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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/dordrecht-2022  
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De belangrijkste cijfers 

 

Om ons werk goed uit te voeren in uw gemeente, sprak OZHZ in het Jaarprogramma 2022 een budget 

met u af van €  8.580.074,- In deze eerste voortgangsrapportage ziet u een beschikbaar bedrag voor 

2022 van € 8.648.359,-, hierin is de verrekening van het restant van 2021 meegenomen. 

 

Tot en met april hebben wij € 2.907.172,- besteed, dat is 34%. De norm voor deze tijd van het jaar is 

33% besteding. Dit betekent dat we meer besteedden dan verwacht. Hieronder wordt dit verklaard. 

 

Waarom zijn de bestedingen hoger dan verwacht? 

JT01 – Periodiek toezicht loopt met 43% besteding voor op de raming. Ook de gerealiseerde aantallen 

lopen met 37% voor. De rest van de hoge besteding wordt vooral veroorzaakt door de grote 

hoeveelheid handhavingsprocedures. 

JT07 – OZHZ heeft meer klachten bouw in behandeling dan geraamd. 61 ten opzichte van 51 verwacht 

in de eerste 4 maanden. De toename hangt samen met de corona-lockdownperiodes in 2021. Tijdens 

de lockdown is het oppakken en uitvoeren van klachten teruggebracht tot alleen die klachten waarbij 

veiligheid of gezondheid in het geding waren. Na het versoepelen van de laatste lockdown begin dit 

jaar zijn de op dat moment nog actuele zaken weer opgepakt. Het behandelen van de klachten vindt 

plaats in overeenstemming met het verbetertraject klachtenafhandeling wat eind 2021 is afgerond, 

hierdoor worden klachten efficiënter afgehandeld.  

JA07 – De hoge besteding bij Advisering wettelijke taken APV is verklaarbaar. OZHZ denkt mee over 

actuele beleidsontwikkelingen zoals prostitutiebeleid, speelautomatenbeleid en opkoopbescherming. 

A001 – De realisatie op Advies derden/onderzoekskosten/Materieel budget is inclusief de factuur voor 

het proefproject WKB Laan van Braets. Tegenover deze factuur staan legesinkomsten. 

 

Waar wordt minder tijd aan besteed dan verwacht? 

De besteding op het APV-taakveld blijft met 21 % achter. We merken echter dat er sprake is van een sterke 

toename, met name waar het gaat om evenementen. Die tendens is al te zijn in een duidelijke stijging van de 

bestedingen in april ten opzichte van maart. Het is daarom onze verwachting dat het APV-budget volledig 

benut wordt. 

 

De besteding van de additionele taken blijft met 14% duidelijk achter bij het seizoenspatroon. Dit heeft te 

maken met de uitvoering van de Basis Registratie Ondergrond (BRO). De implementatie van de BRO wordt 

uitgevoerd op basis van een offerteopdracht. Zodra deze implementatie is afgerond zal volledig geschreven 

worden op het jaarprogramma. Helaas kunnen we voor Dordrecht nog niet goed starten met deze taak, 

omdat we nog wachten op de invoer van data vanuit de gemeente. 
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Wat valt verder op? 

Uitvoering van het regionale programma E-agenda Duurzaamheid liep na twee maanden vrij hard, 

maar is nu met 32% in lijn met het seizoenspatroon. Over de inhoudelijke resultaten wordt buiten deze 

voortgangsrapportage om afgestemd met uw gemeente. 

 

Welke milieuhandhavingszaken zijn actueel? 

Via deze kaart op onze website ziet u aan welke bedrijven in de regio bestuursdwang of een last onder 

dwangsom is opgelegd vanwege een overtreding op milieugebied. Klik op het bedrijf om te zien wat de 

overtreding is. Zodra het traject is afgerond, gaat het bedrijf weer van de kaart. Het gaat om 

overtredingen vanaf begin 2019.  

 

Welke projecten zijn in de online verslagomgeving uitgelicht? 

In de online jaarverslagomgeving van uw gemeente leest u meer over: 

- Inspectie tijdens de bouw van woningen aan de Wervenkade 

- Onderzoek naar veiligheid van bollenplaatvloeren 

- Gezamenlijke belangen Dordrecht en Dolderman 

- Aanvraag omgevingsvergunning Zeehavenbedrijf Dordrecht 

Ook leest u meer over de verkeerstellingen voor de nieuwe Regionale Verkeers- en Milieu Kaart 

(RVMK), de kracht van samenwerking bij de opvang van vluchtelingen in het Crownpoint- gebouw, de 

vergunning voor de Amstelwijckbrug en de grote baggerprojecten in de regio Zuid-Holland Zuid. 

 

Financiële realisatie in vogelvlucht 
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Financieel overzicht 

   Beschikbaar (€)   Realisatie (€)  Voortgang 

Algemene taken       
DB01 Thema's Ontwikkeling en Beheer  322.764   87.552  27% 

DB02 Regionale Generieke taken  521.585   172.243  33% 

JA01 Lokale (extra) projecten  57.084   12.984  23% 

JA02 WOB verzoeken  15.667   9.631  61% 

JA03 Advisering wettelijk taken VTH (milieu)  51.341   17.735  35% 

JA04 Advisering wettelijke taken VTH (bouw)  119.873   26.063  22% 

JA05 Bezwaar en beroep leges  49.854   10.653  21% 

JA06 Bezwaar en beroep overig  182.294   64.111  35% 

JA07 Advisering wettelijke taken APV  35.476   17.597  50% 

JA08 BAG onderzoeken  79.915   46.537  58% 

Vergunnen en melden    
DB12 Planning en coördinatie vergunningen  66.034   27.918  42% 

JV01T Omgevingsvergunning (milieu)  315.387   120.374  38% 

JV02T Omgevingsvergunning (bouw)  2.367.506   817.680  35% 

JV03T Toestemmingen en meldingen (milieu)  138.986   38.928  28% 

JV04 Toestemmingen en meldingen (bouw)  115.950   54.860  47% 

JV05T APV  876.751   188.242  21% 

JV06 BWT toestemmingen  34.054   8.822  26% 

JV07 Frontoffice/KCC  69.079   27.157  39% 

Toezicht en handhaving    
DB03 Thematisch Toezicht Gebruiksfase Bouw  82.606   11.329  14% 

DB04 Thematisch Toezicht Gebruiksfase Milieu  159.114   68.218  43% 

DB16 E-agenda Toezicht  53.137   10.750  20% 

JT01 Periodiek Toezicht Gebruiksfase  525.427   226.814  43% 

JT02 Toezicht Bouwfase  670.285   201.288  30% 

JT03 Toezicht Sloopfase  136.334   39.941  29% 

JT05 Toezicht Huisvesting  174.246   48.321  28% 

JT07 Klachten en Meldingen (bouw)  364.331   164.672  45% 

JT08 Klachten en Meldingen (milieu)  212.724   81.071  38% 

JT09 Bestuurlijke handhaving APV  154.051   36.854  24% 

JT11 Toezicht bij monumenten  19.026   452  2% 

JT13 Ondermijning  8.133   5.897  73% 
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 Integrale advisering     
A001 Advies derden/onderzoekskosten/Materieel budget  7.004   21.572  308% 

DB06 Geluidsbelastingkaarten  16.215   5.400  33% 

DB07 RVMK  54.296   18.081  33% 

DB10 Coördinatie grondstromen  3.837   1.035  27% 

DB14 Planning en coördinatie expertise  30.265   9.673  32% 

DB15 E-agenda Duurzaamheid  35.424   11.352  32% 

DB17 Sanering asbestdaken  18.419   6.228  34% 

JE01 Coördinatie onderzoek-/saneringsfase  60.594   23.713  39% 

JE02T Bodemtaken  323.859   133.577  41% 

JE03 Geluidtaken  30.000   7.824  26% 

JE04 Luchttaken  5.810   2.264  39% 

JE05 Omgevingsveiligheidtaken  18.459   2.949  16% 

JE06 Integrale advisering t.b.v. RO  16.789   7.063  42% 

JE07 Duurzaamheid  9.513   4.185  44% 

JE08 Ecologietaken  5.864   2.996  51% 

Additioneel    
JE09 Expertise taken OKW (incl. DZH)  -    95   

JE10 Zonebeheer/Geluid/Productieplafond IL (GPPIL)  8.000   3.900  49% 

JE11 Basisregistratie Ondergrond (BRO)  25.000   48  0% 

JE12 Ontwikkelfase REV/Beleidsontw. MOV  -    523   

TOTAAL  8.648.359   2.907.172  34% 

 

 


