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In het MeerJarenProgramma VTH 2017-2020 geven DCMR en de 

participanten richting aan de uitvoering van de bedrijfsgerichte VTH 

(vergunningverlening, toezicht en handhaving) taken. 

Met dit meerjarenprogramma (MJP) wil DCMR een 

aanzet geven om in nauwe samenwerking met de 

participanten tot een sluitende beleidscyclus te komen. 

Het MJP is opgesteld met behulp van de Big 8: de naam 

voor de combinatie van twee cycli. De strategische 

beleidscyclus en de operationele uitvoerings-/

handhavingscyclus. 

Het meerjarenprogramma beschrijft een focus voor de 

komende jaren. Risico’s voor de omgeving en de 

beleidsambities van de participanten zijn sturend. Het 

belang van de focuspunten betreft de veiligheid, 

gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid van 

bewoners in het Rijnmondgebied, in balans met de 

economische ontwikkeling.

DCMR en de participanten werken de focus die zij kiezen 

programmatisch uit met focuspunten, procesdoelen en 

ontwikkelingspunten. De aanpak van de focuspunten 

voor vergunningverlening staat in het actualisatie-

programma. De uitwerking van de focuspunten voor 

toezicht en handhaving staat in de brancheplannen. 

Voor onderwerpen die geen focuspunt zijn, geldt een 

going concern aanpak: risicogestuurd en systematisch. 

Waar dat mogelijk is, meet DCMR de effecten van 

activiteiten. Monitoring van effecten vindt halverwege het 

kalenderjaar plaats. Na een jaar herijkt DCMR het MJP 

op basis van de resultaten van de monitoring, nieuwe 

ontwikkelingen of aanpassingen van het beleid van de 

participanten. 

Voor elk focuspunt beschrijft het MJP het belang, de 

aanpak, het gebied, de scope, aantal te actualiseren 

vergunningen, aantal locaties voor toezicht en 

handhaving en indicatoren die het effect zichtbaar 

maken. DCMR bezoekt een diversiteit aan branches 

variërend van chemie, raffinaderijen en tank op- en 

overslag tot ziekenhuizen, afvalverbranding en 

glastuinbouw. 

Om de doelstellingen van de VTH-processen te behalen 

zet DCMR in op innovatieve instrumenten. De focus ligt 

op de belangrijkste procesdoelen. 

De ontwikkelingspunten zijn nieuwe onderwerpen die op 

ons afkomen. Voor deze punten brengt DCMR in de 

periode van het meerjarenprogramma voor de uitvoering 

van de bedrijfs- of gebiedsgerichte VTH-taken kennis en 

informatie in kaart middels een voortgangsrapportage. 
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De DCMR Milieudienst Rijnmond (verder DCMR) is de gezamenlijke 

milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. Het is een 

regio met economische groeiambitie, veel industrie en een hoge 

bevolkings dichtheid. Door de combinatie van een grote bevolkings-

dichtheid en een sterke concentratie van bedrijven en grote industrie staat 

er druk op de leefkwaliteit in het Rijnmondgebied. 

Het behoud en de verbetering van de leefkwaliteit en veiligheid moet hand 

in hand gaan met de ontwikkeling van het Rijnmondgebied als 

economische topregio.  De DCMR heeft in deze context een bijzondere 

opgave. Zij geeft in dit gebied uitvoering aan vergunningverlening, toezicht 

op de naleving en de handhaving van de Wet milieubeheer.

De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale 

overheden aan een leefbaar en veilig Rijnmondgebied 

voor de mensen die er wonen en werken. Daarnaast 

heeft zij oog voor duurzaamheid. 

Met het meerjarenprogramma (MJP) wil DCMR een 

aanzet geven om in nauwe samenwerking met de 

participanten tot een sluitende beleidscyclus te komen. 

In de beleidscyclus komen beleid van de participanten en 

de expertise van de DCMR samen om strategische 

keuzes te maken. Het programma is opgesteld vanuit de 

beleidsdoelen, een inhoudelijke probleemanalyse en een 

omgevingsanalyse.

Het meerjarenprogramma is de plaats waar de 

participanten met de DCMR richting geven aan de 

uitvoering van de bedrijfsgerichte VTH (vergunning-

verlening, toezicht en handhaving) taken. Het 

programma sluit aan op de hoofdlijnen die eerder in de 

beleidsbegroting van de DCMR zijn weergegeven. DCMR 

en haar participanten beschrijven de focus voor de 

komende jaren.

Dit eerste MJP beperkt zich tot de bedrijfsgerichte taken. 

In een later stadium komen daar ook gebiedsgerichte 

taken bij. Het programma geeft aan op welke onder-

werpen de DCMR gericht zal sturen bij de uitvoering van 

haar bedrijfsgerichte taken. 

In het meerjarenprogramma komen het 
beleid van de participanten en de expertise 

van DCMR samen.
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VISIE, DOELSTELLING EN THEMA’S
VISIE
De Wet milieubeheer beoogt het effect te beheersen dat 

inrichtingen hebben op de veiligheid, gezondheid, 

leefbaarheid en duurzaamheid in hun omgeving. 

DOELSTELLING
Met het MeerJarenprogramma 2017-2020 (MJP) wil 

DCMR een aanzet geven om in nauwe samenwerking 

met de participanten tot een sluitende beleidscyclus te 

komen. DCMR en de participanten kiezen een focus voor 

de komende jaren. Deze keuze is gemaakt op basis van 

een probleemanalyse waarin de risico’s voor de 

omgeving en de beleidsambities van de participanten 

sturend zijn. DCMR werkt deze focus programmatisch 

uit. Effectindicatoren maken het mogelijk om de 

voortgang en het effect van de DCMR activiteiten 

gedurende de looptijd van het MJP te volgen. Dit draagt 

bij aan een verschuiving van sturing op inzet naar sturing 

op het effect van die inzet.  

THEMA’S
Onderstaande tabel koppelt de thema’s die DCMR binnen 

haar werkveld onderscheidt aan het effect van een 

thema op een van de genoemde beleidsdoelen.

Thema Beleidsdoelen
veiligheid gezond-

heid

leef-

baarheid

duur-

zaamheid

Veiligheid x x

Lucht en Geur x x

Energie* x x x

Afval, afvalwater 

en bodem

x x x

Geluid x x

*  Vervoermanagement wordt beschouwd als een 

onderdeel van het thema energie

Van sturing op inzet → naar sturing op effect. 
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BIG 8
Het MJP is opgesteld met behulp van de Big 8.  

Big 8 is de naam voor de combinatie van twee cycli: 

de strategische beleidscyclus en de operationele 

uitvoerings-/handhavingscyclus. Het is het hulpmiddel 

om tot een cyclisch en sluitend beleids- en uitvoerings-

proces te komen. In dit ideaaltypische model staan de 

strategie, prioriteiten en doelen bovenin. Uitvoering van 

het beleid vindt onderin plaats: met processen van 

werkwijze, uitvoering en monitoring. Beoordeling vindt 

vervolgens weer boven plaats. Effectindicatoren 

verbinden de strategische cyclus met de operationele 

cyclus.

DCMR vult de prioriteiten en doelen in met de strate-

gische beleidsnota’s van de participanten. De beleids-

doelen, een inhoudelijke probleemanalyse en een 

omgevingsanalyse vormen het kader voor de inzet van 

DCMR. Binnen dit kader is het MJP opgesteld, waarin 

participanten en DCMR de focus voor de komende jaren 

beschrijven.

Het MJP geeft mede sturing en richting aan het 

UitvoeringsProgramma (UP). In dit programma vormen 

inherente risico’s en wettelijke verplichtingen de basis 

voor systematische sturing op de DCMR inzet van de 

bedrijfsgerichte VTH taken. Deze samenhangende 

documenten vormen de strategie zoals bedoeld in de 

big 8. De voorwaarden voor het realiseren van de 

strategie staan in de werkplannen en het daarin 

vastgelegde financiële kader. DCMR beschrijft de aanpak 

voor vergunningverlening in het actualisatieprogramma. 

Voor toezicht en handhaving werkt de organisatie de 

focuspunten uit in de brancheplannen.  

Monitoring van de uitvoering van deze programma’s vindt 

plaats aan de hand van de in het MJP geformuleerde 

indicatoren. Deze indicatoren geven weer welke impact 

de inzet van DCMR heeft op de maatschappelijke 

beleidsdoelen. 

Een jaarlijkse rapportage en evaluatie maken een 

herijking van de aanpak mogelijk. De beschikbare 

middelen bepalen de mogelijke intensiteit van de aanpak 

van focuspunten en daarmee ook het effect dat we 

kunnen bereiken.

Strategische 
cyclus

Prioriteiten 
& doelen

Strategische beleidsnota’s 
participanten

MJP en UP
Toetsing en herijking

Actualisatieprogramma 
en brancheplannen Effectindicatoren

Werkplannen

Uitvoering

Programma & 
organisatie

Rapportage & 
evaluatie

Aanpak

Strategie

MonitoringOperationele 
cyclus

Big 8 verbindt beleid, 
strategie en uitvoering. 
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SELECTIE VAN FOCUS PUNTEN, PROCES-
DOELEN EN ONTWIKKELINGS PUNTEN
DCMR en de participanten kiezen een focus voor de 

komende jaren. De organisatie werkt deze focus 

programmatisch uit met behulp van focuspunten. Met 

een focuspunt geven we richting aan de uitvoering van de 

werkzaamheden. Daarnaast ligt de focus op 

procesdoelen en vernieuwingen om de processen beter 

te laten verlopen. Tot slot heeft DCMR afgewogen welke 

ontwikkelingen aansluiten bij de beleids prioriteiten van 

de participanten.

De volgende criteria bepalen de selectie van de 

focuspunten in het meerjarenprogramma:

• Goede naleving op de geselecteerde focuspunten 

draagt in belangrijke mate bij aan de maatschappelijke 

doelen, veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en 

duurzaamheid.

• De focuspunten sluiten aan op de beleidsprioriteiten 

van de participanten.

• Aandacht is nodig vanwege ontwikkelingen in wet- en 

regelgeving of andere maatschappelijke 

ontwikkelingen.

• Er is onderscheid gemaakt tussen industrieel gebied, 

landelijk gebied en woonomgeving. Dit zorgt ervoor 

dat de problematiek van meerdere participanten 

weerspiegeld is.

• Realistisch uitvoerbaar; inpasbaar in budget en 

capaciteit conform de bestaande werkplannen en de 

huidige en verwachte afspraken met participanten.

Voor de procesdoelen hebben we gekeken naar de 

processen met de meeste impact op de effectiviteit van 

het uitvoeren van de VTH taken.

Te voorziene VTH ontwikkelingen met een significante 

impact op de beleidsdoelen leiden tot de ontwikkelings-

punten. Ook hier heeft DCMR afgewogen welke 

ontwikkelingen aansluiten bij de beleids prioriteiten 

van de participanten.  

FOCUSPUNTEN
Voor alle focuspunten geldt dat de DCMR inzet op die 

activiteiten waarvan het aannemelijk is dat ze een 

duidelijk effect hebben op milieu en veiligheid. Primair 

zijn dat regulering en inspectie. Als blijkt dat alternatieve 

middelen bijdragen aan het bereiken van de doelen dan 

zet DCMR deze zeker in. Voorbeelden zijn: inschakelen 

van de branchevereniging of het laten opstellen van 

zelfevaluaties. 

Voor sommige focuspunten geldt dat op grond van 

nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen het beter reguleren 

van bedrijfsactiviteiten mogelijk is. DCMR opereert op 

deze focuspunten dan ook zowel op het regulerende als 

op het toezichts- en handhavingsspoor. 

Bij andere focuspunten staat het gedrag van bedrijven 

centraal. De inzet op deze punten zal daarom vooral 

vanuit inspectie en handhaving geschieden.

Veiligheid
• kritische veiligheidsvoorzieningen (kleine kans 

groot effect)

• implementatie Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 

(PGS)

• integriteit installaties

• veiligheidscultuur

Lucht en geur
• stikstofoxiden (NOx)

• vluchtige organische stoffen

• zeer zorgwekkende stoffen 

• geurhinder

Energie     
• besparingsmaatregelen energie

Afval, afvalwater en bodem
• bescherming riool

Geluid
• geluidoverlast horeca.
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PROCESDOELEN
In de beleidsbegroting 2017 zijn de kritische prestatie 

indicatoren benoemd die de doelmatigheid van DCMR 

zichtbaar maken. Uiteraard gaat de DCMR ook in de 

periode van dit MJP door met innoveren van 

werkprocessen en het vergroten van de transparantie 

daarvan. In de MJP periode ligt de focus op de volgende 

procesdoelen en ontwikkelactiviteiten om de processen 

beter te laten verlopen:

• de afronding van besluiten binnen de wettelijke 

termijnen

• de actualisatie van vergunningen overeenkomstig het 

programma

• de uitvoering van controles conform de programmering

• het opvolgen van overtredingen conform de 

sanctiematrix

• vergunning 2.0, t.b.v. de altijd actuele digitale 

vergunning

• inspectieplannen, met doelgroepanalyses

• voorbereiding Omgevingswet.

ONTWIKKELINGSPUNTEN
De ontwikkelingspunten zijn nieuwe onderwerpen die op 

ons afkomen en waarvan DCMR en de participanten 

hebben aangegeven ze relevant te vinden. Deze 

ontwikkelingspunten vergen eerst nadere verkenning om 

te bepalen of en hoe DCMR deze punten bij de reguliere 

uitvoering van de VTH-taken (of gebiedstaken) kan 

meenemen.

• cybersecurity

• incidentenonderzoek

• nieuwe brandstoffen

• asbestketen en grondstromen

• van afval naar grondstof/circulaire economie;

• warmte/koude uitkoppelen

• ontkoppelen hemelwater.

FOCUSPUNTEN VERSUS GOING 
CONCERN
In het meerjarenprogramma geeft DCMR met haar 

participanten richting aan de uitvoering van de 

werkzaamheden. Zij doet dit door focuspunten te kiezen 

en inzicht te geven in de effecten die we in de komende 

vier jaar willen bereiken. DCMR doet daarna wat werkt 

om die effecten te realiseren. De focuspunten en 

indicatoren geven sturing aan alle VTH activiteiten van 

DCMR die effect kunnen hebben op het bereiken van het 

doel van een focuspunt. Wij vinden het belangrijk te 

benadrukken dat die onderwerpen die geen focuspunt 

zijn, wel de aandacht blijven houden. Voor die 

onderwerpen geldt een going concern aanpak: 

risicogestuurd en systematisch. De frequentie en aard 

van inspecties en het actualiseren en beoordelen van 

vergunningen vinden plaats binnen de bestaande 

wettelijke kaders en landelijke afspraken (BRZO) 

en binnen de afspraken met de participanten 

(VTH UitvoeringsPlan en Nota VTH).

EFFECTGESTUURD WERKEN
Waar dat mogelijk is, meet DCMR de effecten van haar 

activiteiten met indicatoren. Bij de keuze van indicatoren 

sluit de organisatie zo dicht mogelijk aan op de 

beleidsdoelen die aan de regels en voorschriften ten 

grondslag liggen. Deze indicatoren werken als een 

sturingsmechanisme. DCMR monitort deze indicatoren 

om tijdige interne bijsturing mogelijk te maken en om 

periodiek aan de participanten te kunnen rapporteren. 

En om zo de effecten te kunnen vertalen naar de 

onderliggende doelstellingen. 
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FOCUSPUNTEN

VOOR ALLE FOCUSPUNTEN GELDT DAT DCMR 
DE INTERVENTIES KIEST WAARBIJ HET 
EFFECT HET GROOTST IS.

VEILIGHEID Kritische veiligheids-
voorzieningen
Implementatie PGS
Integriteit installaties
Veiligheidscultuur

LUCHT & GEUR Stikstofoxiden (NOx)
Vluchtige Organische Stoffen
Zeer Zorgwekkende Stoffen
Geurhinder

ENERGIE Besparings maatregelen 
energie

AFVAL, AFVAL WATER 
EN BODEM

Bescherming riool

GELUID Geluidoverlast horeca
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VEILIGHEID
KRITISCHE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 
(KLEINE KANS GROOT EFFECT)

Belang
Incidenten bij BRZO en BEVI (Besluit 

Externe Veiligheid Inrichtingen) 

locaties hebben door de bedrijfs-

activiteiten potentieel een groot 

effect op de veiligheid in de woon-

omgeving. Daarom zijn juist daar de 

kritische veiligheids voorzieningen 

relevant. Participanten hechten hier 

vanwege de maatschappelijke 

impact een groot belang aan.  

Aanpak
DCMR zet voor het scenario ‘kleine 

kans groot effect’ extra in op het op 

orde hebben van de hiervoor 

kritische veiligheidsvoorzieningen. 

Deze liggen veelal ten grondslag aan 

Best Beschikbare Technieken: een 

uitgangspunt voor de verplichte 

risicoanalyse (QRA). Ook kan DCMR 

maatregelen voorschrijven die geen 

invloed hebben op de uitkomst van 

de risicoanalyse, maar wel op de 

feitelijke veiligheid: door gerichte 

actualisatie van de vergunningen, 

door toezicht met extra aandacht 

voor de aanwezigheid, de werking en 

het onderhoud van kritische 

veiligheidsvoorzieningen.

Gebied
De inrichtingen bevinden zich voornamelijk in het industriële gebied. 

Gezien de potentieel grote effecten reikt het veiligheidsrisico tot in de 

woonomgeving. 

Scope
Het gaat om circa 120 BRZO en BEVI locaties, vooral in de chemie, op- en 

overslag en bij raffinaderijen.

Aantallen in 4 jaar

Aantal te actualiseren/toetsen vergunningen 60

Aantal locaties voor toezicht en handhaving 60

Indicatoren
• Percentage vergunningen aangepast voor borging kritische 

veiligheidsvoorzieningen

• Percentage ernstige overtredingen

• Percentage naleving nieuwe eisen

Op alle risicovolle locaties vinden jaarlijks 
inspecties plaats. DCMR inspecteert de 

kritische veiligheidsvoorzieningen uit de 
kwantitatieve risico analyse en legt deze 

vast in de vergunning.
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VEILIGHEID
IMPLEMENTATIE PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN

Belang
De Publicatiereeks Gevaarlijke 

Stoffen (PGS) gaat over de omgang 

met risicovolle stoffen. Wanneer 

bedrijven niet aan de eisen van de 

best beschikbare technieken 

voldoen, ontstaan er vermijdbare 

veiligheids- en milieurisico’s. 

Bovendien belemmert het de 

economische ontwikkeling van de 

regio. De overheid past op dit 

moment in het kader van de 

Omgevingswet alle PGS-

documenten aan naar een PGS 

Nieuwe Stijl.

Aanpak
Deze documenten bevatten nieuwe 

eisen voor activiteiten met gevaar-

lijke stoffen. DCMR verankert in vier 

jaar tijd de nieuwe eisen in de 

vergunningen.  

De belangrijkste PGS documenten 

die de overheid actualiseert in de 

periode van het meerjaren-

programma:

• PGS 15 opslag verpakte 

gevaarlijke stoffen

• PGS 29 opslagtanks brandbare 

vloeistoffen

• PGS 31 (nieuw) opslag van 

chemicaliën in tankinstallaties

• PGS 34 (nieuw) borging van de 

technische integriteit van 

stationaire drukvaten, installatie-

leidingen en appendages

Gebied
De inrichtingen bevinden zich voornamelijk in het industriële gebied. 

Incidenteel ook in de woonomgeving en in landelijk gebied.

Scope
Het gaat om 300 locaties in uiteenlopende branches.

Aantallen in 4 jaar

Aantal te actualiseren/toetsen vergunningen 75

Aantal locaties voor toezicht en handhaving 300

Indicatoren
• Percentage vergunningen actueel

• Percentage ernstige overtredingen

• Percentage naleving nieuwe eisen

Er komen nieuwe eisen 
voor activiteiten met 
gevaarlijke stoffen.
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VEILIGHEID
INTEGRITEIT INSTALLATIES

Belang
Veel bedrijven in de Rijnmond 

werken met relatief oude installaties 

(waaronder reactoren en tanks) en 

drukopslagbollen. Het komt voor dat 

de toestand van de installaties 

zodanig is verslechterd dat ze niet 

meer aan de eisen voldoen. 

Er ontstaat dan een risico voor de 

veiligheid en gezondheid. 

Aanpak
Het is belangrijk te onderzoeken wat 

de integriteit is van deze installaties. 

In de vergunning kan DCMR de Risk 

based inspection voorschrijven bij 

installaties. Op basis daarvan wordt 

de integriteit periodiek beoordeeld. 

De meest voorkomende 

verouderingsrisico’s zijn: corrosie 

onder isolatie, afgenomen 

wanddiktes en vermoeiing. DCMR 

sluit aan bij het landelijke BRZO 

project rondom ageing en gebruikt 

de instrumenten die landelijk 

worden ontwikkeld voor BRZO en 

voor andere BEVI bedrijven.

Gebied
Het onderwerp speelt in alle gebieden maar vooral in het industriële gebied.

Scope
Integriteit installaties is relevant bij circa 80 locaties, vooral in de chemie en 

de tank op- en overslag.

Aantallen in 4 jaar

Aantal te actualiseren vergunningen Op basis van toezichtsignalen

Aantal locaties voor toezicht en handhaving Alle BRZO locaties en op 

een later moment bij 

andere BEVI locaties

Indicatoren
• Aantal CIN- meldingen van falende installatie(delen) met veroudering 

als oorzaak.

• Aantal bedrijfsmeldingen met oorzaakfalende installatiedelen wegens 

veroudering.

• Aantal standaard verouderingsbepalingen in de vergunning

• Percentage ernstige overtredingen

Ouderdom van risicovolle installaties 
vraagt om hogere onderhoudsfrequentie.
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Het stimuleren van verbetering van de 
veiligheidscultuur acht DCMR belangrijk 

en is onderdeel van het toezicht op de 
risicovolle bedrijven.

VEILIGHEID
VEILIGHEIDSCULTUUR

Belang
Veiligheidscultuur is het derde 

noodzakelijke aspect voor het 

beheersen van de risico’s van een 

inrichting (naast integriteit 

installaties en veiligheids-

management). Veiligheidscultuur 

gaat over veiligheidsbewustzijn en 

het beheersen van het gedrag van 

medewerkers om incidenten te 

voorkomen.

Aanpak
Het stimuleren van verbetering van 

de veiligheidscultuur acht DCMR 

heel belangrijk en is onderdeel van 

het toezicht op de risicovolle 

bedrijven. Doordat er geen directe 

wettelijke normen of -voorschriften 

zijn die specifieke eisen stellen aan 

de cultuur, is handhaving op dit 

onderwerp niet aan de orde. De 

uitvoering ligt dan ook voornamelijk 

bij Advisering (cluster Veiligheid). 

Waar mogelijk maakt DCMR gebruik 

van regels inzake veiligheids-

instructies en zorgverplichting.

Gebied
Veiligheidscultuur is relevant voor het industriële gebied en de 

woonomgeving.

Scope
De relevantie geldt voor circa 100 locaties, vooral in de chemie en de tank 

op- en overslag en de op- en overslag van gevaarlijke stoffen. 

Aantallen
In vier jaar gaat het om 100 locaties.

Indicatoren
• Aantal beschreven ervaringen van ondernemingen (testimonials)

• Aantal CIN meldingen met oorzaak menselijk gedrag/falen

• Aantal bedrijfsmeldingen met oorzaak menselijk gedrag/falen
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LUCHT EN GEUR
STIKSTOFOXIDEN (NOx)

Belang
Een goede luchtkwaliteit is 

belangrijk om de burgers te 

beschermen tegen de schadelijke 

gevolgen van luchtverontreiniging. 

Stikstofoxiden ontstaan bij alle 

vormen van verbranding op hoge 

temperatuur, zoals bij stook-

installaties. Stikstofoxiden werken 

verzuring van het milieu in de hand 

en zijn schadelijk voor de lucht-

wegen. Ze kunnen smog bij de grond 

creëren en versterken het 

broeikaseffect. Vanuit economisch 

perspectief is het relevant dat de 

NOx grenzen beperkend zijn in de 

economische ontwikkeling.

Aanpak
Als gevolg van verschillende 

wetswijzigingen moet DCMR 

vergunningen actualiseren of 

omzetten naar maatwerk voor-

schriften. Dit vergt een actie voor 

reguleren en voor toezicht (om te 

controleren of bedrijven de 

voorschriften naleven).  

Gebied
Stikstofoxiden spelen vooral in het industriële gebied.

Scope
Het onderwerp is relevant bij circa 500 locaties met grote en middelgrote 

stookinstallaties. Vooral in de branches glastuinbouw, chemie, 

energiebedrijven en tank op- en overslagbedrijven.

Aantallen in 4 jaar

Aantal te actualiseren vergunningen 15

Aantal locaties voor toezicht 500

Indicatoren
• NOx emissie uit E-PRTR rapportages en emissieregistratie

• Percentage vergunningen actueel 

• Percentage ernstige overtredingen

• Percentage naleving nieuwe eisen

Bij grote en middelgrote stookinstallaties gaat 
DCMR nieuwe normen implementeren om de 
uitstoot van stikstofoxiden te verminderen.



17

MEERJAREN PROGRAMMA VTH 2017-2020

LUCHT EN GEUR
VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

Belang
Vluchtige organische stoffen (VOS) 

zijn slecht voor de gezondheid en het 

milieu. Sommige zijn kanker verwek-

kend en andere bedreigen de 

ozonlaag. Verder is er een gezond-

heidsrisico vanwege reactie-

producten (NOx en ozon). Specifiek 

voor de kanker verwekkende stof 

benzeen is er af en toe publieke 

onrust over kortdurende verhoogde 

concentraties. Er is nog steeds 

overschrijding van de streefwaarde 

(1 µg/m3) voor benzeen in Rijnmond. 

Op dit moment herziet de overheid 

een aantal regels1.

Aanpak
Met het doorvoeren van de 

aangescherpte eisen dringt DCMR 

de milieubelasting terug. DCMR 

moet de wijzigingen binnen vier jaar 

in de vergunning verankeren, of voor 

2019 omzetten naar maatwer k-

voorschriften. Dit vergt een actie 

voor reguleren (actualisatie-

programma) en voor toezicht om te 

onderzoeken of bedrijven de nieuwe 

eisen hebben doorgevoerd. 

1 BREF Large Volume Organic 

Chemical Industry

Gebied
Het gaat vooral om het industriële gebied.

Scope
Vluchtige organische stoffen komen voor bij circa 300 locaties, in de branches 

raffinaderijen, chemie, tank op- en overslag, tankstations, scheepswerven en 

metaalbewerking.

Aantallen in 4 jaar

Aantal te actualiseren/toetsen vergunningen 20

Aantal locaties voor toezicht 300

Indicatoren
• Aantal pieken VOS concentraties 

• Uitstoot VOS door bedrijven

• Percentage vergunningen actueel 

• Percentage ernstige overtredingen

• Percentage naleving nieuwe eisen

Er is nog steeds overschrijding 
van de streefwaarde 
voor benzeen in het 

Rijnmondgebied.
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LUCHT EN GEUR
ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN

Belang
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn 

zeer slecht voor de gezondheid en 

het milieu omdat ze bijvoorbeeld 

kankerverwekkend zijn, genetische 

schade aanrichten, de voortplanting 

belemmeren of zich in de voedsel-

keten ophopen. Deze schadelijke 

gevolgen leiden tot grote maat-

schappelijke onrust wanneer 

emissies plaatsvinden of hebben 

plaatsgevonden. De overheid stelt 

strenge regels op om deze stoffen 

zoveel mogelijk uit de leefomgeving 

te weren.

Aanpak
Er vindt toezicht plaats op uitstoot 

naar lucht en lozingen in het water. 

Hoewel het focuspunt valt onder het 

thema lucht, geldt de aanpak ook 

voor afvalwater. Er is een overlap 

met VOS. Toezicht voor de lucht richt 

zich op de minimalisatie of zo 

mogelijk substitutie van zzs-stoffen 

door andere stoffen, door 

5-jaarlijkse onderzoeken van 

bedrijven te verlangen.

Voor afvalwater is de lozing van zeer 

zorgwekkende stoffen (zzs), zoals 

gewasbeschermingsmiddelen, op 

het riool een aandachtspunt.  

Steekproefsgewijs controleert DCMR 

of de zuiveringsinstallatie op de 

juiste manier werkt, bijvoorbeeld 

door bemonstering van het effluent. 

Gebied
Toepassing vindt plaats in het industriële gebied en de landelijke omgeving. 

De schadelijke effecten van emissies manifesteren zich ook in de 

woonomgeving en het landelijk gebied.

Scope
Voor lucht gaat het om de branches chemie, raffinaderijen, tank op- en 

overslag, energiecentrales en afvalverbranding bij locaties waar stoffen als 

pak’s, benzeen, dioxines of kwik vrijkomen. 

Voor afvalwater gaat het om circa 500 locaties. De focus ligt op de branches 

afvalbeheer (tankautoreinigers), ziekenhuizen en glastuinbouw.

Aantallen in 4 jaar

Aantal te actualiseren/toetsen vergunningen 30

Aantal locaties voor toezicht 530

Indicatoren
• Percentage vergunningen actueel

• Percentage ernstige overtredingen 

• Aantal ZZS emissies

• Aantal locaties dat ZZS loost

Per 1 januari 2018 moeten 
glastuinbouwbedrijven 

het afvalwater voor 
95% zuiveren van 

gewasbeschermingsmiddelen. 
 

Er komt verscherpte aandacht 
voor de minimalisatie van zeer 

zorgwekkende stoffen.
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LUCHT EN GEUR
GEURHINDER

Belang
Geuroverlast beïnvloedt de 

leefbaarheid en gezondheid. Vooral 

geuroverlast veroorzaakt door de 

chemie en de tank op- en overslag 

komt veel voor heeft een nadelig 

effect. Ook de voedingsmiddelen-

industrie en het afvalwaterbeheer 

zorgen geregeld voor industriële 

geurklachten. De grootste 

geurhinder ontstaat bij een niet goed 

functionerende dampretour-

verwerking of bij te snel pompen. 

Momenteel herziet de overheid de 

BREF Large Volume Organic 

Chemical Industry. 

Aanpak
De BBT-conclusies (stand der 

techniek) die voortkomen uit deze 

herziening, verankert DCMR binnen 

vier jaar in de vergunning. Ook is een 

aantal branches per 1 januari 2016 

onder het activiteitenbesluit 

gebracht waardoor het tot 2019 

mogelijk is om geur-emissie-

voorschriften uit de vergunning te 

behouden als maatwerkvoorschrift. 

Aanpassing van de vergunning is 

nodig anders neemt de kans op 

geuroverlast toe. Wanneer de 

vergunning is aangepast, moet 

DCMR controleren of aan de eisen is 

voldaan. Dit vergt een actie voor 

reguleren en toezicht.

Gebied
Het gaat hier met name om het industriële gebied, grenzend aan 

woongebieden.

Scope
Het gaat om circa 50 geuroverlast gevende locaties. Vooral in de branches 

chemie, tank op- en overslag, afvalwaterbeheer en de voedings-

middelenindustrie.

Aantallen in 4 jaar

Aantal te actualiseren vergunningen 20

Aantal locaties voor toezicht 50

Indicatoren
• Aantal stankklachten industrie

• Percentage naleving eisen

• Percentage vergunningen actueel
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ENERGIE
BESPARINGSMAATREGELEN ENERGIE

Belang
Energiebesparing is een belangrijk 

aspect in het verbeteren van de 

duurzaamheid. Nederland streeft 

naar 1,5% energiebesparing per jaar. 

Zo’n 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 energie-

besparingsverplichtingen in de Wet 

milieubeheer en de EED (Energie 

Efficiency Directive). 

De participanten hebben dan ook 

aangegeven veel belang te hechten 

aan energiebesparings maatregelen.  

Aanpak
De wetgeving rond energiebesparing 

voor bedrijven neemt toe en wordt 

steeds concreter. Zo zijn voor een 

groot aantal branches (zoals 

kantoren, scholen en zorg-

instellingen) erkende verplichte 

maatregelen opgesteld op grond van 

het Activiteitenbesluit. Vanuit de EED 

moeten grote ondernemingen 

vierjaarlijks een auditrapportage 

opstellen waarin zij duidelijk maken 

welke maatregelen ze voor energie- 

en vervoersmanagement treffen. 

DCMR beoordeelt deze rapportages. 

De maatregelen richten zich op het 

broeikasgas CO2, maar ook op 

voorkoming van het vrijkomen van 

overige broeikasgassen zoals 

koudemiddelen. 

Voor vergunningplichtige groot-

verbruikers van energie moet DCMR 

in de meeste gevallen eerst maat-

regelen in de vergunning voor-

schrijven voordat toezicht ze kan 

afdwingen.

Gebied
Vergunningplichtige grootverbruikers bevinden zich vaak in het industriële 

gebied, maar ook in de woonomgeving en in landelijk gebied.

Scope
Maatregelen uit het activiteitenbesluit zijn relevant voor circa 1.000 

geselecteerde grootverbruikers en nog eens 400 geselecteerde midden-

verbruikers. 

Besparingsmaatregelen met een terugverdientijd tot 5 jaar zijn relevant bij 

circa 250 geselecteerde vergunningplichtige grootverbuikers.

Aantallen in 4 jaar

Aantal te actualiseren/toetsen vergunningen 80

Aantal locaties voor toezicht handhaving 1.400

Indicatoren
• Percentage vergunningen actueel

• Percentage locaties met besparingsplan

• Percentage naleving eisen
• Potentiele energiebesparing gebaseerd op de door VTH gemaakte 

besparingsafspraken, omgerekend naar hoeveelheid CO2

De wetgeving rond energie-
besparing voor bedrijven 
neemt toe en wordt ook 

steeds concreter. 
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AFVAL, AFVALWATER EN BODEM
BESCHERMING RIOOL

Belang
Bescherming van het riool is een 

bestuurlijke prioriteit. Lozing op het 

riool van oliën en vetten kan de 

werking van het riool en de 

waterzuiveringsinstallaties door 

dichtslibbing ernstig verstoren. Het 

riool functioneert dan niet goed, met 

overlast voor bewoners en andere 

gebruikers als gevolg. Bovendien 

kan dit leiden tot overstorten van het 

riool, waardoor ongezuiverd afval-

water in het milieu kan komen. Deze 

verstoppingen treden vooral op als 

de inrichtingen waar voedings-

middelen worden bereid (horeca) en 

de voedingsmiddelen industrie 

(verwerkers van plantaardige en 

dierlijke oliën en vetten) hun oliën en 

vetten in het riool lozen. 

Aanpak
DCMR zet contacten met gemeenten 

en rioolbeheerders op. Daarna gaan 

we controleren bij welke relevante 

bedrijven we problemen signaleren. 

Dit evalueren we jaarlijks.

Gebied
Het gaat hier vooral om het riool in de woonomgeving.

Scope
1250 locaties in de stedelijke omgeving verdienen aandacht. Vooral in de 

branches horeca en voedingsmiddelen.

Aantallen in 4 jaar

Aantal locaties voor toezicht 1.250

Indicatoren
• Percentage ernstige overtredingen inzake vetvangers

• Aantal verstoppingen riool
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GELUID
GELUIDOVERLAST HORECA

Belang
Geluidhinder heeft een nadelige 

invloed op de gezondheid en op de 

leefbaarheid. Horecabedrijven 

zorgen in voorkomende gevallen 

voor (aanzienlijke) hinder door 

muziekgerelateerde activiteiten in de 

avond- en vroege nachtperiode. Is er 

geluidshinder dan treedt DCMR 

handhavend op. Voorkomen is echter 

beter dan handhaven. 

Aanpak
Een van de oorzaken van het 

ontstaan van geluidhinder door 

horecagelegenheden is de relatief 

snelle wisselingen van exploitanten. 

Daardoor is er met regelmaat 

sprake van repeterende klachten-

patronen. DCMR wil daarom met de 

participanten een goede preventieve 

aanpak opzetten rond de aanvraag 

van exploitatievergunningen. 

Gebied
Geluidhinder geldt voor de woonomgeving.

Scope
Geluidhinder is relevant bij 600 overlastgevende horeca- en sportbedrijven.

Aantallen in 4 jaar

Aantal preventief te beoordelen exploitatievergunningaanvragen 300

Aantal horecageluidmeetrondes 300

Indicatoren
• Klachten top 10 horeca 

• Aantal ingediende akoestische onderzoeken

• Aantal beoordeelde exploitatie-aanvragen
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PROCES DOELEN
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Procesdoelen zijn een randvoorwaarde voor de goede uitvoering van het 

meerjarenprogramma. DCMR heeft hiervoor kritische prestatie-

indicatoren benoemd in de beleidsbegroting 2017. Voor een goede 

bediening van zowel de bedrijven als de participanten richt DCMR de VTH-

processen lean in. Daarbij speelt de inzet op innovatieve instrumenten een 

rol. Om op een effectieve en efficiënte manier bij te dragen aan het 

realiseren van de beleidsdoelen heeft DCMR doelstellingen voor deze 

processen benoemd. De focus ligt op de belangrijkste procesdoelen.

Afronding van besluiten binnen de 
wettelijke termijnen

Doelstelling 
Het verhogen van de klantgericht heid van DCMR. 

Het op tijd vastleggen van eisen en maatregelen is ook 

nodig om adequaat toezicht te kunnen houden.

Indicator
• Percentage afgeronde uitgebreide procedures binnen 

wettelijke termijn

• Percentage afgeronde reguliere procedures binnen 

wettelijke termijn

Actualisatie van vergunningen 
overeenkomstig het programma

Doelstelling 
Het vergunningenbestand actueel houden.  

Actuele vergunningen zijn belangrijk omdat DCMR op die 

manier goed kan beoordelen of de beleidsdoelstellingen 

zijn gehaald. En het creëert duidelijkheid. Zo kan de 

organisatie het toezicht effectiever inzetten.

Indicator
• Percentage vergunningen geactualiseerd conform 

programma
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Uitvoering van controles conform de 
programmering

Doelstelling 
Risicogestuurd toezicht.

De opgave voor de DCMR is groot en de organisatie wil 

de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt 

mogelijk inzetten. Daarom maakt DCMR in de uitvoering 

keuzes. Programmatisch handhaven helpt om dat op een 

onderbouwde manier te doen. Het programmatisch 

(preventief) toezicht is gebaseerd op uitgevoerde 

risicoanalyses en houdt rekening met het in dit MJP 

geschetste kader. 

Door het uitvoeren van het programma vindt het toezicht 

en de handhaving risicogericht en met de juiste focus 

plaats. En zet DCMR  adequaat en efficiënt in op de 

verbetering van het naleefgedrag en de beperking van 

ernstige milieuovertredingen.

Indicator
• Percentage uitgevoerde controles conform het jaarlijks 

op te stellen inspectieprogramma

Opvolgen van overtredingen conform 
de sanctiematrix

Doelstelling 
Ervoor zorgen dat DCMR de bedrijven in het gebied 

uniform behandelt (level playing field) zodat gelijke 

overtredingen op dezelfde wijze worden bestraft.

De sanctiematrix beschrijft de rode draad in het 

handhavingsproces. Uitgangspunt is de ‘beginselplicht 

tot handhaving’ zoals de rechtspraak deze heeft 

geformuleerd. Dit houdt in dat wij in beginsel van de 

overheid mogen verwachten dat zij handhavend optreedt 

tegen geconstateerde overtredingen. 

Niet tegen alle overtredingen is het mogelijk en 

wenselijk om handhavend op te treden. Bovendien is 

daar ook geen capaciteit voor. De strategie biedt daarom 

een gestructureerd afwegingskader en tegelijkertijd 

enige flexibiliteit. Zo kunnen we inspelen op en rekening 

houden met lokale wensen en omstandigheden.

Indicator
• Percentrage uitgevoerde acties conform de 

sanctiematrix
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Vergunning 2.0

Doelstelling 
De DCMR heeft de ambitie om in het project 

vergunnings verlening 2.0 het proces van vergunning-

verlening te optimaliseren en daarmee mede een 

efficiëntie- en kwaliteitsslag te realiseren. Het 

streefbeeld is een dynamische vergunning waarin 

wijzigingen eenvoudig te verwerken zijn in de 

oorspronkelijke aanvraag en vergunning. De vergunning 

is daarmee altijd actueel en we voorkomen aanvragen 

van revisievergunningen. 

Eerst ontwikkelt DCMR een register met vergunning-

voorschriften en de algemene regels op bedrijfsniveau 

(geconsolideerd). Zo zijn vergunningen altijd actueel, 

realiseert de organisatie de milieu voordelen van nieuwe 

bepalingen eerder en wordt toezicht effectiever. Voor de 

aanvragers wordt het vergunningsproces overzichtelijker 

en efficiënter.

Dit procesdoel heeft een ontwikkelingskarakter. DCMR 

rapporteert over de voortgang.

Doelgroepanalyse

Doelstelling 
Voor alle branches is ten behoeve van effectgericht 

toezicht een doelgroepanalyse relevant. Binnen het 

project doelgroepanalyse analyseert DCMR bedrijven en 

branches op basis van diverse informatiebronnen. Zo 

bepaalt de organisatie de inzet en bepaalt vervolgens de 

strategische en tactische inspectiemethodiek. Het niveau 

van de analyse verschilt naarmate het beoogde effect 

(zoals naleving en/of overlastreductie) relevanter is. 

Dit procesdoel heeft een ontwikkelingskarakter. Op basis 

van gebleken effectiviteit ontwikkelt de organisatie deze 

door. DCMR rapporteert over de voortgang.

Een altijd actuele vergunning levert 
milieuvoordeel en effectief toezicht op.
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Voorbereiding Omgevingswet 

Doelstelling 
Goed voorbereid zijn op de invoering van de 

Omgevingswet.

De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke 

leefomgeving bereiken en in stand houden. De wetgever 

wil doelmatig beheer en gebruik van die fysieke 

leefomgeving voor maatschappelijke functies realiseren. 

De wet gaat uit van:

• vergaande integratie op plan-,  beleids- en 

uitvoeringsniveau

• een integrale beoordeling van de fysieke leefomgeving 

(waaronder milieu, duurzaamheid, ruimtelijke 

ordening, welstand, gezondheid, infrastructuur)

• meer lokale bestuurlijke afwegingsruimte

• meer betrokkenheid van burgers en bedrijven

• vergaande digitale ontsluiting van omgevingsinformatie

Met deze wet is vooraf sneller duidelijk wat wel en niet 

kan in de fysieke leefomgeving. En is minder bijsturing 

en reparatie nodig in de uitvoering. Naar verwachting 

treedt de wet in 2019 in werking. Dit heeft primair 

consequenties voor de wijze waarop beleid- en 

ruimtelijke advisering plaatsvindt. Ook voor bedrijfs-

gerichte taken als vergunningverlening, toezicht en 

handhaving heeft de Omgevingswet gevolgen. Dit is ook 

weer afhankelijk van de manier waarop de participanten 

de implementatie van de Omgevingswet vormgeven. 

Gelet hierop spant DCMR zich op de volgende 

gebieden in:

• Het komen tot goed samenspel met de participanten 

en andere spelers in de Rijnmond om de gevolgen van 

de Omgevingswet te verkennen.

• Het aanbieden van actuele kennis en gegevens over de 

gebiedskwaliteit. 

• Het voorsorteren op de Omgevingswet in kennis, 

processen en producten. 

Dit procesdoel heeft een ontwikkelingskarakter. DCMR 

rapporteert over de voortgang.
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ONTWIKKELINGS
PUNTEN
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Voor de ontwikkelingspunten gaat DCMR in de periode van het meerjaren

programma kennis en informatie in kaart brengen. We gaan eerst 

verkennen of en hoe we deze punten bij de reguliere uitvoering van de 

bedrijfsgerichte VTHtaken (of gebiedstaken) kunnen meenemen. Het is 

niet op voorhand duidelijk of DCMR op (al) deze punten een wettelijke taak 

of aanvullende opdracht heeft. Voor de ontwikkelingspunten heeft DCMR 

geen indicatoren benoemd. Jaarlijks stelt DCMR een voortgangsrapportage 

op per ontwikkelingspunt.

Cybersecurity
Bedrijven maken in toenemende mate gebruik van het 

internet om hun installaties efficiënt en plaats-

onafhankelijk te kunnen besturen. Dat brengt 

kwetsbaarheid en veiligheidsrisico’s met zich mee als 

het mogelijk is deze besturing op afstand te hacken.

De richtlijn Netwerk- en Informatiebeveiliging verplicht 

exploitanten van kritieke infrastructuur, essentiële 

aanbieders van informatiemaatschappijdiensten en 

overheden om adequate maatregelen te nemen voor het 

beheren van beveiligingsrisico’s en het rapporteren van 

ernstige incidenten. De overheid heeft deze Europese 

richtlijn vastgesteld en werkt deze nu nationaal uit. 

Onduidelijk is vooralsnog wie het bevoegd gezag voor 

deze richtlijn wordt. Vooruitlopend op de richtlijn moeten 

bedrijven cyberincidenten melden bij het nationaal cyber 

security centrum (NCSC). Dit centrum biedt onder-

steuning rondom digitale veiligheid. 

Activiteiten 
DCMR onderzoekt met de relevante partijen of en zo ja 

welke rol zij heeft bij het terugdringen van de met 

cybercrime verbonden risico’s voor de omgeving. 

Daarbij ligt de focus van DCMR op de kritische industrie. 

Gebied 
De grootste risico’s vinden we in industrieel gebied en 

de woonomgeving.

Incidentenonderzoek
Wanneer er een incident optreedt, reageren wij op dit 

incident om de veiligheid en het milieu optimaal te 

beschermen. Een bedrijf dient de gevolgen van een 

incident op grond van de zorgplicht altijd onverwijld 

ongedaan te maken. En op basis van de vergunning is het 

bedrijf verplicht incidenten te melden. DCMR gebruikt 

informatie over incidenten die het bedrijf rapporteert 

vaak alleen in de beoordeling over de veiligheid van het 

betreffende bedrijf. De preventieve werking van 

vergelijkbare risico’s bij andere inrichtingen behoeft een 

nadere analyse en uitwerking.  

Activiteiten
Beschikbare informatie  analyseren en doorvertalen naar 

vergelijkbare bedrijven. Met als doel de pdca-cyclus na 

incidenten beter te sluiten door de juiste follow-up te 

geven aan de leerpunten.  

Gebied
Dit ontwikkelingspunt speelt primair in de industriële 

omgeving.



31

MEERJAREN PROGRAMMA VTH 2017-2020

Nieuwe brandstoffen
LNG en waterstof zijn op dit moment  de nieuwe 

brandstoffen die worden gebruikt in het verkeer. 

De productie, de opslag, het vervoer en de verlading van 

nieuwe brandstoffen brengen extra veiligheidsrisico’s 

met zich mee. 

Activiteiten
Het is nodig om de toepassing van nieuwe brandstoffen 

in stedelijk gebied te onderzoeken en een afwegings-

kader voor de beoordeling van het veiligheidsrisico vast 

te stellen. Voor uitvoering van regelgeving rondom 

nieuwe brandstoffen moeten de medewerkers van de 

DCMR een adequaat kennisniveau hebben en zij dienen 

hiervoor een opleiding te krijgen.

Gebied
Dit ontwikkelingspunt speelt in de industriële gebieden 

en de woonomgeving.

Van afval naar grondstof/circulaire 
economie
De toenemende schaarste van traditionele grondstoffen, 

en de wens om de afhankelijkheid (van het importeren) 

daarvan terug te dringen, maakt dat overheden en 

marktpartijen inzetten op de meer circulaire en biobased 

economie. Organisaties zetten afval in als grondstof. 

De Europese Commissie heeft in december 2015 een 

beleidspakket voor de circulaire economie gelanceerd. 

Inmiddels is in 2016 het rijksbrede programma Circulaire 

Economie met de titel ‘Nederland circulair in 2050’ 

verschenen. 

De participanten onderschrijven het belang van het 

bevorderen van de circulaire economie. Vooral in het 

Rijnmondgebied met zijn grote belang in traditionele 

grondstoffen als olie, kolen en andere mineralen voelen 

we de urgentie van deze transitie. Partijen zetten onder 

meer in op recycling en optimale benutting van 

grondstoffen. 

Activiteiten
De DCMR richt zich op inpassing van deze nieuwe 

vormen van bedrijvigheid in het gebied. Daarbij beziet zij 

of bestaande wettelijke kaders en regels die op de oude 

economie zijn toegesneden, de nieuwe bedrijvigheid niet 

onevenredig hindert.

Gebied
Dit ontwikkelingspunt speelt in alle gebiedssoorten.
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Asbestketen en grondstromen
Asbestvezels vormen bij inademing een groot gezond-

heidsrisico. Hoewel de toepassing om die reden 

inmiddels is verboden, komt asbest nog veel voor. 

Het verwijderen moet zorgvuldig gebeuren, om te 

voorkomen dat er alsnog asbestvezels in het milieu 

komen. 

Asbestverontreiniging leidt vaak tot maat schappelijke 

onrust. Daarom heeft dit ontwikkelings punt ook een 

hoge prioriteit. Bovendien hebben het Rijk, het IPO en de 

VNG in juni 2009 een package deal gesloten, waarin zij 

afspraken hebben gemaakt over het toezicht op asbest.

In de komende jaren vindt in verband met het verbod op 

asbestdaken (2024) veel verwijdering of sloop van deze 

daken plaats. Door de relatief hoge verwijderingskosten 

voor de ontdoener van dit asbestafval neemt het risico 

toe dat bij de sloop van deze daken er nieuwe 

verontreinigingen ontstaan. Er komen als gevolg van dit 

verbod naar verwachting nieuwe asbestsaneerders op de 

markt die mogelijk niet allemaal over de juiste 

certificeringen en/of kennis en/of veiligheidscultuur 

beschikken. De kans op illegale verwijdering van 

asbesthoudend materiaal (intensivering asbestdaken 

sanering) wordt groter.

Bij het transport van verontreinigde grond naar bijvoor-

beeld locaties voor terreinophoging, kunnen gezond-

heids risico’s ontstaan. De handelingen met en de 

kwaliteitsverklaringen van deze partijen grond, voldoen 

regelmatig niet aan de regelgeving. Het grondverzet 

geeft ruimte aan grondbewerkers en toeleveranciers 

voor het illegaal mengen met andere partijen grond of 

voor het slim herbemonsteren van de betreffende partij 

grond. 

Activiteiten
Voor dit ontwikkelingspunt is het nodig aandacht te 

besteden aan de hele keten, de informatiehuishouding 

binnen de keten en de onderlinge samenhang tussen de 

partijen die daarin een rol spelen. De DCMR brengt eerst 

de ketens in kaart en ontwikkelt een gerichte aanpak. 

Gebied
De grootste risico’s ontstaan voornamelijk in de 

woonomgeving en het landelijk gebied.
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Warmte/koude uitkoppelen
Bij de grote industrie gaat veel energie verloren in de 

vorm van warmte of koude. Andere bedrijven kunnen 

mogelijk die warmte of koude benutten. Daarnaast kan 

het warmtenet die warmte leveren aan huishoudens. In 

de overgang naar beperkt fossiel tijdperk gaat hier de 

komende jaren de meeste aandacht naar uit. De Energie-

efficiëntie richtlijn geeft hier de kaders voor aan. Bij 

bijvoorbeeld nieuwbouw en renovatie van 

stookinstallaties groter dan 20 MW is een kosten/

batenanalyse naar uitkoppeling inmiddels verplicht. Het 

uitkoppelen van warmte of koude  wordt nog maar 

beperkt toegepast. Indien een groot bedrijf dit doet, kan 

het effect hiervan zeer groot zijn.  

Activiteiten 
Onder regie van het Programmabureau Warmte Koude 

Zuid-Holland is de DCMR actief betrokken bij het 

onderwerp. DCMR wil onder meer verkennen welke 

mogelijkheden zij heeft om deze ontwikkelingen binnen 

de grote inrichtingen te stimuleren.

Gebied
Dit ontwikkelingspunt speelt primair in de industriële 

omgeving.

Ontkoppelen hemelwater
Het aantal extreme regenbuien neemt door de 

klimaatveranderingen naar verwachting toe. Indien dit 

niet verontreinigde hemelwater wordt geloosd op het 

vuilwaterriool, is dit een onnodige en grote belasting op 

de capaciteit van het riool. Het reinigingsrendement van 

de zuiveringsinstallaties wordt hierdoor minder. 

Overschrijding van de capaciteit van het riool resulteert 

in overstort van vervuild rioolwater naar het opper-

vlaktewater, met verontreiniging van het oppervlakte-

water tot gevolg.

Activiteiten
DCMR onderzoekt op welke wijze de ontkoppeling van 

het hemelwater bij inrichtingen kan worden bevorderd. 

Gebied
Dit ontwikkelingspunt speelt vooral bij inrichtingen in de 

industriële en landelijke omgeving.
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Inzet en programmering
De focuspunten vertaalt DCMR jaarlijks in branche-

plannen en een actualisatieprogramma. In dit MJP geven 

we per focuspunt aan welke inspanningen DCMR levert 

en hoe ze rapporteert over de effecten. 

Inzet going concern
De VTH taken die geen focuspunt zijn, behandelen we als 

going concern. Het VTH Uitvoeringsplan (UP) beschrijft 

de going concern aanpak voor de VTH taken. 

Binnen het uitvoeringsprogramma beschrijft DCMR op 

grond waarvan de organisatie vergunningen in het 

lopende jaar actualiseert en met welke frequentie DCMR 

toezicht houdt op de verschillende inrichtingen.

Monitoring van indicatoren
Halverwege het kalenderjaar monitort DCMR de 

jaarlijkse voortgang. In deze monitor besteedt de 

organisatie aandacht aan de voortgang van de uitvoering 

van het programma en aan de effecten daarvan op de 

indicatoren. Daarbij geven we voor elk focuspunt, 

ontwikkelingspunt en procesdoel aan of we goed op 

koers liggen. Als blijkt dat de activiteiten niet de beoogde 

effecten hebben geven we een advies over het 

voortzetten, aanpassen, of beëindigen van de 

geprogrammeerde inzet.

Aanpassen MJP
Aan het einde van elk kalenderjaar herijkt DCMR het 

MJP in overleg met de participanten.  Zij doet dit op basis 

van de resultaten van de monitoring, nieuwe ontwikke-

lingen, of aanpassingen in het beleid van de partici-

panten. Het herijkte MJP vormt dan de basis voor het 

opstellen van het nieuwe actualisatieprogramma voor 

vergunningen, de nieuwe toezicht en handhavings aanpak 

per branche en (maatwerk-) afspraken per participant.

Financiële consequenties MJP 
Het MJP geeft richting aan de brancheaanpak voor 

toezicht in de periode 2017-2020 en aan het 

actualiseringsprogramma vergunningen. Het vindt zijn 

weerslag in de werkplannen met de participanten. Naast 

de focuspunten, procesdoelen en ontwikkelingspunten 

zijn er de going concern punten. Deze komen ook terug 

in de afspraken met de participanten. 

Maatwerkafspraken blijven altijd mogelijk. De beschik-

bare middelen bepalen de mogelijke intensiteit van de 

aanpak van focuspunten en daarmee ook het effect dat 

we kunnen bereiken. De verkenning van de aanpak op de 

ontwikkelingspunten is begroot binnen de werkplan-

budgetten. Voor de uitvoering van deze taken (in het 

programma bedrijven of gebieden) is de financiële 

impact nog niet duidelijk.  



37

MEERJAREN PROGRAMMA VTH 2017-2020

METHODISCHE 
VERANTWOORDING



38

MEERJAREN PROGRAMMA VTH 2017-2020

De keuze van de onderwerpen in het meerjaren programma heeft DCMR 

gemaakt op basis van een risicoanalyse. De risicoanalyse heeft 

plaatsgevonden in vier stappen:

1. Benoemen belangrijke onderwerpen per thema

2. Inschatten van risico’s op kans en effect

3. Inschatten politiek/bestuurlijke wensen en wettelijke ontwikkelingen

4. Selectie hoofdprioriteiten MJP.

Benoemen belangrijke onderwerpen 
per thema
In de eerste stap hebben de experts van DCMR een 

groslijst van onderwerpen opgesteld. Dit hebben zij 

(deels) voorbereid aan de hand van de bestaande 

toezichtsanalyses en een omgevingsverkenning 

(ondermeer ontwikkeling in wet- en regelgeving). 

Ze hebben rekening gehouden met de beleidsplannen en 

collegeprogramma’s van de participanten.

Per thema vond een selectie van de belangrijke 

onderwerpen plaats: die onderwerpen waar nu of in de 

nabije toekomst risico’s kunnen optreden. Een risico is 

een ‘ongewenste situatie waarbij mogelijke maatschap-

pelijke schade, gerelateerd aan de doelen van de 

participanten en wetgever, optreedt’. Het kan dan gaan 

om ongewenst, schadelijk of risicovol gedrag dan wel het 

niet optimaal regelen van de vergunde situatie. 

 

rood   - stedelijk

grijs   - industrie

groen - landelijk

Inschatten van risico’s op kans en effect
Met risicomatrices heeft DCMR vanuit haar kennis en 

ervaring risico’s per onderwerp beoordeeld en gewogen. 

Twee criteria bepalen de risico’s: de kans en het effect. 

Het toetsingskader bevat twee vragen voor elk te 

prioriteren onderwerp: 

1. Wat is het ingeschatte potentiële effect van een 

eventueel ‘schadegeval’ op het moment dat het zich 

voor doet? 

2. Hoeveel situaties vinden er plaats waarin het risico 

op schade ontstaat (de kans)? 

Bij het inschatten van de effecten heeft DCMR gekeken 

naar het effect op veiligheid, gezondheid, duurzaamheid 

en leefbaarheid. Om de onderlinge vergelijkbaarheid van 

die verschillende effecten te bevorderen heeft DCMR de 

schalen onderling afgestemd. De inschattingen op deze 

twee aspecten gelden voor drie verschillende 

gebiedssoorten: de landelijke omgeving, de 

woonomgeving en de industriële omgeving. Hiermee 

doen we recht aan de verschillende karakteristieken van 

de gebieden van de verschillende participanten. We gaan 

uit van de vestigingsplaats van de inrichtingen. 

De effecten kunnen natuurlijk verder reiken dan de 

vestigingsplaats, of zelfs helemaal in een andere 

gebiedssoort plaatsvinden. Bij het inschatten van de 

potentiële effecten hebben we daar rekening mee 

gehouden. 

Uiteindelijk gaat het om de onderlinge verhouding tussen 

de verschillende onderwerpen. In een laatste stap 

hebben de experts de verschillende gevonden 

uitkomsten gewogen:

1. Staan de gevonden risico’s in de juiste verhouding tot 

elkaar?

2. Wat betekenen de uitkomsten voor een eventuele 

prioritering? Wat staat ‘bovenaan’? 
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Inschatten politiek/bestuurlijke 
wensen en wettelijke ontwikkelingen
De afweging van kans en effect per onderwerp is een 

afweging tegen het maatschappelijke risico: de kans dat 

er ernstige schade aan veiligheid, gezondheid, 

leefbaarheid en/of duurzaamheid optreedt. Er spelen 

meer elementen een rol bij het kiezen van focuspunten. 

We hebben daarom ook een inschatting gemaakt van de 

bestuurlijke wensen en van de wettelijke verplichtingen. 

DCMR experts hebben de bestuurlijke wensen ingeschat 

op basis van hun eigen inzicht. En  ze hebben deze 

wensen getoetst aan het beleid en de programma’s van 

de participanten. In een workshop bespraken ambtelijk 

vertegenwoordigers van de participanten de voorgestelde 

speerpunten en stelden zij mutaties voor. Dit alles op 

basis van bestuurlijke prioriteit van de betreffende 

onderwerpen. 

Selectie hoofdprioriteiten MJP
DCMR heeft op grond van deze overwegingen en input de 

hoofdprioriteiten voor het MJP benoemd als focus-

punten, ontwikkelingspunten en een focus op specifieke 

procesdoelen. Deze selectie is afgestemd met de DCMR 

experts en de participanten. 

Het is zaak om voor het meerjarenprogramma 
duidelijk vast te stellen welke onderwerpen in 

het programma prioriteit moeten krijgen.
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