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Inleiding
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert namens deze gemeente verschillende taken 
binnen het milieu- en omgevingsrecht uit. Voor de uitvoering van deze taken stelt OZHZ jaarlijks een 
programma op. Het college heeft op 10 november 2020 ingestemd met het Jaarprogramma 2021.
In het jaarverslag wordt een verantwoording afgelegd over de werkzaamheden die in 2021, namens 
de gemeente, zijn uitgevoerd. Er wordt inzicht gegeven in behaalde resultaten, naleefgedrag, 
bijzondere vergunningprocedures en bijzondere gebeurtenissen.
Verder wordt er verantwoording afgelegd over de besteding van het jaarbudget.

Nieuw Jasje
Dit jaar is het jaarverslag gedeeltelijk online te vinden. Hierdoor kan steeds een actueel beeld worden 
gegeven van vergunningsprocedures, toezichtsacties en andere onderwerpen. Het is de online 
omgeving waar iedereen kan zien wat OZHZ betekent voor de leefomgeving. U, maar ook iedere 
inwoner, ondernemer, ambtenaar of samenwerkingspartner. 

Aandacht dossiers
Samenvattend komen de volgende aandachtspunten uit het jaar verslag van 2021 van OZHZ naar 
voren:

1. Planontwikkeling Zuidelijk Havengebied
In Alblasserdam wordt hard gewerkt aan het realiseren van woningbouw op het Zuidelijke 
Havengebied. Nieuwe woningen bouwen op deze dynamische locatie betekent een uitdaging voor 
milieuaspecten zoals geluid, lucht, bodem, omgevingsveiligheid en duurzaamheid. OZHZ adviseert de 
gemeente over aandachtspunten en belemmeringen. Ook denkt OZHZ mee over oplossingen om 
woningbouw op een verantwoorde manier mogelijk te maken. Hiervoor is OZHZ vanaf het begin in 
gesprek gegaan met de projectleider Haven Zuid en andere collega’s van de gemeente, de 
projectontwikkelaars en hun (milieu)adviseurs en de collega’s van OZHZ. Met de gemeente is 
afgesproken om een één-loketvoorziening te creëren bij OZHZ. ter facilitering van een adequaat 
beoordelings-en vergunningenproces voor initiatieven op het terrein Haven Zuid. 

2. Peute: 1-loket voor een snellere vergunningsprocedure
Het Dordtse recyclingbedrijf Peute Recycling verhuist naar het Nedstaal-terrein in Alblasserdam. En 
daarvoor is een vergunning nodig. Normaal doen wij pas veel onderzoek bij een ingewikkelde 
aanvraag wanneer de vergunningaanvraag binnenkomt. Het kan daardoor even duren voordat we de 
vergunning kunnen verlenen. Maar door een nieuwe werkwijze, het 1-loket, ging dit snel.

Financiën
In 2021 was het budget van het jaarprogramma €1.535.341,- . Uiteindelijk heeft OZHZ € 1.430.828,- 
besteed, dat is 90,3%. Dit betekent dat er minder is besteed dan verwacht. Vanwege de Corona-crisis 
is minder tijd aan APV-werk besteed dan verwacht. Er zijn minder vergunningen verleend voor 
evenementen en voor de horeca. Ook hebben we minder tijd besteed aan
omgevingsvergunningen milieu (wel kwamen er meer aanvragen binnen, zie de toelichting op blz. 8).



De milieuprocedures waren minder omvangrijk dan verwacht. Daarnaast bleken projecten die
gefinancierd worden uit het 'lokale projecten' budget minder tijdrovend te zijn.

De onderbesteding valt nog binnen de 10% marge die wordt aangehouden in de Bijdrageverordening 
OZHZ. Bij zowel onderbesteding als overbesteding binnen de toegestane bandbreedte van 10% wordt
verdisconteerd in het volume per product of prestatie binnen de daaropvolgende drie boekjaren (art. 5 
lid 1 sub g onder i). Dit betekent grofweg gezegd dat het niet bestede budget mee wordt genomen 
naar het uitvoeringsbudget van 2021.
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