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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 2022 opgesteld. In het jaarprogramma
worden de werkzaamheden beschreven die wij in 2022 op de genoemde terreinen voor u
uitvoeren. Om te waarborgen dat OZHZ dat nu en in de toekomst kan doen moeten we een
robuuste dienst zijn die anticipeert op belangrijke ontwikkelingen. Ook is het nodig om nieuwe
taken die OZHZ uitvoert goed te verankeren in het jaarprogramma. Daarbij is het
uitgangspunt ´structurele middelen voor structurele taken´.
Per 1 januari 2022 voeren wij nieuwe taken voor uw gemeente uit. Het gaat dan bijvoorbeeld
over de Basisregistratie Ondergrond. Er zijn ook werkzaamheden die nodig zijn vooruitlopend
op het in werking treden van de Omgevingswet. Daarbij gaat het om het vullen van het
Risicoregister Externe Veiligheid en werkzaamheden die nodig zijn om de Geluids Productie
Plafonds Industrie Lawaai vast te kunnen stellen (met name industrieterrein Aan de Noord is
relevant). Voor het uitvoeren van de zogenaamde Energie agenda, waar in 2021 mee is
gestart, heeft u extra middelen beschikbaar gesteld.
Er zijn ook taken waarvoor de prognose van OZHZ in 2022 ten opzichte van 2021 is verlaagd
of juist verhoogd, gezien veranderingen in volume of complexiteit. De grootste afname van de
prognose is bij Vergunningverlening milieu. Deze afname compenseert voor een deel de
toegenomen prognose van andere taken en de uitvoering van nieuwe taken.
Het voor de verschillende werkzaamheden beschikbare budget is opgenomen op pagina's 4
en 5 van het jaarprogramma 2022. Naar verwachting is het via het jaarprogramma
beschikbare budget niet voldoende om alle werkzaamheden uit te voeren. Om die reden kiest
u ervoor om het restantbudget 2021 aan OZHZ beschikbaar te stellen, voor taakuitvoering in
2022.

Uit het Besluit omgevingsrecht volgt dat het jaarprogramma door u dient te worden
vastgesteld. Wij verzoeken u dan ook het bijgevoegde jaarprogramma 2022 formeel vast te
stellen en ons van deze formele vaststelling in kennis te stellen.

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

Mr. R. Visser
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