
 

Voortgangsrapportage 

1e voortgangsrapportage | januari - april 2021 | Papendrecht 

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 Papendrechts coalitieakkoord 

"Zichtbaar nabij" en de programmabegroting 2019-2021 de inhoudelijke uitgangspunten voor het 

jaarprogramma. De volgende speerpunten staan centraal: 

 

 

Een groen en duurzaam Papendrecht: Een groene en duurzame gemeente.  

 

Verbeteren lokaal ondernemersklimaat: Faciliteren van lokale ondernemers door mee te 

denken in mogelijkheden.  

 

Verkeer en vervoer: Mobiliteit en doorstroming van verkeer is belangrijk voor ondernemers 

en inwoners binnen, van en naar Papendrecht. 

  

Volksgezondheid en milieu: Een goede, gezonde en duurzame leefomgeving, waarin de 

veiligheidsrisico’s beperkt zijn.  

 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: Nieuwbouw of verbouw 

vindt zorgvuldig plaats. Voor iedereen binnen Papendrecht moet een geschikte woning te 

vinden zijn. 

 

 

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 Papendrecht 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. 

 

De generatie van de toekomst 
 

Er moet nog veel energie bespaard én duurzaam opgewekt worden om de RES-doelstellingen te 

behalen. Dit geldt ook voor scholen. Uw gemeente heeft ons – in samenwerking met 

Schooldakrevolutie – gevraagd om een basisschool hierbij te ondersteunen als pilotproject. 

 

Kansen voor de basisschool 

We hebben gesprekken gevoerd met betrokken partijen en een duurzaamheidsscan opgesteld om de 

basisschool te ondersteunen. Hieruit zijn twee belangrijke kansen naar voren gekomen: het 

verbeteren van het binnenklimaat, en het zo energiezuinig mogelijk koelen van het schoolgebouw in 

de zomer. Bovendien is Schooldakrevolutie aan de slag gegaan met een plan voor het leggen van 

zonnepanelen.  

 

Verduurzamen heeft maatschappelijke voordelen 

Ook zijn we in gesprek met de school en het bestuur over de maatschappelijke voordelen van 

verduurzamen. Denk aan een gezonderde binnenklimaat voor zowel de kinderen als leraren, het 

hebben van meer financiële ruimte voor onderwijs dankzij een lagere energierekening, de 

voorbeeldfunctie van de school voor de kinderen, en de diverse kansen voor educatietrajecten die 

gekoppeld kunnen worden aan de verduurzaming.  

 

Inzicht en uitvoering energiebesparende maatregelen bij ondernemers  

Dit jaar zullen we ook ondernemers stimuleren om nog meer energiemaatregelen te nemen. Zo laten 

we energiescans uitvoeren. Hieruit kunnen de ondernemers inzichten in energiebesparende 

maatregelen halen. Naast dit inzicht gaan we ze ook stimuleren om daadwerkelijk tot uitvoering over 

te gaan. Daarnaast zullen we "zon op bedrijfsdaken" onder de aandacht brengen bij ondernemers.  

 

Op onder andere deze manieren ondersteunen we uw gemeente graag bij het realiseren van de 

energiedoelstellingen. Voor nu én de generatie van de toekomst.  

 



 

 

Realisatie 

Belangrijkste cijfers 

Om ons werk goed uit te voeren in uw gemeente, sprak OZHZ een budget met u af van € 476.322,- . 

Op dit moment hebben wij € 166.104,- besteed, dat is 34,9%. De norm voor deze periode is 34,6% 

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

verwacht.  

De besteding per categorie blijft ook binnen de marge; iets meer besteed aan vergunningen milieu en 

iets minder aan het toezicht bij asbestverwijdering tijdens de sloopfase. 

 

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

vakgebied.  

 

 

 

 

 
 
           Norm van 34,6% 

 

  

Vergunnen & melden (41%) 
 
 
Toezicht & handhaving (32%) 
 
 
Expert & advies (34%) 



 

 

De cijfers in een overzicht 

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

Papendrecht van januari tot en met april 2021 zien.  

Omschrijving Beschikbaar Realisatie Voortgang 
Algemene taken € €   
Thema's Ontwikkeling en Beheer 24.231 7.744 32% 
Regionale Generieke taken 37.985 13.377 35% 
Lokale (extra) projecten 0 206 0% 
WOB verzoeken 1.893 0 0% 
Advisering wettelijk taken VTH (milieu) 8.614 6.030 70% 
Bezwaar en beroep overig 9.346 770 8% 
Vergunnen & melden       
Planning en coördinatie vergunningen 5.155 1.198 23% 
Omgevingsvergunning (milieu) 76.662 33.003 43% 
Toestemmingen en meldingen (milieu) 19.471 6.757 35% 
APV (geluidadvisering bij evenementen) 0 235 0% 
Toezicht & handhaving       
Thematisch Toezicht Gebruiksfase Milieu 42.620 12.892 30% 
Generiek Toezicht E-agenda 27.856 8.783 32% 
Strafrecht 3.029 555 18% 
Periodiek Toezicht Gebruiksfase 66.398 22.524 34% 
Toezicht Sloopfase (plus toezicht asbestverwijdering) 17.511 3.637 21% 
Klachten en Meldingen (milieu) 26.070 9.169 35% 
Ondermijning 0 375 0% 
Expert & advies     
Advies derden/onderzoekskosten 2.047 1.040 51% 
Geluidsbelastingkaarten 3.502 1.212 35% 
RVMK 16.229 5.615 35% 
Coördinatie grondstromen 3.786 1.328 35% 
Planning en coördinatie expertise 2.362 332 14% 
Coördinatie onderzoek-/saneringsfase 947 497 53% 
Bodemtaken Totaal 24.996 6.344 25% 

Geluidtaken 6.721 1.549 23% 

Luchttaken 3.312 3.238 98% 

Omgevingsveiligheidtaken 4.281 2.159 50% 

Integrale advisering t.b.v. RO 8.626 7.109 82% 

Ecologietaken 930 141 15% 

Duurzaamheid 9.385 1.291 14% 

Duurzaamheid E-agenda 18.569 6.571 35% 

Sanering asbestdaken 3.789 424 11% 

Totaal 476.322 166.104 35% 
 


