
 

Voortgangsrapportage 

1e voortgangsrapportage | januari - april 2021 | Hoeksche Waard 

Wat deed OZHZ voor uw gemeente in de afgelopen 4 maanden? Graag lichten wij 

enkele bijzonderheden voor u uit en sturen wij u een overzicht van de financiële 

voortgang toe. 

 

Belangrijkste ontwikkelingen 

 

Inspecties gaan steeds vaker door 

Onze inspecteurs kunnen dankzij de afbouwende maatregelen steeds vaker "gewoon" op locatie 

controleren. Bij het uitvoeren van controles die gericht zijn op alleen milieu zijn er bijna geen 

beperkingen meer. Bij de voedingsmiddelenindustrie zijn we veelal niet welkom en we mijden kleine 

ruimten met meerdere mensen. Bunkerstations bijvoorbeeld controleren we nu dus niet. We gaan 

uiteraard wel als we signalen krijgen dat er iets ernstigs mis is met bijvoorbeeld de veiligheid of 

gezondheidseffecten. 

 

Eerder overlast ervaren door vele thuiswerken 

Inwoners zitten veel thuis. Waar ze voorheen bijvoorbeeld installaties niet hoorden of bepaalde geuren 

niet waarnamen, doen ze dat nu wel. Ook raakt hun geduld en begrip voor de situatie op. Hierdoor 

zien we een toename van dat soort klachten. In de eerste 4 maanden zien we een daling van het 

aantal klachten met 10% ten opzichte van het verwacht aantal klachten in 2021. Dit heeft met name 

een relatie met de langdurige sluiting van de horeca.  

 

We verwachten meer overlast als de horeca langer open mag zijn en weer binnen gasten kan 

ontvangen. Daarom hebben alle horecaondernemers dit voorjaar een brief ontvangen met een 

milieuchecklist, die hen helpt overlast te voorkomen. Er staat bijvoorbeeld meer in over muziek 

afspelen en het voorkomen van vervelende geurtjes. We verwachten daarmee stijging van de overlast 

te beperken. 

 

Vergunningen lopen zoals verwacht 

In de hele regio geven we onverminderd vergunningen milieu en af. We merken dus geen effect van 

corona op onze vergunningverlening. 

 

 

 



 

 

 

Energiebesparingsdoelen voor kantoren een stap dichterbij 

Op dit moment vindt de laatste afstemming plaats rondom een actie gericht op kantooreigenaren. 

Vanaf 2023 mogen zij alleen hun kantoor gebruiken als het energielabel C of hoger heeft. Vanaf 2030 

geldt label A. Met informatie en handvatten helpen we de eigenaren in actie te komen. We verwachten 

met deze voorlichtingsactie vanuit de E-agenda veel handhavingszaken in de toekomst te voorkomen. 

 

Naar een (bijna) asbestvrije regio 

OZHZ helpt inwoners en bedrijven bij het saneren van hun daken. Inmiddels hebben we nieuwe 

datasets klaarliggen. Hierdoor weten we waar in de regio nog asbestdaken liggen en waar al 

gesaneerd is. Door dit jaarlijks te actualiseren zien we of de stimuleringsactiviteiten effect hebben. We 

kunnen daarbij ook kijken naar de risico's voor de veiligheid en gezondheid door een koppeling te 

leggen met kwetsbare objecten en hoge concentraties asbestdaken in een woonwijk. De nieuwe 

kaartlaag "Asbestdaken gesaneerd" kunt u raadplegen via de kaartviewer van OZHZ.  

 

 

 



 

 

Uw speerpunten 
Naast de wettelijke taken op het gebied van milieu vormen het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 "Samen 

meer Waard" en de Perspectiefnota 2019-2023 de inhoudelijke uitgangspunten voor het 

jaarprogramma. De volgende speerpunten staan centraal. 

 

Duurzaamheid: Een vitaal en leefbaar eiland blijven, ook in de toekomst. Gefaseerd stappen 

maken richting een duurzame Hoeksche Waard, waarbij rekening gehouden wordt met 

klimaatadaptatie en de energietransitie.  

 

Economie: Een versterkte economische dynamiek binnen de Hoeksche Waard, met als 

doelen een sterk ondernemersklimaat en innovatieve landbouw. 

  

Mobiliteit: De in- en externe bereikbaarheid van de Hoeksche Waard wordt verbeterd, zodat 

het verkeer- en vervoersbeleid Hoeksche Waard een goede bereikbaarheid en behoud van de 

leefbaarheid verzekert.| 

  

Wonen: De bouw van 3000 extra woningen, waarbij ingespeeld wordt op toekomstige 

ontwikkelingen zoals klimaatverandering, de energietransitie en verstedelijking. 

   

Veiligheid: De gemeente Hoeksche Waard behoudt het huidige veiligheidsniveau en versterkt 

de veiligheid waar nodig, zodat de gemeente een fijne plek blijft om te wonen. 

 

 

In de afgelopen 4 maanden droeg OZHZ actief bij aan deze sporen. Een voorbeeld lichten we in deze 

voortgangsrapportage toe. De pictogrammen komen terug bij het voorbeeld, om aan te geven aan 

welk spoor dit bijdroeg.  

 

 

       



 

 

Uitgelicht: bijzonderheden 

Voor u als gemeente is prettig wonen en werken in de Hoeksche Waard belangrijk. Ook de pilot 

Omgevingsplan Klaaswaal is belangrijk. Wij dragen hier graag aan bij. Wat hebben wij voor u gedaan 

op deze punten? Een opvallend voorbeeld van de afgelopen periode lichten wij uit. 

 

 

Bodemonderzoeken en grondstromen? Daar hebben we iemand voor!  

Verbinding en samenwerking. Dit zijn twee punten waarvan we gezamenlijk – uw gemeente en OZHZ 

– hebben gezegd dat het belangrijk is om te versterken. Hoe willen we dit bereiken als het gaat om 

bodemonderzoeken en grondstromen? 

 

Een vast aanspreekpunt helpt 

Voor het vakgebied bodemonderzoek en grondstromen hebben we vanuit OZHZ een vast 

contactpersoon aangesteld. Sinds eind 2020 is Gerben de Graaf aan de slag gegaan om uw 

gemeente te ondersteunen en adviseren in dit vakgebied. Hij heeft inmiddels al meerdere 

werkzaamheden uitgevoerd. 

 

Hoe verloopt het toets-traject op een bodemonderzoek?  

Deze vraag stelt Gerben zich regelmatig. Maar wat houdt deze vraag eigenlijk in? Voorafgaand aan 

nieuwbouwprojecten moet er door de initiatiefnemer altijd een bodemonderzoek uitgevoerd worden. 

OZHZ toetst of dit bodemonderzoek naar behoren is uitgevoerd voordat de bouwvergunning verleend 

kan worden. Hier komt Gerben om de hoek kijken. Hij zorgt er namelijk voor dat dit traject soepel 

verloopt voor de gemeente én dat alles volgens planning verloopt. En heeft iemand vragen over welke 

stappen genomen moeten worden? Dan weet hij het antwoord.  

 

Echt áltijd een bodemonderzoek?  

Nee, niet altijd. Soms is al eerder onderzoek verricht waardoor er geen bodemonderzoek meer 

uitgevoerd hoeft te worden. Gerben raadpleegt hiervoor het bodeminformatiesysteem. Zo kunnen 

kosten voor een nieuw bodemonderzoek worden bespaard.   

 

 



 

 

Realisatie 

Belangrijkste cijfers 

Om ons werk goed uit te voeren in uw gemeente, sprak OZHZ een budget met u af van € 1.329.560,- . 

Op dit moment hebben wij € 424.998,- besteed, dat is 32%. De norm voor deze periode is 34,6% 

realisatie van het geraamde jaarbudget. Dit betekent dat wij iets minder besteden dan we hadden 

verwacht.  

 

Minder tijd besteed aan Vergunningen en Toezicht 

De onderbesteding bij Toezicht komt omdat er minder klachten zijn binnengekomen dan verwacht. 

Waarschijnlijk komt dit omdat de horeca niet open was in deze periode. Daarnaast zijn er minder 

sloopmeldingen met asbest binnengekomen. 

Vanwege de Corona-crisis waren en geen evenementen waarvoor wij geluidadviezen opstellen. 

 

Meer tijd besteed aan Expertise en Adviestaken 

De hoge besteding op expertise en adviestaken wordt voornamelijk veroorzaakt door 

bodemwerkzaamheden in verband met grondverzet, luchtadvisering vanwege stikstofproblematiek 

(PAS) en advisering met betrekking tot ecologie. 

Ook over externe veiligheid ontving OZHZ veel vragen en de inrichting van het Risicoregister Externe 

Veiligheid kost vrij veel tijd. 

 

 

Hieronder is de financiële realisatie van het jaarprogramma (in %) weergeven, onderverdeeld naar 

vakgebied.  

 

 

 

 

 
          

   Norm van 34,6% 

  

Vergunnen & melden (26%) 
 
 
Toezicht & handhaving (30%) 
 
 
Expert & advies (40%) 



 

 

De cijfers in een overzicht 

Tot slot laten wij u hieronder nog in detail de financiële voortgang van het Jaarprogramma Hoeksche 

Waard van januari tot en met april 2021 zien.  

Omschrijving Beschikbaar Realisatie Voortgang 
Algemene taken € €   
Thema's Ontwikkeling en Beheer 73.507 23.492 32% 
Regionale Generieke taken 115.166 40.558 35% 
Lokale (extra) projecten 41.637 12.740 31% 
WOB verzoeken 3.235 0 0% 
Advisering wettelijk taken VTH (milieu) 36.463 12.637 34% 
Bezwaar en beroep overig 15.236 3.144 21% 
Vergunnen & melden       
Planning en coördinatie vergunningen 15.629 3.632 23% 
Omgevingsvergunning (milieu) 82.461 20.201 24% 
Toestemmingen en meldingen (milieu) 77.885 30.924 40% 
APV (geluidadvisering bij evenementen) 16.564 47 0% 
Toezicht & handhaving       
Thematisch Toezicht Gebruiksfase Milieu 194.462 58.821 30% 
Generiek Toezicht E-agenda 36.336 11.457 32% 
Strafrecht 9.182 1.684 18% 
Periodiek Toezicht Gebruiksfase 134.006 60.210 45% 
Toezicht Sloopfase (plus toezicht asbestverwijdering) 66.152 15.509 23% 
Klachten en Meldingen (milieu) 152.633 34.725 23% 
Ondermijning 12.842 141 1% 
Expertise & advies     
Advies derden/onderzoekskosten 15.866 6.394 40% 
Coördinatie grondstromen 3.786 1.328 35% 
Planning en coördinatie expertise 7.164 1.006 14% 
Coördinatie onderzoek-/saneringsfase 4.732 4.674 99% 
Bodemtaken Totaal 72.037 32.707 45% 

Geluidtaken 19.388 6.851 35% 

Luchttaken 14.550 9.503 65% 

Omgevingsveiligheidtaken 19.416 10.769 55% 

Integrale advisering t.b.v. RO 38.396 6.734 18% 

Ecologietaken 6.387 3.097 48% 

Duurzaamheid 9.385 2.229 24% 

Duurzaamheid E-agenda 24.226 8.573 35% 

Sanering asbestdaken 10.834 1.212 11% 

Totaal 1.329.560 424.998 32% 
 


