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Onderwerp:
werkplan 2017 van de DCMR Milieudienst Rijnmond

1.

Inleiding
De DCMR Milieudienst Rijnmond voert diverse milieutaken uit voor de gemeente
Brielle. Deze afspraken worden elk jaar vastgelegd in een werkplan.

2.

Argumenten
De uitvoering van milieucontroles 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.

3.

Aanpak / uitvoering
Het werkplan 2017 geeft een overzicht van de werkzaamheden die door de DCMR
in 2017 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 2017 geleverd:
Programma Bedrijven:
De basis voor de uitvoering van de bedrijfsgerichte taken wordt gevormd door het
VTH uitvoeringsplan 2014-2017.
Net zoals het werkplan 2016 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
gehele jaar een eindrapportage opgesteld. Deze rapportage gaat naar het college
en ter informatie naar de commissie grondgebied. De verwachting is dat deze
eindrapportage in april 2017 wordt aangeboden aan de commissie grondgebied.
De volgende producten worden in 2017 uitgevoerd:
- 305 uur aan reguleren (vergunning, melding, maatwerkvoorschrift)
- 2482 uur aan toezicht (preventieve, inventariserende en nacontroles,
voorvalsonderzoeken, beoordeling rapportages)
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- 137 uur aan handhaving (dwangsom, proces verbaal)
- 101 uur juridisch (juridische ondersteuning, behandeling bezwaar en beroep)
- 74 uur cluster Borgingstaken (meldkamer, samenwerkingsknooppunt Rijnmond)
Programma Gebieden
Naast de bedrijfsgerichte taken zijn er ook advies-, overleg- en projecturen
opgenomen in het werkplan. De volgende werkzaamheden worden hierbij
uitgevoerd:
- 300 uur advisering ruimtelijke ontwikkeling;
- 429 uur beleidsadvisering;
- 212 uur bodemadvisering (advies milieu-aspecten, beoordeling bodemonderzoek,
quick scan bodemverontreiniging, Besluit Bodemkwaliteit, controle
bodembescherming);
- monitoring 14 uur;
- 209 uur regiobrede werkzaamheden.
Begroting DCMR en EED budget (energie-audit)
De begroting van de DCMR is op 7 juli 2016 door het Algemeen Bestuur
vastgesteld. Daarmee is het financiële kader voor de werkplannen van de
gemeente voor de door de DCMR uit te voeren taken in 2017 vastgelegd. Voor de
werkzaamheden heeft de begroting een kader stellend en richtinggevend karakter.
De EED verplicht grote ondernemingen tot het vierjaarlijks uitvoeren van een
energie-audit. Deze taak wordt uitgevoerd door de DCMR en past in het
focusonderwerp Energie van de in het Algemeen bestuur van de DCMR vastgestelde
MJP (Meerjarenplan) Bedrijven 2017-2020. Aangezien deze taak extra kosten met
zich meebrengt heeft het Rijk besloten een bijdrage te vertrekken ter dekking van
eenmalige voorbereidingskosten en de structurele uitvoeringskosten. Dit bedrag is
als bijdrage voor de jaren 2016 en 2017 aan de uitkering van het gemeentefonds in
2016 toegevoegd.

4.

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

5.

Kosten, baten en dekking
Kosten
De kosten van de in het werkplan opgenomen werkzaamheden bedragen
€ 443.005.
Verder wordt voorgesteld om ook de kosten voor de uitvoering van de EED (Energy
Efficiency Directive) ad € 4.579 onder te brengen in het werkplan.
De totale kosten komen dan uit op € 447.584.
Baten
Voor de uitvoering van de EED is in 2016 via de algemene uitkering uit het
gemeentefonds € 4.345 beschikbaar gesteld. De uitgaven komen pas in 2017 zodat
dit bedrag een onderdeel vormt van het rekeningresultaat over 2016 en dus
verrekend wordt met de algemene reserve.
Dekking
Het saldo tussen de baten en de lasten ad€ 443.239 wordt gedekt door het
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samenvoegen van de budgetten voor de uitvoering van het werkplan ad € 440.152
en het budget voor de ook in het werkplan opgenomen bodemkwaliteitskaart ad
€ 3.090; deze budgetten zullen worden samengevoegd.
Het aanpassen van de budgetten zal worden meegenomen in de voorjaarswijziging
2017.

Bijlage(n):




werkplan 2017 DCMR
Brief + addendum DCMR EED-gelden

bijlagen meezenden
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