
 

Voortgangsrapportage 

1e voortgangsrapportage | januari - april 2021 | Zwijndrecht 

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 Zwijndrechts raadsprogramma 

"Krachtig Zwijndrecht" en de programmabegroting 2020-2023 de inhoudelijke uitgangspunten voor het 

jaarprogramma. De volgende speerpunten staan centraal: 

 

 

Wonen, bouwen en wooncarrière: Aantrekkelijk, kwalitatief en duurzaam wonen. 

 

  

Bestrijding van armoede: Stimuleren van het ondernemersklimaat, verbeteren van het 

vestigingsklimaat voor en versterken van de dienstverlening aan bedrijven/ondernemers, 

waardoor ondernemers efficiënter kunnen werken.  

 

 

Veiligheid en leefomgeving: Prettig en veilig wonen en een duurzame openbare ruimte. 

 

 

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 Zwijndrecht belangrijk. Ook het verduurzamen van 

bedrijventerrein Bakestein 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. 

 

Zwijndrecht een gemeente met dynamiek 

 

Dat de gemeente Zwijndrecht een gemeente met dynamiek is, zien we terug in de hoeveelheid werk die is verzet 

in de eerste 4 maanden van 2021. We zijn bezig geweest met onder andere de volgende vergunningen 

procedures: 

 

Type aanvraag Naam bedrijf 

advies onderdeel omgevingsvergunning Bruinsma Handel en Scheepvaart B.V. 

advies onderdeel omgevingsvergunning Viking Life-Saving Equipment B.V. 

beoordelen MER-aanmeldnotitie Alblasserdam Yachtbuilding Construction B.V. (Oceanco) 

coördinatie en uitvoering vooroverleg revisievergunning A. Nobel en Zn. Bunkerservice B.V. 

coördinatie en uitvoering vooroverleg veranderingsvergunning Leegwater Special Truck B.V. 

ontvangen en behandelen omgevingsaanvraag Scheepswerf Gebr. Kooiman B.V. 

ontvangen en behandelen omgevingsaanvraag Tata Steel Nederland Tubes B.V. 

ontvangen en behandelen omgevingsaanvraag Smeermiddelen Industrie "De Oliebron" B.V. 

wijzigen omgevingsvergunning Bold Action B.V. 

wijzigen omgevingsvergunning AsfaltNu C.V. 

 

Benzeenuitstoot bij asfaltcentrales: wat nu? 

Voor de benzeenproblematiek is recent aandacht geweest in de landelijke media (o.a. een artikel in het dagblad 

Trouw). Asfaltcentralen stoten namelijk – soms zelfs boven de norm van 1mg/Nm3 – benzeen uit. Dit kan 

schadelijk zijn voor onze gezondheid. Om dit probleem in kaart te brengen én om inzicht te krijgen in de oorzaak 

van benzeenuitstoot is een landelijke werkgroep opgericht. Aan tafel zitten de asfaltbranche, het ministerie, 

Omgevingsdienst NL, en verschillende omgevingsdiensten. Deze werkgroep ziet een vergunning als optie om de 

benzeenuitstoot te verminderen. Want de norm voor een installatie kan in een vergunning worden aangepast.  

 

OZHZ actualiseert vergunningen 

Ook in onze regio hebben we te maken met asfaltcentrales. Een voorbeeld in uw gemeente is AsfaltNu C.V. aan 

de Noordweg 2. Deze inrichting heeft een milieuvergunning uit 2012. In deze vergunning is destijds geen 

rekening gehouden met een eventuele verhoogde uitstoot van benzeen bij asfaltproductie. Daarom gaan wij de 

vergunning actualiseren. Bij deze actualisatie betrekken we ook de nieuwste inzichten uit het Landelijk 

Afvalbeheerplan. Zo heeft Zwijndrecht weer een asfaltcentrale met minder benzeenuitstoot.  

 

 



 

 

Realisatie 

Belangrijkste cijfers 

Om ons werk goed uit te voeren in uw gemeente, sprak OZHZ een budget met u af van €739.367,- . 

Op dit moment hebben wij € 286.110,- besteed, dat is 38,7%. De norm voor deze periode is 34,6% 

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

verwacht. Wanneer deze lijn zich zo doorzet, lopen we de kans om buiten de bandbreedte van 10% 

uit te komen. 

 

Minder tijd besteed aan geluidadvisering bij evenementen en toezicht bij asbestverwijdering tijdens de 

sloopfase 

Vanwege corona hebben er in de eerste maanden van 2021 geen evenementen plaatsgevonden en 

zijn er ook minder sloopmeldingen in combinatie met asbest bij ons ingediend. 

 

Meer tijd besteed aan vergunningen en omgevingsveiligheid 

De post omgevingsveiligheid is ruim overschreden, omdat hierop een groot aantal werkzaamheden 

m.b.t. Kijfhoek zijn geboekt. Vanuit de gemeente is aanvullend budget beschikbaar gesteld. Dit budget 

zal worden toegevoegd aan het jaarprogramma 2021 zodra we de definitieve bevestiging hebben 

ontvangen. De overbesteding bij vergunningen is hierboven al uitgebreid toegelicht. 

 

 

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

vakgebied.  

 

 

 

 

 
 
           Norm van 34,6% 

 

Bijsturing 

In overleg met de gemeente zal besproken worden of bijsturing nodig is.  

Vergunnen & melden (68%) 
 
 
Toezicht & handhaving (30%) 
 
 
Expert & advies (42%) 



 

 

De cijfers in een overzicht 

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

van januari tot en met april 2021 zien.  

Omschrijving Beschikbaar Realisatie Voortgang 
Algemene taken € €   
Thema's Ontwikkeling en Beheer 36.916 11.798 32% 
Regionale Generieke taken 57.781 20.349 35% 
Lokale (extra) projecten 2.968 1.220 41% 
WOB verzoeken 2.840 0 0% 
Advisering wettelijk taken VTH (milieu) 20.093 3.215 15% 
Bezwaar en beroep overig 1.893 0 0% 
Vergunnen & melden       
Planning en coördinatie vergunningen 7.841 1.822 23% 
Omgevingsvergunning (milieu) 67.649 56.634 84% 
Toestemmingen en meldingen (milieu) 17.524 6.832 39% 
APV (geluidadvisering bij evenementen) 1.892 375 20% 
Toezicht & handhaving       
Thematisch Toezicht Gebruiksfase Milieu 69.180 20.926 30% 
Generiek Toezicht E-agenda 48.053 15.151 32% 
Strafrecht 4.607 845 18% 
Periodiek Toezicht Gebruiksfase 83.417 38.502 46% 
Toezicht Sloopfase (plus toezicht asbestverwijdering) 40.700 7.766 19% 
Klachten en Meldingen (milieu) 93.384 19.516 21% 
Expert & advies     
Advies derden/onderzoekskosten 4.616 2.010 44% 
Geluidsbelastingkaarten 5.395 1.867 35% 
RVMK 25.681 8.886 35% 
RVMK ALV 0 0 0% 
Coördinatie grondstromen 3.786 1.328 35% 
Planning en coördinatie expertise 3.594 505 14% 
Coördinatie onderzoek-/saneringsfase 5.680 3.613 64% 
Bodemtaken Totaal 33.943 8.972 26% 

Geluidtaken 15.144 8.705 57% 

Luchttaken 2.365 1.502 63% 

Omgevingsveiligheidtaken 11.804 18.348 155% 

Integrale advisering t.b.v. RO 18.931 7.602 40% 

Ecologietaken 4.733 1.830 39% 

Duurzaamheid 9.385 3.942 42% 

Duurzaamheid E-agenda 32.034 11.336 35% 

Sanering asbestdaken 5.539 620 11% 

Totaal 739.366 286.110 39% 
 


