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Nadere uitvraag offerteaanvraag DCMR via Dynamisch 
Aankoopsysteem 

 

 Functie: sr. Inspecteur WABO toezicht 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
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:     Sr. Inspecteur WABO toezicht 
 



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 Inspectie en Handhaving van de DCMR houdt toezicht bij ruim 26.000 bedrijven, in 
opdracht van gemeenten en provincies. Het toezicht richt zich op het naleven van de milieu- en 
veiligheidsregels door de bedrijven. Bij overtredingen van deze regels zal handhavend worden 
opgetreden. 
 
Bureau 
De werkzaamheden van de senior inspecteur zullen in het bureau Inspectie Haven en Industrie 
(IHENI) plaats vinden. IHENI is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaven bij alle 
risicovolle bedrijven die vallen onder de branches vloeibare bulk (PGS 29), gevaarlijke stoffen 
op- en overslagbedrijven (PGS 15), chemie en raffinaderijen vallen. De inspecties worden 
uitgevoerd op grond van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO-2015) en de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
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2. Behoefte  
 
De DCMR is op zoek naar een ervaren senior inspecteur voor de “grote” bedrijven in het gebied 
van de Rotterdamse haven. Het betreft bedrijven die vallen onder de branches: vloeibare bulk 
(PGS 29), gevaarlijke stoffen op- en overslagbedrijven (PGS 15), chemie en raffinaderijen. 
 
Opleiding 
De inspecteur moet in het bezit zijn van: 

 MBO opleiding bij voorkeur chemische technologie, chemie of procestechniek. 

 Ruime kennis van PGS richtlijnen en Wabo.  
 
Werkervaring 
De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die aantoonbare inspectie werkervaring van minimaal 5 
jaar heeft opgedaan bij een omgevingsdienst waarbij inspecties zijn uitgevoerd bij bedrijven die 
vallen onder de branches vloeibare bulk (PGS 29), gevaarlijke stoffen op- en overslagbedrijven 
(PGS 15), chemie en raffinaderijen. 
 
Vakmatige taken 

 Het zelfstandig uitvoeren van inspecties bij vergunning plichtige inrichtingen die vallen 
onder de branches vloeibare bulk (PGS 29), gevaarlijke stoffen op- en overslagbedrijven 
(PGS 15), chemie en raffinaderijen. 

 Het vastleggen van de bevindingen in de digitale systemen die de DCMR gebruikt. 
 Het afhandelen van klachten. 
 Het onderzoeken van incidenten indien deze betrekking hebben op de bedrijven 

waarvoor de senior inspecteur verantwoordelijk is. 
 Het toepassen van de sanctiestrategie. 
 Het opstellen van o.a. handhavingsbrieven. 
 Rapporteren van bevindingen. 
 Het uitvoeren nacontroles. 

 
Competenties 

 Teamplayer. 
 Goede communicatieve vaardigheden. 
 Resultaatgericht. 
 Overtuigingskracht. 
 Besluitvaardigheid. 

 
Eisen 

 Rijbewijs B. 

 VCA VOL. 

 Beschikbaarheid kandidaat minimaal 36 uur per week. 
 
 


