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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.   

 

Hendrik-Ido-Ambacht heeft een prettige woon- en 

leefomgeving hoog in het vaandel staan. Daarbij gaat het om 

fijn wonen, in balans met groen, een aantrekkelijk werkklimaat 

en een schone, veilige en aantrekkelijke groene buitenruimte. 

De gemeente is volop in ontwikkeling en OZHZ ondersteunt de gemeente hierbij vanuit haar 

uitvoerende en adviserende taak.  

 

In dit jaarverslag vindt u weer de cijfers en bijzonderheden. Al onze 

werkzaamheden hadden niet alleen inhoudelijke resultaten, maar 

ook financiële consequenties. In overleg tussen gemeente en OZHZ 

zijn voortdurend prioriteiten gesteld. Hierdoor zijn mooie resultaten 

bereikt maar is de wens om niet boven de 100% uit te komen net 

niet gelukt. Dit had vooral te maken met de extra inzet bij bezwaar- 

en beroepzaken. 

 

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! 

 

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Ronald Visser 

Directeur 

  

Vragen over dit 

jaarverslag? 

U kunt altijd terecht bij de 

relatiebeheerder. Voor uw 

gemeente is dat Carry 

Hardy. Carry is te bereiken 

via 06 – 2041 0698 

of via cwj.hardy@ozhz.nl  

 

mailto:cwj.hardy@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 

vergunningsprocedures en toezichtsacties. 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/hendrik-ido-ambacht-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 € 401.296,- . 

Uiteindelijk hebben wij € 423.461,- besteed, dat is 105,5%. Dit betekent dat we meer besteedden dan 

verwacht. Hieronder wordt dit verklaard. 

 

Meer tijd besteed aan Bezwaar en beroep, Omgevingsvergunning milieu en Integrale advisering t.b.v. 

RO 

Deze werkzaamheden zijn vraaggestuurd. Er was in 2021 meer inzet nodig dan vooraf ingeschat. 

We behandelden meer bezwaar- en beroepsschriften dan verwacht en de zaken Schmitt en 't Ambacht 

vergden behoorlijk meer inzet. Het aantal milieuvergunningprocedures waaraan in 2021 is gewerkt is 

hoger dan geraamd en voor de procedures van het waterstof-tankstation, Europoort en Koedood was 

meer inzet nodig.  

Veel adviesverzoeken vanuit de gemeente leidde tot een hogere besteding bij Integrale advisering. Om 

dit werk voort te kunnen zetten is in de tweede helft van het jaar een offerte opgesteld voor de integrale 

adviestaken in het kader van ruimtelijke projecten. 

 

Minder tijd besteed aan Bodemtaken en advisering ecologie 

Door minder grondverzet in 2021 zagen we het aantal meldingen Besluit Bodemkwaliteit afnemen.  

We ontvingen weinig adviesverzoeken op het gebied van ecologie. 

 

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

vakgebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                                                           100% 

 

 
  

Vergunnen en melden 

 

Toezicht en handhaving 

 

Integrale advisering 
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Financieel overzicht 

 
Omschrijving Beschikbaar Realisatie Voortgang 

  Algemeen       

DB01 Thema's Ontwikkeling en Beheer 20.067 20.067 100% 

DB02 Regionale Generieke taken 31.494 31.494 100% 

JA01 Lokale (extra) projecten 2.336 94 4% 

JA02 WOB verzoeken 1.893 0 0% 

JA03 Advisering wettelijk taken VTH (milieu) 9.274 9.221 99% 

JA04 Advisering wettelijke taken VTH (bouw) 0 1.032  

JA06 Bezwaar en beroep overig 3.786 40.328 1065% 

  Vergunnen en melden       

DB12 Planning en coördinatie vergunningen 4.274 4.692 110% 

JV01 Omgevingsvergunning (milieu) 26.247 31.698 121% 

JV02 Omgevingsvergunning (bouw) 0 563  

JV03 Toestemmingen en meldingen (milieu) 15.577 13.773 88% 

JV05 Geluidadvisering bij evenementen 4.733 305 6% 

  Toezicht en handhaving       

DB04 Thematisch Toezicht Gebruiksfase Milieu 32.655 35.808 110% 

DB16 Generiek Toezicht E-agenda 21.770 21.043 97% 

DB13 Strafrecht 2.511 2.843 113% 

JT01 Periodiek Toezicht Gebruiksfase 51.661 59.328 115% 

JT03 
Toezicht Sloopfase (plus toezicht 
asbestverwijdering) 

9.386 10.530 112% 

JT07 Klachten en Meldingen (bouw) 0 94  

JT08 Klachten en Meldingen (milieu) 40.535 36.837 91% 

JT13 Ondermijning 2.205 1.783 81% 

   Expertise en advies        

A001 Advies derden/onderzoekskosten 3.173 2.963 93% 

DB06 Geluidsbelastingkaarten 3.029 3.029 100% 

DB07 RVMK 12.288 12.288 100% 

DB10 Coördinatie grondstromen 3.786 3.608 95% 

DB14 Planning en coördinatie expertise 1.959 1.796 92% 

JE01 Coördinatie onderzoek-/saneringsfase 1.893 1.858 98% 

JE02 Bodemtaken Totaal 35.908 14.730 41% 

JE03 Geluidtaken 9.465 10.136 107% 

JE04 Luchttaken 1.893 1.877 99% 
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JE05 Omgevingsveiligheidstaken 7.028 5.326 76% 

JE06 Integrale advisering t.b.v. RO 6.626 13.538 204% 

JE08 Ecologietaken 3.786 563 15% 

JE07 Duurzaamheid 12.943 13.280 103% 

DB15 Duurzaamheid E-agenda 14.514 15.126 104% 

DB17 Sanering asbestdaken 2.602 1.809 70% 

TOTAAL 401.296 423.461 105,5% 
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Cijfers per werkveld 

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

 

Werkzaamheden extra lokale projecten  

Er zijn geen specifieke lokale projecten uitgevoerd in 2021. 

 

Vergunnen en melden 

In 2021 behandelden de vergunningverleners van OZHZ in Hendrik-Ido-Ambacht weer de 

vergunningaanvragen en meldingen op het gebied van milieu en bodem. In het onderstaande overzicht 

is de realisatie en het geraamde aantal weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning milieu 

Er is een afwijking bij vergunningen ten opzichte van de prognose te zien. In de kolom realisatie zijn 

alleen de afgeronde procedures vermeld. Het aantal procedures waaraan in 2021 is gewerkt is hoger 

en een deel daarvan loopt door in 2022. De procedures van het waterstof-tankstation, Europoort en 

Koedood hebben meer inzet gekost dan was geraamd. 

 

Minder grondverzet 

We zagen in 2021 het aantal meldingen Besluit Bodemkwaliteit afnemen als gevolg van minder 

grondverzet binnen de gemeente. 

 

Meer 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 meer 

bezwaar- en beroepsschriften behandelden dan geraamd. De zaken Schmitt en 't Ambacht lopen door 

in 2022. 

 

Bezwaar en beroep 

 

 

 

  

Vergunnen & melden Raming Realisatie 

Omgevingsvergunning (milieu) – incl. vooroverleg 5 3 

Toestemmingen en meldingen (milieu) 14 17 

Besluit Bodemkwaliteit (BBK-melding) 30 12 

Bezwaar en beroep Raming Realisatie 

Bezwaar en beroep  1 2 
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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 

Periodiek Toezicht Gebruiksfase  16 15 

Klachten en meldingen Milieu 88 79 

Toezicht Asbestverwijdering 30 27 

 

Periodiek toezicht  

De raming voor periodiek toezicht is bijgesteld van 17 naar 16 omdat gebleken is dat Tankstation Haan 

aan de Nijverheidsstraat is beëindigd. Op basis van budgettaire redenen is de controle bij Koedood 

doorgeschoven naar 2022.  

 

Klachten en meldingen 

Om een goede vergelijking te kunnen maken, de raming bestaat uit 88 deelzaken, waarvan 79 

klachten. In 2021 ontvingen we dus het verwachte aantal klachten. Door de corona-pandemie zagen 

we regiobreed minder klachten, maar door de 27 meldingen van overlast door Schmitt Anchors is het 

totaal aantal ontvangen milieuklachten in Hendrik-Ido-Ambacht niet gedaald. 

 

Toezicht Asbestverwijdering 

Elk jaar inspecteren wij asbestwerkzaamheden. Toezichthouders controleren of het asbest op een 

veilige manier wordt verwijderd en afgevoerd. In 2021 was dit bijvoorbeeld bij de voormalige 

Margrietschool. U leest hier meer over in de online jaarverslagomgeving. 

 

Thematisch toezicht gebruiksfase milieu 

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

Jaarverslag Generiek Toezicht 2021. 

 

https://www.ozhz.nl/regio/generiek-toezicht-2021/
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Bouwgerelateerde werkzaamheden  

Voor uw gemeenten voeren we de VTH-milieu-taken uit. Het komt een enkele keer voor dat we 

bouwgerelateerde vragen ontvangen. Dit verklaart de beperkte besteding van uren op 

bouwgerelateerde posten in de begroting. 

 

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 

 Ecologie 

 Duurzaamheid  

 Integrale milieuadvisering 

  

Advisering duurzaamheid 

De afgelopen jaren zijn binnen de gemeente diverse stappen gezet tot het verduurzamen van de 

gemeente. OZHZ adviseert de gemeente op alle duurzaamheidsthema's: energie, klimaatadaptatie, 

circulaire economie en daarnaast ook biodiversiteit. In de online jaarverslagomgeving noemen we twee 

voorbeelden, de verduurzaming van voetbalverenigingen op Sportpark Schildman en duurzaam 

ondernemen op het Ambachtse bedrijventerrein Antoniapolder.  

 

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

jaarverslagomgeving. 

 

Integrale milieuadvisering 

In de eerste helft van 2021 heeft OZHZ de gemeente vaak geadviseerd, wat leidde tot een hogere 

besteding voor Integrale advisering. Voor de tweede helft van het jaar is een offerte opgesteld voor de 

integrale adviestaken in het kader van ruimtelijke projecten.  

 

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. Binnen dit ontwikkelprogramma wordt o.a. 

gewerkt aan de voorbereiding op de Omgevingswet. 

 

https://www.ozhz.nl/nieuws/duurzame-voorzet-ingekopt-door-voetbalverenigingen-op-sportpark-schildman/
https://www.ozhz.nl/wp-content/uploads/E-agenda.pdf
https://www.ozhz.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-Regieplan-2021.pdf
https://www.ozhz.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-Regieplan-2021.pdf

