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Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Behandeld door C.A.E. Tromp

Geacht College,

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert namens u in uw gemeente wettelijke taken uit en doet dat met de 
gemeentelijke ambities voor ogen. Ook adviseert OZHZ Alblasserdam vanuit zijn kennis en expertise over die opgaven. 
Voor de uitvoering van deze taken is in onderling overleg het jaarprogramma 2023 opgesteld. In het jaarprogramma 
worden de werkzaamheden beschreven die wij in 2023 op de genoemde terreinen voor u uitvoeren. 

De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Of de nu genoemde datum van 1 juli gehaald wordt, is onzeker. Om die reden 
vormt gewijzigde taakuitvoering die samenhangt met de Omgevingswet geen onderdeel van dit jaarprogramma. Wel gaat 
OZHZ samen met uw gemeente verder met de noodzakelijke voorbereidingen.

Per 1 januari 2023 voeren wij een nieuwe taak uit voor uw gemeente. Het gaat om het toezicht op de verplichting dat 
kantoren moeten zijn voorzien van tenminste energielabel C, die per 1 januari 2023 geldt. Voor het uitvoeren van deze 
werkzaamheden stelt uw gemeente budget beschikbaar.

De totale kosten voor alle werkzaamheden zijn opgenomen op pagina 4 van het jaarprogramma 2023. 

In het Algemeen Bestuur van OZHZ is afgesproken om de tarieven in 2023 niet te verhogen, ondanks het te verwachtten 
tekort door sterk oplopende inflatie en de hoogte van de nieuw af te sluiten CAO. Aan de hand van de eerste 
Bestuursrapportage in 2023 besluit het Algemeen Bestuur hoe het tekort wordt opgevangen. De kostenstijging van 2023 
wordt wel doorberekend in de tarieven 2024.

In overeenstemming met het Besluit omgevingsrecht stellen burgemeester en wethouders het jaarprogramma vast. Wij 
verzoeken u derhalve het bijgevoegde jaarprogramma 2023 vast te stellen en ons hierover te informeren.

Met vriendelijke groet,
de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Mr. R. Visser
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