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Werkplan 2016 van de DCMR Milieudienst Rijnmond.
Gevraagde beslissing college:
1.

instemmen met het werkplan 2016 van de DCMR Milieudienst Rijnmond;

2.

ter kennisname voorleggen aan de commissie grondgebied.

Gevraagde beslissing commissie:
1.

kennis nemen van het werkplan 2016 van de DCMR Milieudienst Rijnmond.
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Samenvatting

Inleiding
De DCMR Milieudienst Rijnmond voert diverse milieutaken uit voor de gemeente
Brielle. Deze afspraken worden elk jaar vastgelegd in een werkplan.
Argumenten
De uitvoering van rniiieucontroles en het opstellen van milieuvergunningen is een
wettelijke verplichting. In het werkplan van de DCMR is aangegeven wat er
uitgevoerd moet worden om een adequaat niveau te hebben op het gebied van
handhaving en vergunningverlening.
Aanpak/uitvoering
Het werkplan 2016 geeft een overzicht van de werkzaamheden die door de DCMR
in 2016 worden uitgevoerd met het daarvoor beschikbaar gestelde budget.
Het werkplan bestaat uit producten welke over twee programma's zijn 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.
De volgende producten worden in 2016 geleverd:
Programma Bedrijven:
Om tot een effectievere en slagvaardigere uitvoering te komen heeft het AB op 10
december 2012 een verbeterprogramma vastgesteld. De implementatie van het
verbeterprogramma en de beleidsplannen hebben geleid tot een op 16 december
2013 door het AB vastgesteld uitvoeringsplan VTH 2014-2017 voor de DCMR.
Daarin is vastgelegd hoe de VTH-taken worden uitgevoerd, geprioriteerd en
gefinancierd.
Net zoals het werkplan 2015 zijn er geen aantallen opgenomen van controles en
vergunningen maar is per onderdeel een budget opgenomen. Hierdoor ontstaat er
meer flexibiliteit en kan beter worden gereageerd op wisselende omstandigheden.
Voor de verantwoording wordt maandelijks een cijfermatige rapportage opgesteld.
Deze maandrapportage wordt binnen twee weken na afloop van de maand naar de
gemeente verstuurd. In deze rapportage staat naast de uitputting in uren en euro's
per product ook het aantal gerealiseerde producten. Tevens wordt er over het
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gehele jaar een eindrapportage opgesteld. Deze rapportage gaat naar het college
en de commissie grondgebied. De verwachting is dat deze eindrapportage in april
2016 wordt aangeboden aan de commissie grondgebied.
De volgende producten worden hierbij uitgevoerd:
- 401 uur aan reguleren (vergunning, melding, maatwerkvoorschrift)
- 2474 uur aan toezicht (preventieve,- inventariserende en nacontroles,
voorvalsonderzoeken, beoordeling rapportages)
- 143 uur aan handhaving (dwangsom, procesverbaal)
- 106 uur juridisch (juridische ondersteuning, behandeling bezwaar en beroep)
Programma Gebieden
Naast de bedrijfsgerichte taken zijn er ook advies,- overleg - en projecturen
opgenomen in het werkplan. De volgende werkzaamheden worden hierbij
uitgevoerd:
- 260 uur advisering ruimtelijke Ontwikkeling;
- 375 uur beleidsadvisering;
- 180 uur bodemadvisering;
- 190 uur regiobrede werkzaamheden.
4.

Communicatie
Na instemming van het werkplan zal dit worden gecommuniceerd met de DCMR,

5.

Kosten, baten en dekking
Het werkplan 2016 is gebaseerd op het toegekende financiële kader 2016 ad
€ 437.291,-. Ten opzichte van 2015 is het financiële kader verlaagd met 0,65%
conform de brief van de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeentelijke participanten over de indexering van de begroting, van 10
februari 2015.
In de begroting van de gemeente Is een bedrag opgenomen van € 440.152,- Het
werkplan 2016 van de DCMR past binnen de begroting.

6.

Advies
1. instemmen met het werkplan 2016 van de DCMR Milieudienst Rijnmond;
2. ter kennisname voorleggen aan de commissie grondgebied.
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•
werkplan 2016 DCMR
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