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Voorwoord 

Met een tevreden gevoel kijk ik terug op 2021. Het was 

opnieuw een bijzonder roerig coronajaar. Toch kunnen we 

weer tevreden zijn over het werk dat de OZHZ-medewerkers 

voor en samen met u hebben verzet. Ik ben blij met onze 

constructieve samenwerking.  

 

Gorinchem heeft relatief weinig inwoners, maar heeft binnen 

haar grondgebied bedrijvigheid die voor de hele regio van 

belang is. OZHZ mocht u daar ook in 2021 bij ondersteunen. 

Naast de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving zagen wij een intensivering op het gebied van expertise 

en advies. Deze extra inzet maakte mogelijk om samen te werken aan de opgaven, zoals energie-

neutrale, ondernemende gemeente met een prettige woon- en leefomgeving. In goed overleg zetten we 

deze intensivering graag voort in 2022. 

 

In dit jaarverslag vindt u weer de cijfers en bijzonderheden. Al onze werkzaamheden hadden niet alleen 

inhoudelijke, maar ook financiële consequenties. Over de onderbesteding van 2021 maakten 

Gorinchem en OZHZ al afspraken in het jaarprogramma 2022.  

 

Ook vindt u een verwijzing naar onze nieuwe, online 

jaarverslagomgeving. Daar vindt u vanaf nu al onze verhalen, 

nieuwsberichten, dossiers en cases. Het hele jaar door. 

Bijvoorbeeld over nieuwe vergunningen, aangepakte overlast of 

complexe verontreinigingen. Ook voor 2022 richten wij zo'n online 

omgeving voor u in. 

 

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Ronald Visser 

  

Vragen over dit 

jaarverslag? 

U kunt altijd terecht bij de 

relatiebeheerder. Voor uw 

gemeente is Harrie Nuijten. 

Harrie is te bereiken via 

06 – 30375881 of via 

hjm.nuijten@ozhz.nl   
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Wat deed OZHZ? 

Voor uw inwoners en ondernemers 
 

Bekijk de online jaarverslagomgeving van uw gemeente. U leest daar het hele jaar door over de laatste 

vergunningprocedures en toezichtacties. We nemen u ook mee in onze verhalen over de meest actuele 

onderwerpen. Van de rugstreeppad die de bouw stillegt tot aan de uitspraak van de Raad van State 

over windmolens. Van hoe de woonwijk van de toekomst eruit ziet tot aan toezicht op de jacht. U leest 

interviews met experts en ziet wat adviezen in de praktijk betekenen. Het is de online omgeving waar 

iedereen kan zien wat OZHZ betekent voor de leefomgeving. U, maar ook iedere inwoner, ondernemer, 

raadslid, ambtenaar of samenwerkingspartner. 

 

Scan de bijgaande QR-code met uw mobiele telefoon of kijk op 

www.ozhz.nl/regio/gorinchem-2021  
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De belangrijkste cijfers 

 

Om ons werk goed uit te voeren in uw gemeente, sprak OZHZ een budget met u af van € 539.101,-.  

Dit was inclusief het restant uit 2020. Uiteindelijk hebben wij € 515.506,- besteed, dat is 95.1%.  

Dit betekent dat we minder besteedden dan verwacht. Hieronder wordt dit verklaard. 

 

Minder tijd besteed aan meldingen milieu, adviestaken zoals lucht, omgevingsveiligheid en 

duurzaamheid en geluidadvisering bij evenementen  

Adviestaken zijn voornamelijk vraag gestuurd. Omdat er minder vragen zijn gesteld dan verwacht is de 

besteding hierop lager. Ook zijn er minder meldingen van bedrijven binnengekomen dan verwacht. In 

2021 zijn er vanwege de corona beperkingen geen grote evenementen geweest. Door Corona waren 

er beperkt horeca controles en was er ook weinig geluidoverlast van horeca en evenementen. 

 

Meer tijd besteed aan lokale extra projecten, bezwaar en beroepzaken en WOB verzoeken 

We zijn druk bezig geweest met de geluidhinder van de Lidl. Deze werkzaamheden zijn geboekt onder 

bezwaar en beroep en lokale extra projecten. Vanwege privacy wetgeving kunnen we in deze 

rapportage niet aangeven wie de Wob verzoeken hebben ingediend. Deze verzoeken hadden wel 

betrekking op de Lidl. 

 

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

vakgebied. 
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Toezicht en handhaving 
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Financieel overzicht 

 

Omschrijving Beschikbaar Realisatie Voortgang 

Algemene taken       

Thema's Ontwikkeling en Beheer 27.969 27.969 100% 

Regionale Generieke taken 43.846 43.846 100% 

Lokale (extra) projecten 33.702 35.701 106% 

WOB verzoeken 2.816 3.684 131% 

Advisering wettelijk taken VTH (milieu) 16.097 8.822 55% 

Advisering wettelijke taken VTH (bouw) 0 141 0% 

Bezwaar en beroep overig 12.150 16.006 132% 

Vergunnen & melden       

Planning en coördinatie vergunningen 5.950 6.532 110% 

Omgevingsvergunning (milieu) 55.823 61.280 110% 

Omgevingsvergunning (bouw) 0 375 0% 

Toestemmingen en meldingen (milieu) 41.613 23.782 57% 

Geluidadvisering bij evenementen 10.003 563 6% 

Toezicht & handhaving       

Thematisch Toezicht Gebruiksfase Milieu 60.565 66.413 110% 

Generiek Toezicht E-agenda 9.105 8.801 97% 

Strafrecht 3.496 3.957 113% 

Periodiek Toezicht Gebruiksfase 55.140 69.215 126% 

Toezicht Sloopfase (plus toezicht asbestverwijdering) 24.403 17.428 71% 

Klachten en Meldingen (milieu) 50.748 40.515 80% 

Ondermijning 0 2.262 0% 

Expertise & advies       

Advies derden/onderzoekskosten 2.216 2.406 109% 

Coördinatie grondstromen 3.755 3.578 95% 

Planning en coördinatie expertise 2.727 2.501 92% 

Coördinatie onderzoek-/saneringsfase 1.893 2.769 146% 

Bodemtaken 15.711 16.405 104% 

Geluidtaken 10.150 8.963 88% 

Luchttaken 4.107 3.214 78% 

Omgevingsveiligheidstaken 7.700 3.308 43% 

Integrale advisering t.b.v. RO 7.509 7.133 95% 

Ecologietaken 0 375 0% 
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Duurzaamheid 7.697 3.426 45% 

Duurzaamheid E-agenda 6.070 6.326 104% 

Sanering asbestdaken 4.367 3.036 70% 

TOTAAL 539.101 512.506 95% 
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Cijfers per werkveld 

Hieronder leest u de belangrijkste werkzaamheden en/of aantallen per werkveld. 

 

Werkzaamheden extra lokale projecten  

Geluid: problematiek Pub10 music and sportsbar 

Geluid: Lidl 

Toezicht en handhaving: controles afval ondernemers binnenstad en Wilhelminalaan 

 

Milieu-inspecties aan de Westwagenstraat  

Vanuit de gemeente Gorinchem is de vraag gekomen of de OZHZ een inventarisatie wil uitvoeren aan 

de Westwagenstraat te Gorinchem op de afvoer van het bedrijfsafval. In de Westwagenstraat is een 

ondergrondse container aanwezig waar regelmatig afval naast de container wordt aangetroffen, 

voornamelijk afval wat afkomstig lijkt te zijn van bedrijven. Het gaat hierbij om een aantal nieuwe 

ondernemers (bakker, slager, supermarktje) die niet goed weten hoe om te gaan met afval. 

Tijdens de controles zijn alle bedrijven bezocht. Hierbij zijn een aantal bedrijven aangeschreven op het 

niet hebben van een afvalcontract. Twee bedrijven hebben inmiddels een afvalcontract gesloten. Twee 

andere bedrijven moeten nog een afvalcontract afsluiten. 

 

Vergunnen en melden 

In 2021 behandelden de vergunningverleners van OZHZ in Gorinchem weer de vergunningsaanvragen 

en meldingen op het gebied van milieu en bodem. In het onderstaande overzicht is de realisatie en het 

geraamde aantal weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

Er is een afwijking bij vergunningen ten opzichte van de prognose te zien. OZHZ heeft vaak, gezien 

gesprekken met initiatiefnemers een goed beeld van grote ontwikkelingen waar een vergunning voor 

nodig is. In de kolom realisatie zijn alleen de afgeronde procedures vermeld. 

De prognose voor de wat kleinere meldingsplichtige ontwikkelingen wordt gemaakt op basis van de in 

de afgelopen jaren gerealiseerde aantallen. 

 

Minder bezwaren ingediend 

OZHZ behandelt bezwaar- en beroepsschriften, bijvoorbeeld tegen het verlenen van vergunningen of 

naar aanleiding van handhavingsbeschikkingen. In het onderstaande overzicht is te zien dat we minder 

bezwaar- en beroepsschriften behandelden dan geraamd. De afwijking heeft te maken met de langere 

Vergunnen & melden Raming Realisatie 

Omgevingsvergunning (milieu) – incl. vooroverleg 8 3 

Toestemmingen en meldingen (milieu) 26 26 

Besluit Bodemkwaliteit (BBK-melding) 15 14 
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wachttijden bij de rechtbanken (op dit moment komt het vaak voor dat beroepszaken pas na een jaar of 

langer op zitting komen). Het budget is echter wel overschreden. Dit komt omdat alle juridische 

werkzaamheden rondom de Lidl en Pub 10 op deze post zijn geboekt. In de kolom realisatie worden 

alleen de afgeronde rechtbankzaken opgenomen. Dit verklaart mede het verschil tussen de raming en 

realisatie in combinatie met de besteding. 

 

Bezwaar en beroep 

 

 

 

 

 
 

 

  

Bezwaar en beroep Raming Realisatie 

Bezwaar en beroep  6 1 
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Toezicht en handhaving 
In 2021 controleerden de toezichthouders van OZHZ weer verschillende bedrijven of locaties in uw 

gemeente. Het ging om: 

 Milieuklachten en meldingen (inclusief handhavingsverzoeken). 

 Inspecties in de gebruiksfase (periodiek toezicht en generiek toezicht). 

 Inspecties asbestverwijdering tijdens de sloopfase. 

 

Onderstaande tabel laat de realisatie van het aantal producten in 2021 zien ten opzichte van het 

jaarprogramma. 

 

Producten Raming  Realisatie 

 Aantal Aantal 

Klachten en meldingen Milieu1 135 89 

Periodiek Toezicht Gebruiksfase2 21 21 

Toezicht Sloopfase 76 70 

 

1. De Coronabeperkingen op de horeca zijn zichtbaar. Er waren weinig klachten vanuit de 

binnenstad over geluidsoverlast. 

2. Eind 2021 is Merwetank overgegaan van PZH -BRZO naar gemeente Gorinchem. Dit verklaart 

de hogere besteding in 2021. 

 

Thematisch toezicht gebruiksfase milieu 

In de online jaarverslagomgeving leest u de resultaten van dit regiobrede programma in het 

Jaarverslag Generiek Toezicht 2021.  

 

Expertise en advies 

OZHZ heeft ook in uw gemeente weer zijn expertise ingezet voor uiteenlopende projecten en adviezen. 

Het gaat om expertise en advies op het vlak van: 

 Bodem 

 Geluid 

 Lucht 

 Externe veiligheid 

 Duurzaamheid  

 Integrale milieuadvisering 

 

We hebben in 2021 minder uren besteed aan expertise- en adviestaken, omdat er minder kleine 

(minder dan 4 uur)  opdrachten op het gebied van lucht , omgevingsveiligheid en duurzaamheid zijn 

verstrekt. 
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Duurzaamheid 

In december is een werksessie klimaatadaptatie Gorinchem georganiseerd. Hierin zijn verschillende 

stakeholders uitgenodigd om door te praten over de verschillende klimaatkwetsbaarheden die in 

Gorinchem zijn geïnventariseerd. 

 

De regiobrede rapportage over de uitvoering van de E-agenda 2021 is opgenomen in de online 

jaarverslagomgeving. 

 

Integrale milieuadvisering 

Arkelse Onderweg (huisnr. 125A) 

In Gorinchem ligt een initiatief voor de bouw van 29 appartementen op genoemde locatie. Aan ons de 

vraag om verschillende onderzoeken die ten behoeve van het op te stellen bestemmingsplan waren 

opgesteld te beoordelen.  

De locatie is gelegen in de nabijheid van de A-15 waardoor externe veiligheid een aandachtspunt is. 

OZHZ heeft er op gewezen dat een verantwoording groepsrisico noodzakelijk is. Ten aanzien van het 

milieukundig bodemonderzoek hebben wij een aantal opmerkingen. In dit verband hebben wij ook 

geadviseerd om de nieuwe inrichting op deze locatie klimaatadaptief en waterrobuust uit te voeren. De 

locatie is bodemdalingsgevoelig. Er is al sprake van kwel. Verder blijkt uit onze informatie dat de 

Arkelse Onderweg onbegaanbaar is in geval van overlast door piekbuiten. Ook  hier hebben wij 

aandacht voor gevraagd. 

 

Collectieve ontwikkelprogramma 

Innovatie en ontwikkeling pakt OZHZ programmatisch aan met het Regieplan. Het jaarverslag met 

informatie over de resultaten in 2021 staat online. Dit collectieve ontwikkelprogramma valt in het 

financiële overzicht onder thema's ontwikkeling en beheer. 

 


