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 Voorwoord 
 

2021 was een bewogen jaar. We 
hebben veel gerealiseerd samen met 
onze opdrachtgevers en partners in de 
regio. Tegelijkertijd werd er door de 
uitgestelde datum van de 
Omgevingswet en de voortdurende 
Coronapandemie wederom een beroep 
gedaan op onze flexibiliteit.  

 

 

Maar laat dat nu net hét uitgangspunt zijn van onze programmatische aanpak in het Regieplan. 

Hierdoor hebben we in 2021 snel kunnen inspelen op de uitdagingen en opgaven van gemeenten 

en provincie. Ik ben daar enorm trots op!  

 

Zo stelden we binnen het programma 'Opgavegericht werken' een kaart beschikbaar voor 

gemeenten, provincie en samenwerkingspartners om beter inzichtelijk te maken waar  

wateroverlast bij hevige regenval kan ontstaan of waar het juist heel heet kan worden. Vanuit het 

programma 'Informatiegestuurd werken' keken we naar hoe we informatie en data slimmer 

inzetten bij de meest uitdagende vraagstukken. Bijvoorbeeld om de biodiversiteit in een 

gemeente te vergroten. Want waar verblijven de beschermde dieren? Onze experts ontwikkelden 

nieuwe producten en richtten processen samen met andere betrokken overheden opnieuw in 

voor de Omgevingswet.  

 

Ook dit jaarverslag kreeg een nieuwe vorm. Vanaf nu kunt u namelijk het hele jaar door lezen wat 

wij voor uw gemeente en provincie doen in een online jaarverslagomgeving. Hier laten we niet 

alleen een overzicht van concrete activiteiten zien om de leefomgeving veiliger, gezonder en 

duurzamer te maken. We nemen u ook graag mee in de wereld van onze inspecteurs, 

vergunningverleners, adviseurs en andere medewerkers die zich hier dagelijks voor inzetten.  

 

Ik wens u veel leesplezier! 

 
Ronald Visser 

Directeur 
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De belangrijkste cijfers 
 

Voor het uitvoeren van de programma was in 2021 een budget van € 1,49 miljoen beschikbaar. 

Uiteindelijk hebben wij vrijwel het gehele budget besteed (€ 1,46 miljoen).  

 

Tijd besteed per programma 

• Programma Omgevingswet: 92%. De ingangsdatum van de Omgevingswet is begin 2021 

uitgesteld naar 1-07-20221, we besloten daarop tot het implementeren van een nieuw 

systeem voor de taken van vergunningen, toezicht en handhaving. Het implementeren van de 

update stopten we op dat moment. 

• Maatschappelijke opgaven van het programma Opgavegericht werken: 106%. 

• Versterken van de datakwaliteit en informatiepositie in het programma Informatie Gestuurd 

Werken: 102%.   

 

Hoofdpunten 

Binnen het programma Opgavegericht werken is meer tijd besteed aan een aantal projecten. 

Bijvoorbeeld het project participatie, waarvoor we een uitlegvideo hebben opgenomen over hoe 

vergunningprocedures werken. De Omgevingswet wil meer ruimte te geven voor ideeën van 

initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. Participatie is daar een belangrijk onderdeel van. 

 

Het afgelopen jaar zijn de energieprijzen flink gestegen. Dat zien we terug in de bouwmarkten: ze 

verkopen veel hout voor houtstook. Het stoken van hout veroorzaakt gezondheidsklachten en 

heeft een negatieve invloed op de luchtkwaliteit. Daarom maakte OZHZ een toolkit en een 

webpage voor onze opdrachtgevers om informatie en tips te delen over hoe je schoner stookt. 

 

Ketentoezicht is het derde voorbeeld binnen het programma Opgavegericht werken waar we veel 

tijd aan besteedden. Een afgedankte koelkast, telefoon of föhn: het is allemaal e-waste. 

Belangrijk om het goed te hergebruiken of te verwerken. Maar helaas gaat hier veel mis. Het 

apparaat gaat in het restafval, er komen schadelijke stoffen vrij bij het verkeerd verwerken van 

onderdelen of het apparaat gaat illegaal naar landen in Afrika. OZHZ bracht de hele keten van e-

waste in kaart en sloot zich aan bij een landelijke samenwerking. Ook gingen we samen met 

gemeenten en de Inspectie voor Leefomgeving & Transport op controle. 

 

In 2021 startten we met het doorontwikkelen van de Nota VTH voor de gemeentelijke taken. In 

                                                           
1 De ingangsdatum van 1 juli 2022 is inmiddels achterhaald. De Omgevingswet treedt nu op 1 oktober 2022 of op 1 

januari 2023 in werking. 

https://www.ozhz.nl/nieuws/vergunningsaanvraag-activiteit-milieu-huh-wat/
https://www.ozhz.nl/nieuws/vergunningsaanvraag-activiteit-milieu-huh-wat/
https://www.ozhz.nl/themas/lucht/schonelucht/
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samenspraak met gemeenten en ketenpartners komen we tot een nieuwe nota en risicoafweging. 

Dit project loopt door in 2022. 

 

Tot slot zette OZHZ extra in op het uitwerken van de data-ambitie, het verbeteren van 

datakwaliteit en het implementeren  van een datawarehouse. Ook dit gaat in 2022 door. 

 

Hieronder nog enkele hoofdpunten per programma, en de links naar de online pagina's met 

uitgebreide rapportages.  
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Het programma Omgevingswet in 2021 
 

Met het programma Omgevingswet maken we ons klaar om te werken onder de nieuwe wet. Hoe 

kan OZHZ de initiatiefnemer straks beter helpen? En wij als ‘de overheid’: hoe werk je beter 

samen als één? Vooral ook snel, want de wettelijke doorlooptijden van bijvoorbeeld vergunningen 

zijn straks korter dan nu. Om aan te geven hoe groot de opgave is: het gaat om alle wetten en 

regels in het domein van de fysieke omgeving.  

Het programma in een notendop 

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, moet de basis goed geregeld zijn. Met 

dit programma zorgen we daarvoor. Kortom: OZHZ kan straks goede vergunningen blijven 

verlenen, strikt toezicht blijven houden en adviezen geven aan gemeenten en provincie. Om op 

tijd klaar te zijn met de voorbereidingen, formuleerden wij eerder vier opgaven: 

1. Ervaring opdoen en producten ontwikkelen 

2. Systemen en processen aanpassen en inrichten 

3. Kennis verwerven en opleiden 

4. Afspraken maken met opdrachtgevers 

De voorbereidingen doen we samen de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ketenpartners in de 

regio, zoals de GGD en veiligheidsregio. Hieronder lichten we projecten, voorbeelden en ontwikkelingen 

uit. Het programma Omgevingswet loopt door in 2022. 

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

https://www.ozhz.nl/regio/omgevingswet-2021/  

  

https://www.ozhz.nl/regio/omgevingswet-2021/
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Het programma  
Opgavegericht werken in 2021 
 
Met het programma Opgavegericht werken  

zoeken we naar antwoorden op  

de meest actuele vraagstukken.  

 

Bijvoorbeeld: wat is een veilige plek voor een waterstoftankstation? Hoe 

(ver)bouw je duurzamer? Kun je hout stoken in de kachel zonder overlast? En 

hoe ziet eigenlijk een klimaatneutraal bedrijventerrein eruit? 

 

Het programma in een notendop 
Als toezichthouder en vergunningverlener helpt OZHZ bij het oplossen van lastige dilemma’s in 

de leefomgeving. Het zijn complexe dilemma’s die soms onverwachts snel opkomen, zoals de 

stikstofcrisis of de impact van corona op onze leefomgeving. We hebben veel experts op het 

gebied van milieu, bouw en APV in huis die helpen bij maatschappelijke opgaven. Met dit 

programma zetten we speciale projecten op om de regiobrede vraagstukken op te pakken die de 

meeste urgentie hebben. 

 

Vanaf 2022 een nieuw programma 
2021 is het laatste jaar van het programma Opgavegericht werken. Vanaf 2022 start een nieuw 

programma: Toekomstgerichte gebiedsontwikkeling. Dat programma richt zich op 

klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie bij gebiedsontwikkeling en de 

woningbouwopgave. 

 

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

https://www.ozhz.nl/regio/opgavegericht-werken-2021/  
  

  

https://www.ozhz.nl/regio/opgavegericht-werken-2021/
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Het programma Informatiegestuurd werken in 2021 
 
Het programma in een notendop 
Iedereen bij OZHZ genereert dagelijks data. De organisatie draait op deze data, zo kunnen we 

ons werk goed uitvoeren. We gebruiken bijvoorbeeld de informatie om prioriteiten te stellen, 

inspecties voor te bereiden, vergunningen te verlenen en om te rapporteren aan gemeenten en 

provincie. Het verder ontwikkelen en professionaliseren in het werken met data is daarmee 

cruciaal voor het functioneren van onze dienst. 

 

Data belangrijker dan ooit 
Rapporten als ‘Handhaven in het duister‘ (Rekenkamer, juni 2021) laten zien hoe belangrijk 

goede informatie is. Dan gaat het niet alleen over het hebben van de juiste informatie, maar ook 

dat je deze weet te gebruiken. OZHZ leidt collega’s daarom beter op. Ook hebben we sinds 2021 

een dienstbrede data-ambitie. De kern is tweeledig: 

• Optimaal benutten van onze eigen data én dat van onze samenwerkingspartners; 

• Borgen van data en dataproducten in de organisatie. 

 

De kwaliteit van onze data garanderen 
2021 is het laatste jaar van het programma Informatiegestuurd werken. Het is vanaf 2022 geen 

apart programma of onderdeel meer in de organisatie. Het Informatie gestuurd werken maakt 

vanaf dan onderdeel uit van het dagelijkse werk en we verwerken het in projecten en 

programma’s.  

 

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

https://www.ozhz.nl/regio/informatiegestuurd-werken-2021/  

 

 

 
 

  

https://www.ozhz.nl/regio/informatiegestuurd-werken-2021/
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Vooruitkijken  
 

2021 was het laatste jaar van het Regieplan. Vanaf 2022 werken we met de Ontwikkelaanpak. 

Uiteraard maakt het programma Omgevingswet daarvan nog deel uit, want we moeten klaar  

staan voor het uitvoeren van de Omgevingswet, op het moment dat de wet in werking treedt.  

Veel is al klaargezet, dus 2022 is gewijd aan oefenen en afspraken maken. 

 

Het Algemeen Bestuur besloot in juli 2021 tot een aantal hoofdlijnen voor de Ontwikkelaanpak. 

Eén daarvan is de nadruk op data en dataproducten: we koppelen die nadrukkelijker aan uw 

opgaven, zodat we zeker weten dat ze waarde voor u hebben. Bovendien groeit via 

dataproducten de samenwerking op de inhoud met andere overheden. En dat is weer cruciaal 

voor uw opgaven. Vooral voor Toekomstgerichte Gebiedsontwikkeling, waarin de 

woningbouwopgave een belangrijke component is. En voor Samen meer Grip op Milieuschade, 

waar verschillende instanties de krachten én data bundelen voor het aanpakken van 

milieuschade en milieucriminaliteit. 

 

In de notitie Ontwikkelaanpak 2022 – 2025 zijn de hoofdlijnen te lezen. In de Jaarschijf 2022 

Ontwikkelaanpak leest u over de projecten binnen de 3 programma's, die in 2022 op stapel staan. 
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