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Middelburg, 15 december 2020
Geachte voorzitter,
In de vergadering van Gedeputeerde Staten van 15 december jl. is besloten om in te stemmen met het
werkplan 2021 voor uitvoering van de taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving voor de BRZO en RIE-4 bedrijven.
Met deze brief bieden wij u het werkplan 2021 van DCMR ter informatie aan.
DCMR voert in opdracht van de Provincie de taken uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht
en Handhaving (VTH) voor de 24 bedrijven in Zeeland die onder het besluit risico’s zware ongevallen
(BRZO en ook wel ‘seveso’-bedrijven genoemd) en de richtlijn industriële emissies, categorie 4 (RIE-4)
vallen. In het werkplan 2021 van DCMR is aangegeven op welke wijze de uitvoering van de VTH taken
voor deze bedrijven plaats zal vinden. Het werkplan is één van de formele documenten waarin de
afspraken zijn vastgelegd tussen de Provincie en DCMR over de uitvoering van de milieutaken voor deze
bedrijven in Zeeland.
In 2019 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Provincie Zeeland en DCMR vastgesteld.
Hierin zijn de juridische kaders van de opdracht aan DCMR vormgegeven. Deze kaders zijn met name
gericht op het proces en gelden als algemene uitgangspunten. In artikel 5 van de DVO is aangegeven dat
er jaarlijks een werkplan door DCMR wordt opgesteld. Dit werkplan moet door GS worden vastgesteld.
Op de uitvoering van de milieutaken zijn een aantal juridische en inhoudelijke kaders van toepassing. De
wettelijke eisen ten aanzien van het kwaliteitsniveau voor de VTH-taken zijn vastgelegd in de provinciale
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. Daarnaast zijn de
beleidsregels operationeel beleid VTH + specialisaties omgevingsrecht van toepassing (ook wel VTH
programma genoemd). Dit VTH-programma wordt begin 2021 herzien naar aanleiding van de VTH
strategie die is opgesteld met alle overheden, uitvoeringsdiensten en andere VTH partners in Zeeland.
Het werkplan houdt rekening met deze wijziging; DCMR is ook betrokken geweest bij de totstandkoming
van de nieuwe VTH-strategie. Daarnaast vormen de Richtlijn Industriële Emissies, de BREFs, de PGS
richtlijnen, de specifieke Europese en landelijke wetgeving en beleidsrichtlijnen voor Geluid,
Luchtkwaliteit, Geur, Bodem en Afvalwater de inhoudelijke basis voor de uitvoering van de VTH taken
voor de Zeeuwse BRZO/RIE 4 bedrijven.
In het werkplan is nader uitgewerkt op welke manier DCMR aan deze kaders invulling geeft. DCMR borgt
dit door beschreven werkprocessen, voldoende opleidings- en kennisniveau en voldoende inzet van de
betrokken medewerkers.
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In het werkplan is aangegeven dat voor de personele werkzaamheden die nodig zijn voor uitvoering van
de VTH taken voor de Zeeuwse BRZO en RIE4 bedrijven uitgegaan wordt van 26.450 uur (€ 3.108.975).
Voor materiele uitgaven, metingen indirecte lozingen en emissies en voor de bijdrage aan de meldkamer
is een bedrag van € 128.000 nodig. DCMR voorziet een aantal additionele werkzaamheden in 2021. Het
betreft het project Zeer Zorgwekkende stoffen (€ 68.200), Wabo toezicht bij prioritaire bedrijven (€
90.700) en aanvullende inzet op vergunningverlening bij prioritaire bedrijven (€ 36.280).
De totale kosten voor personele werkzaamheden inclusief additionele werkzaamheden en materiële
kosten zoals beschreven in het werkplan 2020 bedragen derhalve € 3.432.155,=. Dit bedrag is
beschikbaar binnen de bestaande begroting.
Provincie Zeeland heeft nog separate opdrachten aan DCMR verstrekt voor de implementatie van de
Altijd Actuele vergunning en voor exploitatie van het meetpunt in Sluiskil. Ook deze opdrachten zijn
binnen de bestaande begroting gedekt.
Altijd Actuele digitale vergunning (AADV)
In 2021 worden de vigerende vergunningvoorschriften van de 24 Zeeuwse BRZO-RIE bedrijven
opgenomen in het digitale voorschriftenregister (ook wel genoemd de AADV). In 2021 wordt verder
ingezet op het optimaliseren van het systeem. De provincie Zeeland draagt in 2021 € 50.000,- bij aan de
implementatie.
Monitoring luchtkwaliteit Sluiskil
Er is bij Sluiskil een meetpunt ingericht voor het bepalen van de luchtkwaliteit. Voor het exploiteren
daarvan is een opdracht verleend voor 5 jaar voor een bedrag van € 30.000,- per jaar.
De kosten worden vooraf per kwartaal bij de provincie in rekening gebracht. Afgesproken is dat DCMR
aan het eind van het jaar niet het verschil tussen begroting en de werkelijke kosten bij de provincie in
rekening brengt of terugbetaalt. Het jaarresultaat op het jaarplan wordt op de balans van de DCMR
toevoegt aan een “voorschot met specifiek bestedingsdoel”. Dit voorschot moet gemiddeld om de 4 jaar
op 0 uitkomen.
In 2021 zal een bedrag van € 18.350 voor uitvoering van het project citizens science (scholen project met
fijn stof metingen) ten laste van dit ‘voorschot met specifiek bestedingsdoel’ worden gebracht. Dit project
vloeit voort uit het Schone Lucht Akkoord en kan dus binnen het reguliere budget van DCMR worden
uitgevoerd.
In de maandelijkse voortgangsrapportages wordt gerapporteerd over bestede uren en benutting van het
materieel budget. Vanuit het accountmanagement wordt hierop ambtelijk en bestuurlijk gestuurd in de
periodieke gesprekken, onder andere tussen directie en portefeuillehouders GS.
Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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