 
het Rijnmondgebied en incidenten die bij de bedrijven hebben plaatsgevonden. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar bijgevoegde factsheet. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Rid 
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