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Inleiding
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert namens de gemeente wettelijke taken uit
binnen het milieu-/omgevingsrecht. De OZHZ heeft voor de uitvoering van deze taken in
samenwerking met de gemeente het Jaarprogramma 2021. Dit jaarprogramma geeft inzicht in de
Wabo-brede taken die de OZHZ in 2021 namens de gemeente uitvoert. Het gaat daarbij om taken op
de terreinen toezicht en handhaving, vergunningverlening en meldingen en expertise en advies.
In hoofzaak gaat het daarbij om:
 Het uitvoeren van wettelijke taken en bevoegdheden.
 Het leveren van milieuexpertise bij ruimtelijk beheer en ruimtelijke ontwikkeling.
 Het uitvoeren van lokale prioriteiten.
 Het uitvoeren van algemene generieke taken.
Het jaarprogramma geeft inzicht in de geplande prestaties en producten voor het jaar 2022, de
kostenbeheersing en capaciteitsplanning en vormt de basis voor de reguliere voortgangsrapportages.
Uitvoering
In het jaarprogramma staan de taken die OZHZ namens uw college uitvoert beschreven. Voor de
uitvoering van de reguliere wettelijke taken sluit Alblasserdam aan bij regionaal vastgesteld beleid.
Voor toezicht en handhaving betreft dit het RUN (regionaal Uitvoeringsniveau).
Voor een uitgebreide omschrijving van de uitvoering van de reguliere wettelijke taken voor wat
betreft vergunningverlening, handhaving & toezicht en advisering door de OZHZ op het gebied van
milieu, APV en bouw- en woningtoezicht verwijzen wij naar het bijgesloten Jaarprogramma 2022.
Er zijn een aantal taken die OZHZ zal uitvoeren die dit jaar extra aandacht krijgen:
1. Omgevingswet
De precieze datum van in werking treden is nog niet bekend, maar dat de Omgevingswet er komt is
zeker. In het jaarprogramma is onderscheid gemaakt tussen werk wat onafhankelijk is van de datum
van inwerkingtreding en werkzaamheden die pas uitgevoerd hoeven te worden als de Omgevingswet
er is. In dit jaarprogramma is rekening gehouden met de eerste categorie. De effecten van
werkzaamheden die OZHZ pas hoeft uit te voeren als de Omgevingswet er is, wordt in 2022
opvangen met het restantbudget 2021. Als ook dit niet toereikend is, dan mag OZHZ conform
afspraak maximaal 10 % uit te lopen op het jaarprogramma budget.
2. Ondermijning en ketentoezicht
Ondermijnende criminaliteit vindt in elke gemeente plaats. OZHZ kan ondersteunen bij de aanpak
daarvan. Bijvoorbeeld door verdachte situaties die tijdens het toezicht gevonden worden te
signaleren. In 2022 is hier in het jaarprogramma budget voor gereserveerd. In 2022 maakt OZHZ
meer dan voorheen werk van ketentoezicht. Bij deze vorm van toezicht worden stromen van
(afval)stoffen gevolgd. Ketentoezicht is erg van belang om te voorkomen dat afval gedumpt of op een
onzorgvuldige wijze verwerkt wordt.

3. Basisregistratie ondergrond
Een relatief nieuwe wettelijke taak is het vullen van de Basisregistratie Ondergrond. De BRO geeft
ruimtelijk inzicht in de ondergrond. Op die manier wordt het gebruik en beheer van die ondergrond
ondersteund. De BRO helpt gemeenten om het beleid rondom energietransitie, klimaatadaptatie, de
woningbouwopgave en economische ambities te formuleren. Al die ontwikkelingen hebben immers
invloed op de ondergrond en niet alles kan op dezelfde plek.
4. Energie agenda
Om de in de Regionale Energie Strategie Drechtsteden vastgestelde klimaatdoelen te halen is een
bijdrage van het bedrijfsleven nodig. In 2022 werkt OZHZ verder aan uitvoering van de energieagenda (gestart in 2021) om bedrijven met een evenwichtig maatregelenpakket te bewegen om
energie te besparen en duurzaam op te wekken. De gemeenteraad stelde budget beschikbaar voor
de uitvoering in 2022.
5. Gebieden in ontwikkeling
Alblasserdam is in beweging, meerdere gebieden zijn in ontwikkeling. Zowel woningbouw als
bedrijvigheid krijgen een plaats. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van Haven Zuid, het Nedstaal
terrein en het Kloos terrein. Daarnaast hecht de gemeente aan een duurzame en gezonde
leefomgeving. OZHZ ondersteunt vanuit haar uitvoerende rol gemeente Alblasserdam bij deze
ontwikkelingen. Waar mogelijk door in het voortraject mee te denken over een slimme inrichting die
recht doet aan de ambities op het gebied van duurzaamheid en gezondheid en waarmee voldaan
wordt aan de wettelijke eisen. Vergunningprocedures kunnen met die werkwijze vlot doorlopen
worden.
Financiële aspecten
In het jaarprogramma 2022 van OZHZ wordt een structureel bedrag geraamd van € 1.556.220,-. Dit
bedrag is reeds opgenomen in de perspectiefnota en de begroting voor 2022. In vergelijking met het
jaarprogramma 2021 is sprake van een geringe stijging van de kosten. Er vindt maandelijks sturing
plaats op basis van de werkelijke besteding van OZHZ.
In onderstaande tabel zijn de verwachte verschillen ten opzichte van 2020 opgenomen.
2021
2022
Taak
Verwachte
Verwachte
Verwachte
Verwachte
aantallen
aantallen
aantallen
aantallen
(bouw en
(milieu)
(bouw en
(milieu)
APV)
APV)
Omgevingsvergunningen
278
4
338
4
Toestemmingen en meldingen
46
25
69
17
DHW, APV, bijzondere wetten
181
181
BWT Toestemmingen
31
11
Bezwaar en beroep
16
15
-

Communicatie en inspraak
De communicatie (en inspraak) in relatie tot de uitvoering van de omgevingstaken zoals verwoord in
het jaarprogramma 2022 vindt vanuit meerdere invalshoeken en met behulp van verschillende
communicatiemiddelen plaats:







In het Klaroen worden de aanvragen- en beschikkingen van omgevingsvergunningen die onder de
reguliere procedure vallen gepubliceerd. Bij uitgebreide procedures omgevingsvergunningen
wordt de ontwerpvergunning zowel in de Klaroen als op www.overheid.nl gepubliceerd.
Communicatie over dossiers die vanuit het bestuur of de samenleving extra aandacht vragen
komt in overleg tussen de gemeente, het eventueel betrokken bedrijf en de OZHZ tot stand.
Gezamenlijk wordt dan ook de communicatiestrategie bepaald.
De OZHZ communiceert op haar website www.ozhz.nl periodiek over de uitvoering van haar
werkzaamheden en publiceert tevens haar jaarverslag op de website.
Regulier vindt een bestuurlijk overleg/afstemming/eventuele bijsturing plaats tussen wethouder
Kraijo en de OZHZ

Sturing & rapportage
 OZHZ stelt medio juni en medio oktober een voortgangsrapportage op en afsluitend in het eerste
kwartaal van 2022 een jaarverslag over de uitgevoerde werkzaamheden. In de
voortgangsrapportages wordt een toelichting gegeven op de besteding van het budget, de
prognose en de eventuele bijsturingsmogelijkheden. Het jaarverslag bevat een inhoudelijke en
financiële verantwoording over de uitgevoerde werkzaamheden. Over de regionale activiteiten
wordt jaarlijks gerapporteerd aan het AB.
 De financiële afrekening vindt na afloop van het jaar plaats via de jaarrapportage. De
jaarrapportage bevat, naast een financiële verantwoording, ook een inhoudelijke
verantwoording over uitgevoerde werkzaamheden.
 OZHZ rapporteert jaarlijks inhoudelijk breed over het generieke deel van toezicht in de
Jaarrapportage Generiek Toezicht.
 OZHZ rapporteert in de jaarrekening over de afspraken over de kwaliteitseisen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris
S. van Heeren

de burgemeester
J.G.A. Paans

