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1 Inleiding 
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid creëert 
samen met de gemeenten en de provincie een 
veilige, gezonde, duurzame en economische 
vitale leefomgeving voor inwoners en bedrijven.  

Het Regieplan Programmasturing 2019-2021, 
dat het Algemeen Bestuur in het najaar van 
2018 vaststelde, legt de basis voor de wijze 
waarop wij inspelen op de strategische 
(verander)opgaven.  

Door vernieuwing en verandering in producten 
en diensten dragen wij bij aan de kansen en 
uitdagingen waar gemeenten en provincie mee 
te maken hebben, zoals bouwopgaven, 
duurzame energie en een klimaatbestendige 
leefomgeving. 

 
Drie programma's 
In het regieplan zijn de strategische 
(verander)opgaven vertaald naar de volgende 
samenhangende programma's: 

• Programma Omgevingswet  
• Programma Informatiegestuurd werken  
• Programma Opgavegericht werken  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Programmaplannen 2021 
OZHZ maakt ieder jaar inzichtelijk aan welke 
opgaven wij samen met de gemeenten en 
provincie gaan werken om onze taken voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving en 
advies te verbeteren en toekomstbestendig te 
maken. Dit doen we met jaarlijkse, nieuwe 
programmaplannen, in overleg met de 
gemeenten en provincie de nieuwe 
programmaplannen. Gedurende het jaar 
spreken we ook regelmatig met hen. Zo sturen 

wij samen bij in het uitvoeren van de projecten 
en spelen we optimaal in op ontwikkelingen en 
opgaven.  

Criteria bij uitvoering 
In het Regieplan Programmasturing 2019-2021 
staan criteria voor het opnemen van opgaven en 
projecten in de programma's. Een korte 
samenvatting: 

Regiobreed zinvol: OZHZ levert resultaten die 
voor de gemeenten en de provincie zinvol zijn. 
Of simpelweg móeten gebeuren, zoals het 
invoeren van de Omgevingswet.  

Aansluiten bij wat speelt: OZHZ speelt flexibel 
in op actuele ontwikkelingen en opgaven in de 
omgeving. En werkt ze samen met onze 
opdrachtgevers uit.  

Kennis delen en ontwikkelen: OZHZ is een 
verlengstuk van de gemeenten en provincie. We 
zetten in op onderlinge kennisuitwisseling. De 
programma's en projecten lenen zich hier 
uitstekend voor.  

Samenhang & integraliteit: elk programma 
kent zijn eigen doel en resultaten. Daarnaast 
versterken ze elkaar. 

 

Financieel kader 2021 
Dekking vindt plaats uit de jaarprogramma’s van 
de gemeenten en provincie (€ 1.180.000) en de 
interne bedrijfsvoering OZHZ (€ 310.000). 

Programma  (* € 1000) 2021 

Omgevingswet 630 

Informatiegestuurd werken 450 

Opgavegericht werken 410 

Totaal Programma's 1.490 
 

Bij het vaststellen van het regieplan in 2018 
bestond een tekort aan middelen. Daarom 
stelde het AB bij het vaststellen van de 
jaarrekening een reserve ‘Regieplan’ (€ 
337.000) ter beschikking. Voor de jaarschijf 
2021 is een onttrekking van € 130.000 uit deze 
reserve voorzien. 
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2 Programma Omgevingswet 
voor 2021 

OZHZ is straks, samen met opdrachtgevers en 
ketenpartners, goed ingericht om de 
Omgevingswet uit voeren. De bedoeling van de 
Omgevingswet is het vereenvoudigen van het 
omgevingsrecht en het versnellen van 
ruimtelijke ontwikkelingen. 

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het verschuiven van de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 zijn 
deze opgaven voor 2021 nog steeds relevant. 

In 2021 ligt de nadruk op: 

• Ons IT-systeem met de onderliggende 
werkafspraken; 

• Het maken van afspraken met 
opdrachtgevers; 

• Het nog intensiever voorbereiden van 
onze medewerkers op de 
Omgevingswet;  

• Het verder ervaring opdoen met 
omgevingsvisies en omgevingsplannen.  

  

Route Omgevingswet (in de bijlage vindt u de vergrote versie)  
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Ervaring opdoen en producten ontwikkelen 
Voordat de Omgevingswet in werking treedt, wil 
OZHZ ervaring en kennis opdoen. Daarom 
voeren wij pilots en botsproeven uit. Hierbij 
zoeken we de samenwerking op met 
gemeenten, provincie en andere 
omgevingsdiensten. Wij maken op basis van de 
ervaringen nieuwe producten om het werken 
onder de Omgevingswet nog beter mogelijk te 
maken. 

Slimme samenwerkingen 
OZHZ kijkt waar samenwerking mogelijk is. 
Zoals het maken van een handreiking over het 
omgaan met de regels uit de bruidsschat in 
samenwerking met de andere Zuid-Hollandse 
omgevingsdiensten. Of het ontwikkelen van 
praktijkgerichte webinars voor opdrachtgevers 
over de impact van de Omgevingswet voor 
geluid en lucht.  

Botsproefen, advies en nieuwe instrumenten 
In 2021 gaat OZHZ door met al gestarte pilots, 
botsproeven en omgevingstafels. Denk aan 
enkele en meervoudige omgevingsvergunningen 
milieu en bouw. Ook gaan wij door met het 
geven van integraal advies, vroeg in het proces 
van omgevingsvisies en omgevingsplannen. 
Daarnaast gaan wij in 2021 aan de slag met 
nieuwe producten voor geluid en ontwikkelen we 
met andere omgevingsdiensten 
toetsingsinstrumenten rondom lichthinder. 
  

Systemen en processen aanpassen en 
inrichten 
OZHZ past zijn systemen, processen en 
werkwijzen aan om te voldoen aan de 
Omgevingswet.  

Digitaal systeem 
In 2021 gaat OZHZ door met de implementatie 
van Squit 20/20. OZHZ heeft al een aansluiting 
op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Focus 
voor 2021 ligt op het verder inrichten van de 
basis en het testen van de 
samenwerkingsruimte met gemeenten en 
provincie. Waar mogelijk trekken wij bij de 
implementatie van Squit 20/20 samen op met de 
Drechtstedengemeenten. 

Van inrichting naar activiteit 
Ook gaan wij verder met het omzetten van de 

inhoud en structuur van inrichtingenbestand 
naar een activiteitenbestand, zodat het aansluit 
bij de opzet van de Omgevingswet. De aan te 
passen werkprocessen zijn in 2020 grotendeels 
uitgewerkt. In 2021 ronden we dit af en passen 
we de onderliggende werkafspraken aan.  

Tot slot actualiseert OZHZ het regionale VTH-
uitvoeringsbeleid: Regionaal UitvoeringsNiveau, 
RUN. 
 

Kennis verwerven en opleiden  
OZHZ traint de medewerkers, zodat zij op 1 
januari 2022 voldoende kennis hebben van de 
Omgevingswet om hun taken uit te voeren.  

Doordat de Omgevingswet is uitgesteld, 
schoven wij sommige opleidingen naar 2021. In 
2021 zetten wij ook in op specifieke 
kennisverwerving, naast het op orde houden van 
de basiskennis. Waar mogelijk vindt 
gezamenlijke inkoop plaats met andere 
omgevingsdiensten en sluiten ketenpartners aan 
bij cursussen. 

Ook gaan wij door met de leerkringen 
Omgevingswet zoals de bouw en VTH, waarin 
afstemming en uitwisseling tussen 
omgevingsdiensten plaatsvindt. Tot slot 
actualiseren en verdiepen wij de eerder 
opgestelde impactanalyse waar nodig. 
 

Afspraken maken met opdrachtgevers  
OZHZ maakt afspraken met gemeenten en 
provincie over rollen, taken en bevoegdheden, 
inclusief de structurele financiële consequenties. 
Met de invoering van de Omgevingswet 
veranderen veel processen. Naast uitvoering 
van het basistakenpakket wordt de verdere rol- 
en taakopvatting van OZHZ vastgelegd. 

Financiële effecten 
Naast deze inhoudelijke afspraken brengen we 
vroeg in 2021 samen met opdrachtgevers 
structurele financiële effecten van de 
Omgevingswet in beeld. De eerder ontwikkelde  
modellen van VNG en OmgevingsdienstNL zet 
OZHZ hierbij in als hulpmiddel. Het model van 
Omgevingsdienst NL start bij de keuzes die zijn 
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gemaakt door gemeenten en provincie. De 
werkwijze van de VNG is breder van opzet en 
geeft ook het proces weer om tot die keuzes te 
komen. 

Uniformiteit en ruimte 
Bij het maken van afspraken is voor OZHZ een 
zekere mate van regionale uniformiteit 
belangrijk, waarbij tegelijkertijd voor elke 
individuele opdrachtgever ruimte is voor 
specifieke, inhoudelijke keuzes. De afspraken 
krijgen vorm in de (lokale) besluitvorming, 
waaronder de jaarprogramma's, mandaten en in 
het regionale uitvoeringsbeleid. Dit vraagt om 
het goed uitlijnen en stroomlijnen van de 
processtappen voor besluitvorming met 
gemeenten en provincie om eind 2021 
daadwerkelijk afspraken te hebben vastgelegd.  

 
 
 

Regiobrede project 
Op het niveau van Zuid-Holland Zuid werkt 
OZHZ sinds 2015 met ketenpartners aan het 
invoeren van de Omgevingswet. In het 
Regiobrede project zijn alle gemeenten, de 
provincie Zuid-Holland, de waterschappen 
Hollandse Delta en Rivierenland, 
Rijkswaterstaat en de drie uitvoeringsdiensten 
(VRZHZ, DG&J en OZHZ) vertegenwoordigd. 
Naast een deelnemende rol, heeft OZHZ hier 
ook een faciliterende rol, ook in 2021. Verder 
zitten wij in de stuurgroep, voeren wij het 
ambtelijk secretariaat hiervan en zijn wij 
voorzitter van de projectgroep. Het Regiobrede 
project gaat vooral over de organisatie-
overstijgende samenwerkingsvraagstukken en 
onderwerpen waar een gezamenlijke aanpak 
meerwaarde oplevert. 
 

 

 

Projecten Omgevingswet 2021 
Onderwerp Resultaten  Kosten 
Ervaring opdoen & producten ontwikkelen                                                                              € 80.000 
Pilots en botsproeven 
 

Onder andere: 
• Botsproeven voor omgevingsvergunningen 

milieu en bouw  
• Pilot Integrale advisering Omgevingsplan 

Wilgendonk Papendrecht 
• Pilot Integrale advisering Omgevingsplan 

Centrum Papendrecht 
• Pilot Integrale advisering Omgevingsplan 

Schil West Dordrecht 

 

Productontwikkeling 
 
 
 

• Adviesproducten ontwikkelen: 
 Bruidsschat (uitgebreide versie) 
 Integrale advisering omgevingsvisie en 

omgevingsplan 
 Basis-geluidemissiekaarten 
 GeluidProductiePlafondIndustrielawaai 
 Toetsingsinstrumenten lichthinder 

(Lichthinderkaarten) 
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Onderwerp Resultaten  Kosten 
Systemen en processen aanpassen & inrichten                                                                   € 240.000 
Digitalisering & informatisering  • Zaaksysteem Squit 2020 ingericht: 

 Locatiedossier omgezet naar 
omgevingsdossier 

 Werkprocessen ingeregeld 
 Standaarden herijkt en ingeregeld 

 

• Producten- en dienstencatalogus & 
zaaktypencatalogus gereed 

 
Aanpassingen VTH & 
Advisering 

• Uitvoeringsbeleid RUN herijkt op OW 
• Inrichtingenbestand omgezet naar 

activiteitenbestand 
• Werkprocessen OW-proof opgesteld voor 

vergunningen & meldingen, toezicht & 
handhaving, integrale advisering  

 

Afspraken met opdrachtgevers en borging                                                                            € 130.000 
Afspraken • Rollen, taken en bevoegdheden vastgelegd 

en besloten 
• Samenwerking ketenpartners (proces & 

beoordeling) advisering en wettelijke taken 
vastgelegd  

 

Financieel (uitvoeringsfase) • Volgen landelijke ontwikkelingen 
• Met opdrachtgevers structurele financiële 

effecten uitvoering OW in beeld gebracht   
• Afspraken opdrachtgevers over 

kostendekkendheid  

 

(Juridische) borging • GR herijkt op OW   
• Afspraken geborgd in jaarprogramma's 
• Afspraken wettelijke taken geborgd in 

mandaten 
• Overig juridische zaken: 

 Ondermandaat 
 Aanwijzingsbesluit toezichthouders 
 Toezichthouderpassen 

 

Regiobreed project 
Omgevingswet Zuid-Holland 
Zuid 

• Regiobrede afspraken  

Kennis verwerven en opleiden                                                                                              € 180.000 
Opleiden • Opleidingen & trainingen  
Verdiepen impactanalyse • Concretiseren resterende aspecten op 

inhoud en proces  
 

TOTAAL OMGEVINGSWET  € 630.000  
 

  



8 
 

3 Programma 
Informatiegestuurd werken 
voor 2021 

OZHZ beschikt over steeds meer informatie. Wij 
structureren data, maken het beschikbaar en 
zetten het slim en efficiënt in.  

Afgelopen jaren is vanuit het programma 
Informatiegestuurd werken geïnvesteerd in 
betere technologie en deed OZHZ pilots met 
nieuwe toepassingen. Ook verbeterden we onze 
kwalitatieve data. In 2021 ligt de nadruk op het 
werken met de nieuwe toepassingen, 
bijvoorbeeld in het programma Generiek 
Toezicht, en ervoor zorgen dat steeds meer 
collega's omgevingsdata slimmer gaan 
benutten. 
 

Data verzamelen en analyseren 
OZHZ bouwt verder aan een robuuste 
datahuishouding en structuur. Een 
aandachtspunt in 2021 is automatisering 
daarvan.  

Processen automatiseren 
Wij werken in 2021 verder aan de passende 
architectuur voor een robuuste datahuishouding 
en kijken waar slimme koppelingen mogelijk zijn. 
Hierdoor vragen registraties zo min mogelijk 
mensenwerk en zijn daardoor ook minder 
vatbaar voor fouten. Met een systeemspecialist 
lichten wij de digitale processen door en 
optimaliseren en digitaliseren ze waar mogelijk. 
Hierbij is ook aandacht voor het eenvoudig 
delen van informatie met gemeenten, provincies 
en samenwerkingspartners.  

Technologie  
In 2020 is gestart met het verder uitwerken van 
een plan voor een datawarehouse: een systeem 
om data uit verschillende databases tegelijk in 
één omgeving te gebruiken. Op basis van de 
uitkomsten, gaan we hier in 2021 mee verder. 
Ook investeren we in automatische processen 
en koppelingen. 
  

Data interpreteren en waarde toevoegen 
Informatiegestuurd werken betekent gericht 
werken aan productverbetering. De 
mogelijkheden om het werk te sturen en onze 
producten te verrijken en verbeteren met 

informatie(toepassingen) zijn divers en 
toegenomen door investeringen vanuit het 
programma. In 2021 is het zaak deze 
mogelijkheden zo goed mogelijk te koppelen 
aan de dagelijkse werkpraktijk.   

Slimmer benutten van omgevingsdata 
Om kansen en mogelijkheden zo goed mogelijk 
te benutten, toont OZHZ de waarde van 
informatie en de mogelijke toepassingen voor 
het eigen werkveld. Dit doen wij in een soort 
loket, waar men met vragen terecht kan. 
Bijvoorbeeld: hoe kan ik met informatie mijn 
project versterken of sturen op mijn activiteiten? 
Hierbij worden de medewerkers getraind in de 
mogelijkheden, zodat zij dit bij een volgend 
project zelf kunnen doen.  

Pilots 
De pilots vanuit het programma 
Informatiegestuurd werken komen veelal voort 
uit projecten uit het programma Opgavegericht 
Werken. OZHZ verbetert met 
informatie(toepassingen) deze projecten. Zo 
maken we in 2021 bij ketentoezicht bij 
overtredingen inzichtelijk wat de beste 
momenten zijn om op inspectie te gaan, te 
beginnen met het toezicht op de Wet 
natuurbescherming.  

Ook onderzoekt OZHZ hoe de 
rapportagemogelijkheden te verbeteren. In 
afstemming met de gemeenten en provincie 
onderzoeken we de mogelijkheden en 
toegevoegde waarde van het tonen van 
verschillende data.  

Voor de circulaire agenda onderzoekt OZHZ of 
de bedrijfsafvaldata zó te koppelen is aan 
andere gegevens, dat zich kansenkaart voor 
circulaire economie vormt.   

Technologie  
OZHZ houdt ruimte om vraaggericht 
technologische toepassingen te ontwikkelen. 
Inmiddels hebben we met GIS-technologie en 
de ontwikkeling van dashboards de 
mogelijkheden vergroot en hiermee een goede 
basis gecreëerd. In 2021 gaan wij hiermee 
verder op basis van de inzichten die we opdoen 
in de dagelijkse werkpraktijk.  
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Projecten Informatiegestuurd Werken 2021  
Onderwerp Resultaten Kosten 
Processen optimaliseren door 
automatisering  

• Koppelingen gelegd waardoor minder 
handmatige invoer nodig is 

• Met terugwerkende kracht informatie 
automatisch kunnen corrigeren 

• Specifieke omgevingsgegevens (zoals 
geluid en verkeerstellingen) 
geactualiseerd 

€ 50.000 

Toegankelijke data • Software en architectuur 
geïmplementeerd 

 € 20.000 

Data-warehouse • Data-warehouse verder ingericht 
• Data-warehouse geïmplementeerd 

€ 70.000 

Verrijken van projecten met passende 
datatoepassingen (relatie met programma 
Opgave Gericht Werken) 

• Inzicht in pakkans bij toezicht (Wet 
natuurbescherming) 

• Inzicht in afvalstromen voor circulaire 
kansenkaart 

• Inzicht in kansrijke branches voor 
ketentoezichtmethode 

€ 135.000 

Actuele data • Omgevingsdata actueel houden 
• Software up-to-date 
• (Kaart)producten 

€ 160.000 

IGW-loket • Verbeterde digivaardigheid 
• Verhoogde zelfstandigheid van het 

juist toepassen van informatie 
• Verbetering van adviesproducten en 

projecten in het reguliere werk 

€ 15.000 

TOTAAL IGW  € 450.000 
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4 Programma Opgavegericht 
werken voor 2021 

OZHZ levert een bijdrage aan de 
maatschappelijke opgaven van gemeenten en 
provincie om gezamenlijk een betere 
leefomgeving te realiseren. 

Meer flexibiliteit 
In 2019 en 2020 bleek hoe snel opgaven 
kunnen veranderen, zowel inhoudelijk als in 
prioriteit. Voorbeelden zijn de PAS-uitspraak 
(2019) en de inzet vanuit OZHZ op coördinatie 
en communicatie bij het toezicht op de 
noodverordening Covid-19 (2020). Het 
programma 2021 biedt opnieuw flexibiliteit. Dit 
betekent dat de projecten vooraf vooral vanuit 
het doel gedefinieerd zijn. De projecten zelf 
werkt OZHZ samen met de gemeenten uit en 
bepaalt op basis van de actualiteiten op dat 
moment wat wanneer gebeurt. 

 
Circulaire agenda 
Als overheden stimuleren we hergebruik van 
materialen en staat afval als grondstof steeds 
vaker centraal. OZHZ ontwikkelt daarom samen 
met gemeenten en provincie een methode voor 
toezicht en identificeert kansrijke branches. Ook 
doen wij aanbevelingen voor gemeentelijke 
stofstromen; als overheid heb je een 
voorbeeldfunctie. Tot slot stimuleert OZHZ ook 
circulair bouwen en ondernemen.  

Kansen in beeld met data-analyse 
Data-analyse biedt informatie over waar de 
grootste kansen liggen. Ook biedt deze analyse 
inzicht in de regionale vraag en aanbod van 
stofstromen. Wij onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om maatregelen juridisch 
vast te leggen in bijvoorbeeld 
omgevingsvergunningen. 
 

Klimaatadaptatie 
In 2020 werkte OZHZ met verschillende pilots 
aan klimaatadaptatie: op welke manier kan de 
overheid rekening houden met de gevolgen van 
klimaatverandering. In 2021 passen we de 
opgedane kennis toe in vergunningaanvragen 
en –processen. Ook doet OZHZ eind 2020 een 
subsidieaanvraag voor het innovatiefonds van 
de VNG. Hiermee zetten we in 2020 een 
bedrijvenportal op voor klimaatadaptatie. We 

breiden het project klimaatadaptatie dus uit naar 
2021. 

 
Ketentoezicht milieucriminaliteit 
OZHZ ontwikkelt een regiobrede methode voor 
het opsporen (aan aanpakken) van 
milieucriminaliteit. 

Milieucriminaliteit kent vele verborgen 
schadelijke effecten voor de veiligheid en 
gezondheid van mens en dier. Denk aan het 
bijmengen van andere stoffen, manipulatie van 
monsters en meetgegevens en verkeerde 
classificatie van stoffen. Milieucriminaliteit vindt 
plaats in vele branches, die vanwege de 
potentiële milieuschade onder de 
milieuwetgeving vallen. OZHZ houdt toezicht en 
handhaaft waar nodig. Wanneer de Landelijke 
Handhavingsstrategie aanleiding geeft, kunnen 
wij een strafrechtelijk onderzoek starten naar 
een overtreding. 

Deze criminaliteit vindt vaak niet op één locatie 
plaats, maar in ketens en netwerken die niet 
ophouden bij de gemeentegrens. Daarom is een 
regiobrede methode zo belangrijk. Dit 
ontwikkelen we in samenwerking met 
ketenpartners, zoals andere omgevingsdiensten, 
politie en de inspectie van Leefomgeving en 
Transport.  

Kansen in beeld met data-analyse 
Ook is een goede informatiepositie nodig: in 
welke branches zitten risico's voor 
milieucriminaliteit en hoe kunnen we die 
herkennen? Dit onderzoeken we door middel 
van data-analyse. 
 

Maatschappelijke impact inzichtelijk 
De Omgevingswet vraagt niet alleen om een 
andere manier van werken, ook om een andere 
denkwijze: een meer regisserende en 
faciliterende overheid. Om deze omslag te 
maken herijkt OZHZ wat vanuit het perspectief 
van opdrachtgevers, ondernemers en inwoners 
belangrijk is. Dit helpt ons om beter in te 
schatten wat de maatschappelijke impact kan 
zijn van ons werk. Wij ontwikkelen in 2021 
samen met de opdrachtgevers doelstellingen 
voor verschillende diensten en producten. Hier 
koppelen we prestaties aan, die we laten zien in 
rapportages. Doel is om meer bij te sturen op 
basis van maatschappelijke impact.  
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Online rapportages 
OZHZ maakt zijn voortgangsrapportages en 
jaarverslagen steeds toegankelijker, zowel voor 
het bestuur als raad en staten. Wij richten ons 
daarbij steeds meer op wat wij nu precies onze 
bijdrage is aan een betere leefomgeving en 
tegen welke kosten. Dit helpt onder andere bij 
het prioriteren van het werk.  

Vanwege het steeds bredere takenpakket en de 
brede belangstelling voor het werk van OZHZ is 
het een uitdaging om de juiste informatie op een 
overzichtelijke manier aan te blijven bieden. Ook 
wisselt de behoefte sterk per opdrachtgever. We 
gaan daarom in 2021 onderzoeken op welke 
manieren we prestaties kunnen tonen op welke 
momenten. 

 
Participatie 
Participatie is belangrijk voor de overheid: de 
overheid wil meer ruimte geven aan ideeën van 
initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. 
Daarin wegen de belangen van betrokkenen 
nadrukkelijk mee. Aanvragers van vergunningen 
moeten aangeven hoe zij participatie hebben 
uitgevoerd. De omgevingswet stelt geen eisen 
waaraan participatie moet voldoen, dat doet het 
bevoegd gezag. OZHZ ontwikkelt daarom in 
2021 een visie voor participatie voor de eigen 
specifieke taken. Samen met opdrachtgevers 
kijken we naar het aansluiten op bestaande 
participatiemethoden bij de opdrachtgevers in 
bredere zin. 

 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
OZHZ bereidt zich voor op de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze 
geldt net als de Omgevingswet vanaf 1 januari 
2022 en heeft een behoorlijke impact op het 

bouwproces. Dit geldt voor de 
vergunningverlening, het toezicht en de 
handhaving (VTH). Wij delen opgedane kennis 
en producten met de hele regio Zuid-Holland 
Zuid. Dit project is gestart in 2020 en loopt door 
in 2021. 

 

Kunstgrasvelden 
Kunstgrasvoetbalvelden zijn vaak ingestrooid 
met rubbergranulaat, gemaakt van oude 
autobanden. Uit onderzoek van het RIVM (2018) 
blijkt dat de korrels vaak hoge gehalten aan zink 
en minerale oliën bevatten die de bodem 
verontreinigen. Gemeenten hebben hierin een 
dubbele rol. Enerzijds zijn gemeenten vaak 
eigenaar van deze velden en daarmee 
verantwoordelijk voor het voorkomen van 
nieuwe bodemverontreinigingen. Anderzijds zijn 
gemeenten bevoegd gezag voor de zorgplicht 
op grond van de Wet Bodembescherming. 
OZHZ inventariseert de eigenschappen van de 
kunstgrasvelden in de regio en stelt een 
regionale aanpak op.  

 

Opgaven 
Een deel van het programma is niet geoormerkt 
voor specifieke, vooraf bepaalde projecten. Dit 
deel is bestemd voor actuele ontwikkelingen 
waar OZHZ snel op moet inspringen. 
Voorbeelden zijn de PAS-uitspraak (2019) en de 
inzet vanuit OZHZ op de noodverordening 
Covid-19 (2020). Ook kunnen prioriteiten 
gedurende het jaar veranderen of aangescherpt 
worden. Daarom overlegt OZHZ gedurende het 
jaar regelmatig met de opdrachtgevers. Dit deel 
van het programma biedt de flexibiliteit om 
optimaal in te spelen op actualiteiten en 
prioriteiten. 
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Onderwerp Resultaten Kosten 
Circulaire agenda • Stimuleren circulair bouwen/ondernemen 

• Ontwikkelen methode voor toezicht kansrijke 
branches  

• Aanbevelingen voor gemeentelijke stromen 
• Inzichtelijk maken waar kansen liggen door 

data-analyse (IGW) 

€ 60.000 

Klimaatadaptatie • Adviseren gemeenten 
• Verwerken in vergunningen(-proces) 

€ 45.000 

Ketentoezicht • Ontwikkelen methode voor 
toezicht branches 

• Verbeteren pakkans bij overtredingen in 
natuurgebieden door data-analyse (IGW) 

€ 35.000 

Maatschappelijke impact 
inzichtelijk 

• Vertalen doelstellingen naar prestaties 
samen met gemeenten 

• Verbeteren dienstverlening door inzicht in 
prestaties (IGW) 

€ 45.000 

Online rapportages • Aansluiten op de opgaven van 
opdrachtgevers 

• Aanbieden interactieve rapportages (voor 
raad en college) 

• Realiseren efficiëntieslag in proces 
• Ondersteunen met data en tools (IGW) 

€ 50.000 

Participatie • Ontwikkelen participatievisie 
• Aansluiten op gemeentebeleid 
• Betrekken initiatiefnemers 

en inwoners 

€ 35.000 

Wet kwaliteitsborging Bouw • Uitvoeren proefprojecten 
• Advies opstellen voor VTH-beleid 

gemeenten  
• Periodiek informeren gemeenten in Zuid-

Holland Zuid (via AGO en bijeenkomsten) 

€ 25.000 

Kunstgrasvelden • Inventariseren kunstgrasvelden 
• Opstellen regionale aanpak 

€ 25.000 

Opgaven • Toezicht noodverordening 
• PFAS/ZZS 
• Biodiversiteit 
• Nieuwe PGS-richtlijnen 
• Modernisering Omgevingsveiligheid 
• Snelle vergunningenscan 
• Bodemdaling 
• Milieu: effecten op leefomgeving en 

gezondheid 

€ 115.000 

TOTAAL OGW  € 410.000 
Cursief geeft de relatie met IGW aan 
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