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Geachte Voorzitter,
Hierbij ontvangt u de zogenaamde T3 rapportage van DCMR ter informatie. Dit rapport geeft het
financiële resultaat weer over 2021 en in beperkte mate ook de inhoudelijke resultaten van de inzet
van DCMR vorig jaar.
DCMR voert de taken van de Provincie Zeeland uit voor de industriële bedrijven op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het gaat daarbij om bedrijven die onder het
besluit risico’s zware ongevallen en de richtlijn industriële emissies vallen (BRZO en RIE4 bedrijven).
DCMR rapporteert elke vier maanden over inzet en behaalde resultaten. De rapportages zijn
cumulatief, waardoor het rapport over het derde trimester (de T3) het jaarresultaat weer geeft.
Financiële resultaten:
Wij hebben aan DCMR per brief van 16 december 2020 opdracht verstrekt voor het uitvoeren van de
VTH taken in 2021 voor een bedrag van € 3.432.155 Per brief van 16 maart 2021 hebben wij €180.000
additioneel ter beschikking gesteld voor extra inzet op repressief Wabo toezicht. Daarnaast is vanuit
het voorschot met specifiek bestedingsdoel € 18.350 beschikbaar gemaakt voor het project Citizens
Science. Totaal heeft GS een bedrag van € 3.630.505 beschikbaar gesteld aan DCMR voor uitvoering
van werkzaamheden in 2021.
Uit de T3-rapportage blijkt dat er op het gehele werkplan sprake is van een onderbesteding van
ongeveer € 47.000
Het gerealiseerde gemiddelde uurtarief is € 1,15 hoger dan begroot. Dit uurtarief wordt berekend aan
de hand van de inzet van medewerkers in verschillende salarisschalen. Er is in 2021 meer inzet
geweest van medewerkers in een hogere salarisschaal dan vooraf is begroot. Er zijn verder een aantal
posten die wat hoger uitvallen dan begroot werd. Zo zijn de materiele lasten in 2021 € 51.744 hoger
uitgekomen. Dit is te verklaren door de hogere kosten (€ 90.565,- ) voor de inzet RUD Zeeland voor de
expert adviezen bodem en geluid voor Wabo vergunningverlening en Wabo toezicht. De RUD verzorgt
deze expert adviezen vanwege hun specifieke gebiedskennis en de wens van de provincie Zeeland
i.v.m. de robuustheid van de RUD.
Er zijn ook posten waarop minder uren zijn gerealiseerd dan dat vooraf begroot was. In 2021 was er
bijvoorbeeld minder inzet nodig voor prioritaire dossiers dan vooraf gedacht. Het gaat daarbij om
aanvullende inzet op zowel toezicht als vergunningprocedures.
In het werkplan 2021 is afgesproken dat er een korting verrekend wordt voor de te hoge doorbelasting
van huisvestingskosten in de tarieven de DCMR. Voor 2021 gaat dit om een bedrag van €93.978.

Met DCMR is overeengekomen dat het financieel resultaat verrekend wordt met het financieel
voorschot met specifiek bestedingsdoel. Dit bedrag is beschikbaar voor werkzaamheden van DCMR
voor de provincie Zeeland. Elke vier jaar (de huidige vierjaarstermijn eindigt eind 2022) vindt
verrekening hiervan plaats. Het totale voorschot met specifiek bestedingsdoel van de provincie
Zeeland bij de DCMR bedraagt ultimo 2021 € 321.978. Dit voorschot zal deels of geheel worden
gebruikt voor inzet voor het werkplan 2022.
Inhoudelijke resultaten:
Wij willen in deze brief ook kort stilstaan bij een beperkt aantal inhoudelijke resultaten:
Toezicht en handhaving:
In 2021 zien we een afname van het aantal overtredingen bij Brzo en RIE4 bedrijven. In 2019 en 2020
was er nog sprake van een toename van overtredingen die bij Brzo inspecties werden geconstateerd.
In 2021 zijn er in totaal 56 overtredingen geconstateerd. Ten opzichte van 2020 is dat een substantiële
daling, toen er nog 96 overtredingen werden geconstateerd.
Uit de rapportage blijkt wel een toename van de inzet op strafrechtelijke handhaving. In 2021 liepen er
totaal 12 zaken bij 8 bedrijven. In 2020 waren dat er nog 5. Deels komt dat door een toename van
verzoeken voor deelname van inspecteurs van DCMR aan onderzoeken van de handhavingspartners
(arbeidsinspectie en OM). Daarnaast zorgt toepassing van de landelijke handhavingsstrategie ook voor
een toename van de inzet van strafrechtelijke handhavingsinstrumenten.
In 2021 zijn afspraken gemaakt tussen DCMR en de RUD Zeeland om de taken met betrekking tot
asbestsloop in bouwwerken uit te laten voeren door inspecteurs van de RUD Zeeland.
Vergunningverlening:
In 2021 heeft DCMR veel werk verricht voor nieuwe initiatieven in het kader van de energietransitie
(groene waterstof en carbon capture & storage). Dit zijn aanvragen waar tijdsdruk op staat in verband
met subsidie aanvragen die tijdig moeten worden ingediend. Daarom heeft DCMR in 2021 keuzes
moeten maken waar de capaciteit van de vergunningverleners werd ingezet. Hierdoor is het periodiek
actualiseren op deelthema’s zoals de PGS-en, en de BBT conclusies in 2021 niet opgepakt. Wel is
gewerkt aan belangrijke revisies van ICL-IP en van Dow. Daarnaast zijn de actualiteitstoetsen ook
uitgevoerd. Vanuit het accountmanagement voeren we het gesprek met DCMR over de planning van
vergunningprocedures en de inzet van capaciteit op actualisering van vergunningen in 2022. Inzet is
om eventuele achterstanden te voorkomen en risico’s daarbij te beperken.
In 2020/2021 heeft DCMR de inventarisatie van zeer zorgwekkende stoffen van de bedrijven
beoordeeld. De actualisaties van de vergunningen die op basis van deze inventarisaties nodig zijn, zijn
gekoppeld aan de toen lopende revisie vergunningprocedures. Benodigde aanpassingen van andere
vergunningen voert DCMR uit in de periode 2022-2024 als onderdeel van het reguliere
vergunningenprogramma.
DCMR heeft 100% van de kortlopende Wabo procedures binnen de tijd opgeleverd. Voor de
langlopende procedures was 66% tijdig. Dit is toe te schrijven aan een vergunningprocedure voor
Indaver. De complexiteit van de aanvraag en het behandelen van zienswijzen hebben geleid tot het
overschrijden van de termijn.
DCMR werkt aan ontwikkeling van de AADV: altijd actuele digitale vergunning. Dit is één digitale bron
van informatie over vergunningen die beschikbaar wordt voor bevoegd gezag, omgevingsdiensten,
bedrijven en burgers. Hiermee is er een altijd actueel inzicht in de (milieu)vergunningvoorschriften die
gelden voor bedrijven.
Inmiddels is de zogenaamde DIGI-V, het digitale voorschriftenregister afgerond en getest. DCMR zal
begin 2022 de DIGI-V gaan gebruiken in de praktijk van vergunningverlening.
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Volledigheidshalve verwijzen wij verder naar de inhoud van bijgevoegd rapport.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. L.M.L.M. Prevaes, wnd. secretaris
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