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Nadere uitvraag offerteaanvraag DCMR via Dynamisch 
Aankoopsysteem 

 

 Functie: Projectleider MiM deelproject Governance / RegionaleOmgevingsinformatie 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Aanbestedende dienst:   DCMR Milieudienst Rijnmond 
Contact:     Alleen via DAS op platform Negometrix 
Tender (Dynamisch aankoopsysteem): 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t.     

inhuur primaire processen 
Functie:     Projectleider MiM deelproject Governance   
      / RegionaleOmgevingsinformatie



1. Offerte aanvraag DCMR 
Voor u ligt een offerte aanvraag van de DCMR Milieudienst Rijnmond gevestigd te Schiedam.  
 
De DCMR  
Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar 
een goede leefomgevingskwaliteit. 
 
De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. De 
dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een 
rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Het is een regio met veel industrie en een 
hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe 
samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie 
en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit. 
 
De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige 
regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door: 

 opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels; 
 maken van vergunningen; 
 monitoren van milieukwaliteit; 
 adviseren over milieu en veiligheid; 
 optreden bij overlast en incidenten. 

 
Bij de DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen. 
De DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst 
gehouden aan de Aanbestedingswet 2012. 
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Organogram 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afdeling 
De afdeling Account en Omgeving werkt aan een veilig en leefbaar Rijnmondgebied door als 
partner met onze participanten gebiedsgericht en integraal omgevingsvraagstukken op te 
lossen. We zijn daarbij gericht op de relatie en verbinding met onze participanten. We investeren 
daarin om te bepalen welke bijdrage vanuit de DCMR gewenst is om omgevingsvraagstukken te 
kunnen oplossen. Vervolgens leggen we intern de verbinding met de expertises en 
omgevingsinformatie die wij als organisatie zelf in huis hebben. Onze ambitie is dat de DCMR 
voor de participanten met recht adviseur voor omgevingsvraagstukken is, gebiedsgericht, 
integraal en oplossingsgericht. 
 
Bureau 
Het bureau Ruimte en Leefomgeving is gericht op inhoudelijke advisering van participanten en 
werkt samen met hen aan het oplossen van omgevingsvraagstukken. In de gebiedsgerichte 
omgevingsadviezen van het bureau zijn de verschillende expertises van de DCMR geïntegreerd.  
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2. Behoefte  
 
Inleiding 
Het programma MiM 
Een duurzaam Haven Industrieel Complex met een gezond vestigingsklimaat, ruimte voor groei 
én verbetering van de leefomgeving rond de haven, dat is het doel van de Havenvisie 2030. Het 
programma Milieu-Informatie Management (MiM) moet dat mede mogelijk maken. Met behulp 
van MiM kan de milieugebruiksruimte efficiënter, slimmer en beter gebruikt worden. 
 
Om MiM te laten functioneren is samenwerking nodig tussen overheden, bedrijfsleven en de 
omgeving. Samen maken we afspraken over het uitwisselen en beheren van gegevens en 
investeren we in data en tools. DCMR Milieudienst Rijnmond, het Havenbedrijf Rotterdam, de 
gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland zijn het programma MiM gestart, gericht op 
de ontwikkeling van een gebiedsgericht systeem met als doel de milieugebruiksruimte beter te 
kunnen managen. De Havenvisie 2030 is een belangrijk kader. Daarin staat dat er snelle, 
duidelijke en bovenal zekere besluitvorming moet zijn rondom ruimte, milieu en natuur, zodat het 
havenbedrijfsleven en de omgeving zekerheid hebben over de (on)mogelijkheden van de 
inrichting en het gebruik van de haven. De toegestane hoeveelheid geluid, de toegestane 
emissies naar lucht, bodem en water, de contouren voor externe veiligheid en de mogelijke 
effecten op natuurwaarden zijn eenduidig in beeld en bepalen de milieugebruiksruimte van de 
haven. De spelregels waarmee die ruimte verdeeld wordt zjin duidelijk en transparant. De burger 
heeft tegelijkertijd baat bij de verbetering van de leefomgeving rond de haven en de 
werkgelegenheid die de haven bied. 
 
MiM Governance 
De stip op de horizon van MiM is een integrale toekomstvaste oplossing waarmee de effecten 
van de ontwikkelingen op de milieugebruiksruimte in beeld gebracht, gemonitord, gemodelleerd 
en geprognosticeerd kunnen worden. Belangrijke eisen zijn: betrouwbaarheid, uitwisselbaarheid, 
toekomstvastheid en het kunnen anticiperen op wettelijke of beleidsmatige ontwikkelingen 
(modelleren, scenarioanalyses, etc.). Het instrument moet bovendien inpasbaar zijn bij het 
Havenbedrijf Rotterdam en DCMR. Om de doelstellingen van MiM te realiseren is het 
noodzakelijk dat de data en processen van informatievoorziening over de verschillende 
milieuthema’s heen goed op elkaar zijn afgestemd. En dat er goede afspraken worden gemaakt 
over de governance aspecten van MiM. Onder de governance aspecten van MiM rekenen wij 
het juridisch eigendom, de openbaarheid, de wijze van validatie en acceptatie en het beheer van 
gegevens en de wijze waarop dit organisatorisch en financieel is verankerd. Ook 
gebruiksvoorwaarden maken deel uit van de governance. Afspraken over deze governance 
aspecten vergen afstemming tussen het Havenbedrijf Rotterdam en DCMR onderling en met de 
diverse stakeholders van MiM daarbuiten.  
 
Doel van het project MiM Governance is om governance aspecten van MiM in beeld te brengen 
en hierover kaders en afspraken vast te stellen. Deze kaders en afspraken worden in een 
iteratief proces bepaald in samenhang met de andere (thematische) projecten van MiM. Aan de 
ene kant wordt antwoord gegeven op governance vragen die gedurende het ontwikkeltraject op 
programmaniveau en vanuit de diverse deelprojecten opkomen. Aan de andere kant worden 
voor het hele MiM programma kaders en afspraken ontworpen die als zodanig ook in de 
verschillende deelprojecten zullen doorwerken. 
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Achterliggend doel is om optimaal gebruik te maken van de beschikbare data zonder 
ongewenste problemen met eigendom of draagvlak. Daarbij wordt gekeken naar juridische 
(on)mogelijkheden, de mogelijkheden voor het maken van afspraken over uitwisseling van data, 
manieren om te komen tot verdeling van kosten, de mogelijkheden voor afgeschermde of 
geaggregeerde data en opties voor inrichting van de beheerorganisatie. 
 
Het programma ROI 
In maart 2017 is het programma Regionale Omgevingsinformatie (ROI) gestart. Dit programma 
bestaat uit 4 onderdelen. Samengevat: 
 
- A. Basisinformatie toekomstbestendig. We beschikken over veel gegevens en informatie, 

maar nog niet altijd in de vorm zoals die in de toekomst voor de primaire processen van 
de DCMR nodig is.  

- B. GAP-analyse bedrijfsgegevens. Bedrijfsgegevens zijn een belangrijke bron van 
informatie voor al onze processen en producten. In het kader van RUDIS (zaaksysteem 
DCMR) wordt een back office met bedrijfsinformatie ingericht. Vanuit ROI zorgen we 
ervoor dat dit zo wordt ingericht dat het ook voor processen als publieksvoorlichting, 
advisering en monitoring geschikt is.  

- C. Inrichten beheerorganisatie. Op veel plekken binnen en buiten de DCMR worden 
gegevens verzameld en beheerd. Dit vergt een goede en efficiënte afstemming. In een 
beheermodel schetsen we waar en hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn belegd. 
Daarbij sluiten we aan op dienstbrede verbetertrajecten zoals LEAN. 

- D. Volgen van ontwikkelingen in de buitenwereld. De ontwikkelingen in de buitenwereld 
(o.a. DSO, sensortechnologie) hebben directe invloed op hoe we nu en in de toekomst 
zullen werken. 

 
Aan alle onderdelen is het afgelopen jaar gewerkt, maar we zijn zeker nog niet klaar.  
Bovendien is binnen de organisatie het gesprek over de ambities van de DCMR met data, 
omgevingsinformatie en digitalisering in een stroomversnelling geraakt.  
 
Vervolg ROI 
ROI wordt aangestuurd door een klankbordgroep, met daarin enkele gemeenten en de provincie 
Zuid-Holland (allen opdrachtgevers van de DCMR). Zij hebben aangegeven het programma ROI 
een belangrijke pijler voor de primaire processen van de DCMR te vinden. Besloten is om het 
huidige programma ROI in samenhang met de andere informatie-activiteiten uit (onder andere) 
het informatiebeleidsplan uit te gaan voeren. Voor ROI staat daarbij de omgevingsinformatie 
waarmee interne gebruikers hun werk doen centraal. Voor alle onderdelen van het programma 
onderzoeken we of en hoe deze in breder perspectief kunnen worden gezet. Met name het 
informatiebeleidsplan, maar ook diverse andere ‘data-initiatieven’ die in de loop van de tijd 
binnen de DCMR zijn ontstaan. De benadering die we daarbij voorstaan is bottom up, met de 
focus op de gebruikers, en rekening houdend met de (nieuwe) randvoorwaarden op het gebied 
van architectuur en datasystemen die zowel Informatiebeleidsplan als DSO daaraan stellen.  
 
Bottom up betekent ook het realiseren van quick wins (projecten met eenkorte doorlooptijd, met 
als doel de gebruikers te ontzorgen) en implementatie van de daaraan verbonden gebruiks- en 
beheersafspraken. Ook dient onder de vlag van het programma bepaald te worden op welke 
wijze kwaliteitskeuzes tot stand komen (welke data is goed genoeg voor het werk dat wij in 
opdracht van de participant doen?) en eventuele kwaliteitsvoorstellen aan de opdrachtgevers in 
procedure te brengen. Op dit laatste aspect is een duidelijke relatie met het project MiM 
Governance. 
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Samenhang met andere ontwikkelingen 
Het informatiebeleidsplan van de DCMR voorziet de noodzaak van een meerjarig programma 
waarin wij onze ambities beschrijven om een ‘informatie-gerichte organisatie’ te worden. Zowel 
ROI als MiM krijgen een plek in de de uitvoering van het informatiebeleidsplan. 
 
Daarnaast loopt binnen de DCMR een toekomsvisie traject: agenda 2030. In deze 
transitieopgave is ‘Digitalisering’ benoemd als een van de belangrijkste pijlers voor de dienst. 
 
Functie-eisen 
We zijn op zoek naar een projectleider voor het MiM deelproject Governance. Van de kandidaat 
vragen we ook een trekkende bijdrage in het programma ROI (Regionale Omgevingsinformatie).  
 
De kandidaat moet beschikken over: 

 minimaal een relevante HBO opleiding; 

 minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van gegevensmanagement,  
informatievoorziening; 

 kennis en ervaring met relevante wet- en regelgeving (omgevingswet, AVG) en DSO. 
 
Opdracht omschrijving 
We zoeken daarbij iemand die: 
- Een helicopterview en brede kijk op onze DCMR-taken heeft; 
- Over verbeelding en innovatiekracht beschikt; 
- Houdt van regelen, overleggen, afstemmen en organiseren; 
- Netwerker is,  
- Affiniteit heeft met datagovernance, gegevensmanagement en informatievoorziening; 
-  Ervaring heeft binnen een omgevingsdienst en/of vergunningverlenend bevoegd gezag 
 
Bovenstaand als gegeven beschouwend zijn wij op zoek naar een projectleider MiM governance 
/ ROI, met als primaire opdracht om in een periode van 3-4 maanden de governance aspecten 
van MiM in beeld te brengen en de vanuit juridisch oogpunt vereiste afspraken te concretiseren. 
 
Daarnaast vragen wij de kandidaat om de quick wins binnen het programma ROI verder uit te 
voeren in overeenstemming met de MiM Governance eisen.  
 
Tot slot vragen wij van de projectleider om vanuit het perspectief van de gebruiker mee te 
denken over hoe het meerjarig programma ROI / Informatievoorziening eruit moet zien in relatie 
tot de verschillende andere informatie-initiatieven van de DCMR (MiM, MOI, Informatie-
beleidsplan, toekomstvisie 2030 Digitalisering) en om daarin de organisatie te adviseren: wat 
zijn de vervolgstappen die gezet moeten worden en hoe kunnen we dat het beste organiseren?  
 
Als concrete opdrachtresultaten zien wij: 

1. Ingevulde, geaccordeerde  governancetabel voor het programma MiM; 
2. Afgeronde quick wins binnen het programma ROI met een advies voor de participanten 

per programmaonderdeel, dat de participanten helpt te begrijpen wat de 
(on)mogelijkheden zijn voor optimalisatie en vervolg van regionale 
informatievoorziening; 
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Vakmatige taken 

 Aanvullen MiM governance tabellen (kwaliteitsaspecten, uitwisselformaten, 
leveringsvoorwaarden, eigenaarschap etc.) 

 Begeleiden werksessies met gebruikers om wensen en eisen ten aanzien gegevens 
deling te concretiseren 

 
Contacten 

 Havenbedrijf Rotterdam (MiM-organisatie) 

 Participanten (provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, regiogemeenten) 

 DCMR intern (alle afdelingen) 
 
 
Competenties 
De competenties waar de kandidaat in het interview op worden getoetst. 
 

 Organisatiesensitiviteit 
 Innovatiekracht 
 Communicatieve vaardigheden 
 Verbinden, sturen en luisteren tegelijk 
 Omgevingsbewust 
 Teamspeler (zowel intern als naar onze ketenpartners) 

 
Werkdagen 

 4 dagen van gemiddeld 8 uur 
 
Periode 

 1 oktober tot en met 31 december 2018 (13 weken, ca 352 uur) 


