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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.  

 

Papendrecht is een groene, duurzame gemeente en heeft 

een goede, gezonde leefomgeving hoog in het vaandel staan. 

De gemeente is volop in ontwikkeling, zowel op het gebied 

van de woningbouwopgave als bedrijvigheid en 

duurzaamheid. Nieuwbouw van woningen vindt zorgvuldig plaats. 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 overbesteding van 2021 maakten 

Papendrecht 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 

Directeur 

 

  

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/papendrecht-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 € 476.322,- . 

Uiteindelijk hebben wij € 500.752,- besteed, dat is 105,1%. Dit betekent dat we meer besteedden dan 

verwacht. Hieronder wordt dit verklaard. 

 

Meer tijd besteed aan advisering wettelijke taken VTH, klachten en meldingen milieu en advisering 

t.b.v. ruimtelijke ontwikkelingen 

We hebben in 2021 diverse kleine adviezen gegeven en vragen beantwoord die te maken hebben met 

ruimtelijke ontwikkelingen. Dit kwam echter niet onverwacht. Al bij de besprekingen over het 

jaarprogramma 2021 is dit geconstateerd, waardoor er ter aanvulling op het budget een jaarofferte 

adviestaken is opgesteld.  

De hoge besteding bij advisering wettelijke taken VTH komt omdat we veel vragen hebben moeten 

beantwoorden over de Rivierendriesprong.  

 

Minder tijd besteed aan bezwaar en beroep, toezicht asbestverwijdering bij sloop en advisering bij 

duurzaamheid. 

De lage besteding bij bezwaar en beroep heeft te maken met de langere wachttijden bij de 

rechtbanken (op dit moment komt het vaak voor dat beroepszaken pas na een jaar of langer op zitting 

komen). Het aantal sloopmeldingen waarbij ook asbest werd verwijderd lag veel lager dan verwacht. 

De besteding op duurzaamheid is vraag gestuurd. 

 

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 

Algemene taken       

Thema's Ontwikkeling en Beheer 24.231 24.231 100% 

Regionale Generieke taken 37.985 37.985 100% 

Lokale (extra) projecten 0 817 0% 

WOB verzoeken 1.893 915 48% 

Advisering wettelijk taken VTH (milieu) 8.614 9.010 105% 

Advisering wettelijke taken VTH (bouw) 0 141 0% 

Bezwaar en beroep overig 9.346 4.195 45% 

Vergunnen & melden       

Planning en coördinatie vergunningen 5.155 5.659 110% 

Omgevingsvergunning (milieu) 76.662 84.987 111% 

Omgevingsvergunning (bouw) 0 282 0% 

Toestemmingen en meldingen (milieu) 19.471 19.286 99% 

Geluidadvisering bij evenementen 0 328 0% 

Toezicht & handhaving       

Thematisch Toezicht Gebruiksfase Milieu 42.620 46.735 110% 

Generiek Toezicht E-agenda 27.856 26.925 97% 

Strafrecht 3.029 3.428 113% 

Periodiek Toezicht Gebruiksfase 66.398 80.998 122% 

Toezicht Bouwfase 0 282 0% 

Toezicht Sloopfase (plus toezicht asbestverwijdering) 17.511 12.295 70% 

Klachten en Meldingen (milieu) 26.070 32.369 124% 

Ondermijning 0 375 0% 

Expertise & advies       

Advies derden/onderzoekskosten 2.047 1.948 95% 

Coördinatie grondstromen 3.786 3.608 95% 

Planning en coördinatie expertise 2.362 2.166 92% 

Coördinatie onderzoek-/saneringsfase 947 1.952 206% 

Bodemtaken 24.996 18.606 74% 

Geluidtaken 6.721 5.936 88% 

Luchttaken 3.312 3.660 111% 

Omgevingsveiligheidstaken 4.281 6.546 153% 

Integrale advisering t.b.v. RO 8.626 18.888 219% 

Ecologietaken 930 235 25% 
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Duurzaamheid 9.385 4.247 45% 

Duurzaamheid E-agenda 18.569 19.353 104% 

Sanering asbestdaken 3.789 2.634 70% 

TOTAAL 476.322 500.752 105% 
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Cijfers per werkveld 

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

 

Vergunnen en melden 

In 2021 behandelden de vergunningverleners van OZHZ in Papendrecht 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 meldingplichtige ontwikkelingen wordt gemaakt op basis van de in 

de afgelopen jaren gerealiseerde aantallen. 

BBK-meldingen zijn vraag gestuurd. 

 

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 

wachttijden bij de rechtbanken (op dit moment komt het vaak voor dat beroepszaken pas na een jaar of 

langer op zitting komen). 

 

Bezwaar en beroep 

 

 

 

 

  

Vergunnen & melden Raming Realisatie 

Omgevingsvergunning (milieu) – incl. vooroverleg 8 10 

Toestemmingen en meldingen (milieu) 24 21 

Besluit Bodemkwaliteit (BBK-melding) 35 10 

Bezwaar en beroep Raming Realisatie 

Bezwaar en beroep  4 0 
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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 Milieu 70 73 

Periodiek Toezicht Gebruiksfase  18 18 

Toezicht Sloopfase 50 42 

 

 

Rivierendriesprong 

Het toezicht heeft zich voornamelijk gericht op de relatie tussen het bedrijf met haar omgeving en de 

gemeente Papendrecht. Er is veel achterdocht vanuit de directe leefomgeving over de handel en 

wandel van het bedrijf en er wordt regelmatig geluidoverlast gemeld. 

 

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 
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Omgevingsveiligheid 

Met de komst van de Omgevingswet wordt van gemeenten verwacht dat zij een gemeentelijke 

omgevingsvisie en een omgevingsplan vaststellen. De omgevingsvisie is een integrale visie waarin 

gemeenten hun beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving voor de lange termijn 

vastleggen. Het omgevingsplan is het ruimtelijk plan waarin gemeenten de regels over de fysieke 

leefomgeving vastleggen en toelichten.  

 

Papendrecht neemt haar beleid over omgevingsveiligheid op in haar omgevingsvisie en 

omgevingsplan. De nadruk ligt hierbij op de afwegingen die gemaakt zijn over de thema's externe 

veiligheid en waterveiligheid. Met ingang van de Omgevingswet vindt ook een modernisering plaats 

van het Rijksbeleid over externe veiligheid. Dit houdt in dat de kwantitatieve groepsrisico 

verantwoordingsplicht vervalt en een verschuiving plaatsvindt naar een kwalitatieve 

verantwoordingsplicht, waarbij de focus ligt op het bieden van voldoende bescherming. Dit is mede met 

de komst van de Omgevingswet de aanleiding voor het opstellen van nieuw beleid.  

In aanvulling op de omgevingsvisie en het omgevingsplan is door de Omgevingsdienst en de 

Veiligheidsregio een beleidsvisie omgevingsveiligheid opgesteld. Hierin is de keuze over het gewenste 

beschermingsniveau vastgelegd en wordt een nadere uitwerking gegeven over wanneer een gebied 

voldoende veilig is. De beleidsvisie omgevingsveiligheid geeft daarmee inzicht in de 

beschermdoelstellingen van de gemeente Papendrecht, om mensen te beschermen tegen de gevolgen 

van een ongeval met gevaarlijke stoffen of bij overstromingsrisico's. 
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Duurzaamheid 

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

jaarverslagomgeving. 

 

Integrale milieuadvisering 

Veerpromenade 

Een projectontwikkelaar wil een oud gebouw aan de Veerpromenade ontwikkelen tot een 

appartementencomplex. De gemeente wil weten of er vanuit de milieu-thema's beperkingen zijn voor 

de ontwikkeling. 

 

OZHZ onderzocht de eventuele beperkingen voor de ontwikkeling door de thema's Geluid, Externe 

veiligheid, Stikstofdepositie en Lucht. Ook onderzocht OZHZ in het ontwikkelgebied de kansen voor 

een verbetering van de ecologie. De beperkingen en kansen staan in een Quick Scan Milieu. 

De gemeente heeft nu helderheid over beperkingen en kansen op de ontwikkellocatie en kan verder 

met het overleg met de projectontwikkelaar. 

 

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. 

 

 

 


