Informatieblad Inspectiebezoek – Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

U krijgt bezoek van een Inspecteur Toezicht bij uw
bedrijf, bouwwerk of instelling.
In dit informatieblad leest u wat u kunt verwachten
tijdens en na een inspectiebezoek van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).
OZHZ is de uitvoeringsorganisatie voor taken op het gebied van veiligheid,
leefomgeving en milieu, bouw en brandveiligheid voor de gemeenten in de
regio Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. Het afleggen van
inspectiebezoeken is één van die taken.
Waarom een inspectiebezoek?
OZHZ is de organisatie die voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland controleert of
bedrijven, bouwwerken en instellingen die bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren, aan de wettelijke milieu-, bouw- en
brandveiligheidsregels voldoen. Naast periodieke inspecties controleert de Inspecteur Toezicht van OZHZ ook aan de
hand van ontvangen klachten en meldingen. Een inspectie kan onaangekondigd plaatsvinden, OZHZ is niet verplicht
om een bezoek vooraf aan te kondigen.

Waaraan herkent u een Inspecteur Toezicht?
Elke Inspecteur Toezicht heeft een legitimatiebewijs bij zich waarop zijn (of haar) functie staat vermeld. U mag vragen
het legitimatiebewijs te tonen.
Het legitimatiebewijs van de Inspecteur Toezicht is afgegeven door de directeur van
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Hoe verloopt een inspectiebezoek?
De Inspecteur Toezicht stelt zich aan u voor en vertelt daarbij wat de reden of het doel van zijn/haar komst is.
Vervolgens maakt de inspecteur een ronde door uw bedrijf.
De Inspecteur Toezicht is volgens Art. 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevoegd om elke inrichting
(bedrijf of onderneming) te betreden. Het is strafbaar om hieraan geen medewerking te verlenen.

Benodigde informatie
De Inspecteur Toezicht mag alle benodigde informatie opvragen en daar eventueel kopieën van maken. Als dat ter
plekke niet mogelijk is, kan hij de papieren meenemen om te kopiëren. Natuurlijk ontvangt uw bedrijf dan een
afgiftebewijs. Daarnaast is een Inspecteur Toezicht bevoegd om zaken te bekijken, te onderzoeken en monsters te
nemen (bijvoorbeeld door het openen van verpakkingen).

Afgiftebewijs
Lukt dat ter plaatse niet, dan is het mogelijk dat hij die zaken voor korte tijd meeneemt. Ook in dat geval krijgt u een
schriftelijk afgiftebewijs. De geleende documenten of genomen monsters krijgt u, voor zover mogelijk, weer terug. Ook
is dit bezoek van de inspecteur voor u de gelegenheid om vragen te stellen over de wettelijke verplichtingen of advies
te vragen over praktische oplossingen en mogelijkheden om aan deze verplichtingen te voldoen.
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Dit kunt u daarna verwachten
Na het inspectiebezoek ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de bevindingen van de inspecteur van de
omgevingsdienst. In deze brief staat in het kort samengevat wat er is onderzocht, wat is geconstateerd en wat er van
u wordt verwacht.

Vragen?
Als u iets niet begrijpt of het niet eens bent met de inhoud van de brief, kunt u daar een schriftelijke reactie op geven.
U kunt deze sturen aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, adresgegevens staan op de achterzijde van dit
informatieblad. (Vermeld s.v.p. daarbij wel het briefkenmerk en de behandelend ambtenaar)

Hercontrole
Als de inspecteur bij uw bedrijf, bouwwerk of instelling tekortkomingen heeft geconstateerd, dan is het gangbaar dat
de omgevingsdienst binnen een redelijke termijn een hercontrole houdt, om te bekijken of de wettelijke regels
inmiddels worden nageleefd.

Eigen verantwoordelijkheid
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regels na te leven; hiermee kunt u onaangename gevolgen van een inspectie
(vaak) voorkomen. Mocht de omgevingsdienst iets constateren dat tegen de regels ingaat, let u dan op de termijnen
die in de brief van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid staan.

Eventuele sancties
Door tijdig uw zaken op orde te brengen of aan te passen, voorkomt u een sanctie. Tenzij er spoedeisende
maatregelen nodig zijn, krijgt u altijd eerst de kans om de overtreding ongedaan te maken. Wanneer uit een
inspectiebezoek blijkt dat de wet- of regelgeving is overtreden dan kan dat bestuursrechtelijke- en/of strafrechtelijke
gevolgen hebben.

Algemene informatie
Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
T [078] 770 85 85
E algemeen@ozhz.nl
www.ozhz.nl

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
draagt bij aan een veilige, gezonde,
duurzame en leefbare regio
Aan de inhoud van dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend
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