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Geachte raads- en Statenleden,
In het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is de afspraak
gemaakt snel na elke AB-vergadering een terugkoppeling te geven ten behoeve van de raads- en
Statenleden. Hierbij treft u de terugkoppeling van de AB-vergadering van 5 juli 2018.
De vergaderingen van het AB zijn openbaar. De oproep voor de vergadering wordt geplaatst in het
publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling op www.overheid.nl. U kunt op die site ook
gebruik maken van de e-mailservice om dergelijke publicaties via de mail te ontvangen. De ABstukken staan ook op de site van OZHZ: www.ozhz.nl. De griffiers krijgen van OZHZ de
bijbehorende hyperlink via de mail toegezonden zodra de stukken op de site staan.
In vogelvlucht volgt hierna de terugkoppeling uit de AB-vergadering.
Benoemingen
De heren Van der Linden (Dordrecht), Meerkerk (Molenwaard) en Kraijo (Alblasserdam) zijn
opnieuw aangewezen als lid van het dagelijks bestuur (DB). Het DB bestaat verder uit de heren
Boogaard (Korendijk) en Janssen (provincie Zuid-Holland, voorzitter). De facto is het DB als gevolg
van de gemeentelijke verkiezingen derhalve niet gewijzigd.
De heren Van Middelkoop (Zederik) en Lafleur (Hendrik-Ido-Ambacht) zijn benoemd als lid van de
auditcommissie van OZHZ. De auditcommissie bestaat verder uit de heer Van Leenen (OudBeijerland).

Begroting 2019 en jaarrekening 2017
Begroting 2019
Het AB heeft de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 vastgesteld. Voor een uitgebreidere
toelichting op deze stukken en de genomen besluiten kan worden verwezen naar de brief van
OZHZ aan de gemeenteraden en Provinciale Staten van 10 juli 2018.
Kortheidshalve kan hier worden vermeld dat in de begroting rekening is gehouden met de gevolgen
van het uittreden van de gemeenten Leerdam en Zederik en het terugnemen van bouwtaken door
de gemeente Giesenlanden (vanwege de fusie met Molenwaard tot de nieuwe gemeente
Molenlanden). De omvang van de frictievergoedingen en het precieze effect op de organisatie
moet nog worden bepaald. Dat traject loopt nu.
De meerjarenbegroting gaat uit van een nullijn in 2018. Conform de begrotingsrichtlijnen is de
nullijn vooralsnog gehanteerd voor het meerjarige beeld 2019 - 2022. Gegeven een aantal in de
begroting genoemde externe ontwikkelingen en eerder doorgevoerde bezuinigingen lijkt een nullijn
in 2019 echter niet reëel. In het AB van 5 juli jl. is hiervan al melding gedaan. Finale besluitvorming
over de indexering 2019 vindt plaats door het AB in november 2018.
In de bijlage bij de begroting is een samenvatting opgenomen van de ingekomen zienswijzen op de
ontwerpbegroting 2019, en hoe deze in de begroting 2019 zijn verwerkt.
Jaarrekening 2017
De jaarrekening bevat de balans, programmarekening en de SISA-verantwoording over de
subsidies. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd.
De programmarekening 2017 sluit met een positief saldo van € 1,021 mln. Het AB heeft ingestemd
met de voorstellen het rekeningresultaat deels te retourneren aan de deelnemers in de
gemeenschappelijke regeling (€ 0,597 mln.) en deels aan te wenden ten behoeve van regiobrede
activiteiten op het gebied van duurzaamheid / energietransitie en controles op energiemaatregelen
bij bedrijven (in totaal € 0,324 mln.). Hiermee kan een extra impuls worden gegeven om de
dienstverlening van OZHZ op het niveau te brengen dat past bij de gezamenlijke ambities en
opgaven in de regio. Deze dienstverlening komt in 2018 alle deelnemers ten goede. Tot slot wordt
€ 0,1 mln. aangewend om te komen tot versnelling van een meer volledige informatiegestuurde
werkwijze bij OZHZ, hetgeen bijdraagt aan een hogere klantgerichtheid, slimmere en efficiëntere
werkmethoden en meer zelfsturing in de organisatie. Genoemde voorstellen zijn uitgeschreven in
de bestuursnotitie over de ingekomen zienswijzen die als bijlage bij de begroting is gevoegd.
Naast het bovenstaande besloot het AB een deel van het weerstandsvermogen (€ 0,2 mln.) te
retourneren aan de deelnemers. Dit vanwege het geactualiseerde risicoprofiel van OZHZ.
Tevens zijn op basis van de inbreng in 2017 de stemverhoudingen binnen het AB opnieuw
vastgesteld.
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Uittreding van Leerdam en Zederik
De gemeenten Leerdam en Zederik treden per 1 januari 2019 uit de gemeenschappelijke regeling.
Hiermee zijn frictiekosten gemoeid. Het AB heeft ingestemd met het uitgangspunt dat bij de
daadwerkelijke berekening van de hoogte van de frictiekosten rekening zal worden gehouden met
alle relevante financiële effecten, waaronder de structurele efficiencynadelen. Hierdoor zal sprake
zijn van een reële frictievergoeding voor de uittredende partijen, en blijven de achterblijvende
deelnemers niet met een onbedoeld financieel nadeel zitten. Een en ander sluit aan bij de
uitgangspunten zoals die door de begeleidingscommissie onder leiding van het Ministerie van BZK
zijn geformuleerd. De betrokken partijen zijn het erover eens dat de achterblijvende deelnemers in
de gemeenschappelijke regeling niet mogen worden geconfronteerd met de achterblijvende kosten
vanwege de uittreding.
Het AB neemt uiteindelijk in november 2018 een besluit over de in rekening te brengen
frictiekosten. Tussen de partijen in de begeleidingscommissie (het Ministerie van BZK, de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden en de provincies Utrecht en Zuid-Holland) worden afspraken gemaakt
wie welk deel van de kosten zal dragen. De begeleidingscommissie is daarmee het gremium
waarin het financieel arrangement (de onderlinge kostenverdeling en de wijze van betaling) wordt
opgesteld. In het AB is benadrukt dat er in de relatie tussen OZHZ en de uittredende gemeenten
geen sprake zal zijn van onderhandelingen.
Terugname bouwtaken Giessenlanden
Vanwege de fusie met Molenwaard tot de nieuwe gemeente Molenlanden worden de bouwtaken
die OZHZ nu uitvoert voor Giessenlanden teruggenomen. Hierop is het frictieregime van de
bijdrageverordening van toepassing. Met de gemeenten lopen goede gesprekken om deze
terugname deels te compenseren met nieuwe taken op het gebied van duurzaamheid en integraal
toezicht bij bedrijven.
Generiek toezicht en bestuurlijke strafbeschikkingen
Generiek toezicht
Generiek toezicht is een vorm van projectgericht toezicht bij gemeentelijke bedrijven in de hele
regio. Op basis van een gezamenlijke analyse en prioriteitstelling worden branches en thema's
gecontroleerd op naleving van de milieuwet- en regelgeving. Bij de vier gemeenten waarvoor
OZHZ ook de bouw- en brandveiligheidsregelgeving controleert vinden bovendien integrale
bedrijfsgerichte controles plaats. In het AB is toegelicht dat een dergelijke integrale aanpak vanuit
nalevingsoogpunt en efficiencyoverwegingen grote meerwaarde heeft. Vanuit de nieuwe gemeente
Molenlanden wordt dit onderschreven, reden waarom het uitvoeren van bedrijfsgericht integraal
toezicht door die gemeente wordt gehanteerd om het wegvallen van de bouwtaken van
Giessenlanden deels te compenseren en zo de frictiekosten te matigen.
In een compacte rapportage zijn de resultaten 2017 gepresenteerd en ter vergadering toegelicht.
Onder andere zijn onderzoeken uitgevoerd bij garagebedrijven, opslag en gebruik van propaan, het
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lozen van vetten en oliën op het riool, veilige opslag en verkoop van consumentenvuurwerk en de
toepassing van grondstromen en ontruimingsinstallaties van middelbare scholen. Bovendien zijn
controles uitgevoerd bij zwembaden en sauna's, kantoren en grootverbruikers in het kader van
energiebesparing en doelmatig beheer en onderhoud van installaties. In de rapportage wordt
verslag gedaan van het naleefgedrag binnen deze thema's en branches op de gecontroleerde
aspecten.
Bestuurlijke strafbeschikking milieu
In de wetgeving is geregeld dat directeuren van omgevingsdiensten de bevoegdheid hebben een
bestuurlijke strafbeschikking (Bsbm) op te leggen bij milieuovertredingen (waaronder overigens ook
overtredingen van de zgn. groene regelgeving en bouwregelgeving). In de periode 2015 – 2017 zijn
87 Bsbm opgelegd, vooral voor de groene regelgeving in Natura 2000-gebieden.
Overige zaken
Het AB heeft kennis genomen van het sociaal jaarverslag 2017 en van de inzet van OZHZ om
medewerkers nog meer dan nu bij de gemeenten aanwezig te laten zijn. Dit laatste vanwege het
belang om voldoende omgevingssensitief te kunnen zijn en de gemeente op maat te kunnen
adviseren.
In de rondvraag is stilgestaan bij de PFOA-problematiek in de regio en de gevolgen voor
grondverzet. Er wordt door de gemeenten gezamenlijk een brief verstuurd naar de Staatssecretaris
van I&W waarin aandacht wordt gevraagd voor een landelijke normstelling.
Contact met OZHZ
Bij vragen over OZHZ in het algemeen, of over het bovenstaande in het bijzonder, kunt u contact
opnemen met de heer E. Numan, directiesecretaris van OZHZ (T 078 770 8585). Vanzelfsprekend
kunt u ook uw eigen AB-lid hierover benaderen.
Met vriendelijke groet,
Mr. R. Visser
Secretaris Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.
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