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Geachte voorzitter,
Hierbij bieden wij u het werkplan 2022 van DCMR ter informatie aan. In de GS vergadering van
14 december jl. hebben wij het werkplan 2022 vastgesteld.
Het werkplan vormt de basis voor de werkzaamheden van DCMR in 2022 voor Zeeland. In het
werkplan zijn de kaders omschreven voor uitvoering van de taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de bedrijven in Zeeland waarvoor het besluit
risico’s zware ongevallen en de richtlijn industriële emissies (BRZO en RIE-4 bedrijven) van toepassing
is. Het gaat daarbij op dit moment om 24 bedrijven.
Op de uitvoering van de milieutaken zijn een aantal juridische en inhoudelijke kaders van toepassing.
In het werkplan is nader uitgewerkt op welke manier DCMR aan deze kaders invulling geeft. DCMR
borgt dat aan de kaders wordt voldaan door bijvoorbeeld beschreven werkprocessen, voldoende
opleidings- en kennisniveau en voldoende inzet van de betrokken medewerkers.
Het werkplan 2022 vormt ook het financieel kader voor de werkzaamheden. Voor de taken uit het
werkplan van DCMR voor 2022 is voldoende dekking en dit kan budgettair neutraal binnen de
provinciale begroting worden verwerkt.
Afrekening vindt plaats op nacalculatie op basis van werkelijke inzet in uren en materiele kosten. Aan
het eind van het jaar 2022 vindt er geen financiële verrekening plaats, maar wordt het resultaat op het
werkplan op de balans van de DCMR toegevoegd aan een ‘voorschot met specifiek bestedingsdoel’.

Dit voorschot kan ook negatief zijn in een bepaald jaar. Met de provincie is overeengekomen dat het
voorschot gemiddeld over 4 jaar (2023) op nul zou moeten uitkomen. DCMR geeft aan dat het mogelijk
is dat het voorschot eind 2022 kleiner is dan nul. Dit is afhankelijk van het aanbod van vraag gestuurd
werk zoals behandeling van vergunningaanvragen. Vanuit het reguliere accountbeheer monitoren we
dit en sturen wij indien nodig bij.
Volledigheidshalve verwijzen wij u verder naar het bijgevoegde werkplan 2022.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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