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“

“2020 verliep nogal anders dan
verwacht. Projecten die wij vooraf
hadden bedacht, bleken opeens
lastig uit te voeren. We besloten
sommige projecten uit te stellen
of kozen voor een andere
invulling. Ook gaven we andere
inzet juist voorrang, zoals voor de
noodverordening COVID-19.
Corona vroeg veel van onze
vindingrijkheid en flexibiliteit.
Maar het is ons gelukt, en daar
ben ik trots op! We deden zelfs
meer controles dan gepland.
Ook in deze tijden hebben onze
inspecteurs met dit regiobrede
toezichtsprogramma gewerkt aan
datgene waar we voor staan: een
gezonde, veilige en duurzame
omgeving voor onze inwoners en
bedrijven. Graag neem ik u in dit
verslag mee in wat wij hebben
betekend.”
Ronald Visser, Directeur.

”

In het document staan diverse linken
naar links, filmpjes, presentaties
en documenten. Zie je dit icoon,
vergeet dan niet door te klikken!

Kerncijfers

Onze inzet in 2020
113%

1.437
uitgevoerde
controles

Naleving

68%

(1.272 gepland, 1.167 voor

Gemiddelde
naleving

milieu, 105 voor bouw)

OZHZ-inspecteurs gaan bij projecten met
name langs bij de bedrijven en instellingen

94%

waar we overtredingen verwachten. Zo spoort

11.880
gerealiseerde
uren
(11.587 begroot, 10.060 voor
milieu, 1.527 voor bouw)

OZHZ gericht overtreders op. Waar mogelijk
benutten onze inspecteurs de beschikbare
data, zoals de registraties van keuringen van
stookinstallaties en klachten over horecaondernemingen.

97%
Ondanks corona hebben de OZHZinspecteurs toch meer controles uitgevoerd

Mobiele brekers
en grondverzet
naleving

dan gepland. Dit in minder tijd. Wel vulde
OZHZ projecten op een andere manier in en
schoof een aantal projecten door naar 2021.

OZHZ controleert alle meldingen over mobiele
brekers en grondverzet. Dit zorgt voor regelma-

Sommige projecten waren namelijk vanwege

tig contact. Bedrijven in deze branche zijn zich

de maatregelen niet uit te voeren en we maak-

bewuster van hun verantwoordelijkheden en

ten, in afstemming met ons bestuur, de keuze

verplichtingen. Zo worden onduidelijkheden over

om financiën en capaciteit in te zetten op het

bijvoorbeeld de PFAS voorkomen en zijn overtre-

toezicht op de Noodverordening COVID-19.

dingen sneller opgelost.
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Vervolgacties

Hercontroles:

276

Bestuursrechtelijke handhaving:
Dwangsomcontroles:

34

21

Projecten in 2020

Hieronder een overzicht van alle projecten, waarna we
de meest opvallende projecten van 2020 toelichten.

Thematisch toezicht milieu 2020
project veilige opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen in de metaal-metalelektro
project veilige opslag en verkoop van gevaarlijke stoffen bij bouwmarkten en tuincentra
project voorkomen van overlast door horeca/detailhandel
project correcte lozingen in de glastuinbouw
project indirecte lozingen in avond/nachtperiode bij voedingsmiddelenindustrie
project controle vergunningplichtige veehouderijen
project beheer en gebruik van tank- en afspuitplaatsen bij akkerbouw
project toezicht op afvalstromen bij jachthavens
project illegale inname en verwerking e-waste
pilot ondermijning
project beheer en onderhoud natte koeltorens
project bewerken van bouw- en sloopafval buiten een inrichting
project opslaan en toepassen van grondstromen
project veilige opslag en verkoop consumentenvuurwerk
project branchegerichte aanpak terugdringen energiegebruik
project informatieplicht voor bedrijven en instellingen
toezicht vanuit informatiegestuurd werken

Thematisch toezicht brandveilig gebruik en bestaande bouw 2020
project veilige indeling bouwplaatsen en juiste opslag en afvoer bouwafval
project veilige vluchtroutes, brandcompartimentering bij bouwmarkten en tuincentra
project veilig gebruik van parkeergarages
project lokaliseren en controleren van logies
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20 inspecteurs voor
Noodverordening COVID-19

In bijna alle gemeenten hielden OZHZ-inspecteurs toezicht op de regels uit de Noodverordening. In recreatiegebieden, parken, winkelcentra, maar ook bij horecagelegenheden, (water)
sportverenigingen en gebedshuizen controleerden we op de naleving van de regels. Overal in
de regio waren we aanwezig om zo aandacht te vragen voor de regels. Daarmee hielp OZHZ
verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Controle op allerlei aspecten
Zowel overdag als in de avond, in weekenden en op
feestdagen controleerden we bijvoorbeeld:
• de 1,5 meter afstand,
• het verbod op samenscholing,
• het sluiten (en gesloten houden) van
openbare sanitaire voorzieningen,
• of horeca en terrassen voldeden aan de
regels (bijvoorbeeld alleen afhalen).
Ook met drones en boten
Op de warme dagen was het ook op het water erg
druk, bijvoorbeeld met jetski’s en boten. De OZHZboa’s die normaal gesproken controleren in natuurgebieden op natuurwetgeving, grepen nu ook in als
het te druk werd. Zo voeren zij rond met onze boot
de Pandion en een boot van Waterschap Rivierenland.
Op een aantal plekken zetten zij ook een drone in.
In gesprek als het misging
Onze inspecteurs en boa’s spraken mensen aan als
ze zich niet aan de regels hielden. Overtredingen
deelde OZHZ met de betreffende gemeente of rechtstreeks met de politie als er directe actie nodig was.
Was het zo druk dat ontruimen nodig was? Dan
hielpen we mee.

Vuurwerkinspecteurs op pad
ondanks vuurwerkverbod

Begin november werd het duidelijk. Het vuurwerkverbod was definitief. Toch hadden onze
vuurwerkinspecteurs, die normaal de veiligheid van verkooppunten controleren, het niet minder druk. Vanzelfsprekend zijn de controles anders verlopen dan in andere jaren. We bleken
een belangrijke informatiebron te zijn voor de ondernemers in onze regio.

“

Iris, inspecteur vertelde er in november al over:

“Waar we normaal gesproken controleren
of alle vuurwerkpunten in onze regio veilig vuurwerk verkopen, zijn we nog steeds
druk. Misschien wel drukker! Alleen zagen
onze werkzaamheden er nu anders uit.”

aanwezig was dan toegestaan. Deze winkels zijn
aangeschreven.

”

Inspecteurs dachten vooral mee

dan vooral de technische staat van de bunker. Is

vuurwerkverbod beantwoorden we de vragen over

de bunker klaar voor de vuurwerkopslag? Staan er

het verkopen van fop- en schertsvuurwerk, het

bijvoorbeeld geen andere voorwerpen in de bun-

bezorgen van vuurwerk, welke winkels er open

ker opgeslagen? Die controles zijn goed verlopen.

mochten zijn en welke regels hieraan waren verbonden.

Toch nog veel controles

Onze vuurwerkinspecteurs bleken een belangrijke
informatiebron voor reguliere vuurwerkverkooppunten en winkels. Zowel in de periode voor als na het
vuurwerkverbod kregen zij veel vragen van de onder-

Begin november zijn we wel gestart met de voor-

nemers. Zo dachten we na over het treffen van

controles. Dit doen we elk jaar. We controleren

coronamaatregelen in de verkoopruimte. Na het

Toen duidelijk werd dat alleen het zogenaamde
‘fop en schertsvuurwerk’ verkocht mocht wor-

Weinig vuurwerk in bunkers

den, controleerden we ook nog de bouwmarkten,

Uiteindelijk hebben de meeste ondernemers het be-

tuincentra en supermarkten. Bij 4 winkels stelden

stelde vuurwerk niet gekregen. Leveranciers hebben

we vast dat in de verkoopruimte meer vuurwerk

het vuurwerk zelf ergens anders opgeslagen.
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Overlast van geluid
en geur van de
horeca voorkomen
De horeca zorgt al jaren voor steeds meer meldingen bij OZHZ: meestal gaat het om geluiden geuroverlast. Daarom zet OZHZ zich in op
het voorkomen van overlast ervan. Onze inspecteurs gingen op pad: overdag, in de avond
of nacht. Wij informeerden, schreven aan en
spraken met ondernemers over bijvoorbeeld
hoe verstopping van riolering te voorkomen en
over geluidsregels. Wel ging dat in 2020 anders
en soms ook minder vaak dan normaal.

Hoe hard mag de muziek eigenlijk?
We informeerden begin 2020 horeca die vaker voor
overlast zorgde over de geluidsregels en de mogelijkheid tot het gebruiken van APV-ontheffingen. Zo gaven we de ondernemers handvatten om geluidsoverlast en overtredingen tegen te gaan. Door COVID-19
was de horeca een deel van het jaar dicht. Hierdoor
controleerden we minder horecagelegenheden dan
gepland. Ook waren er dit jaar logischerwijs minder
klachten over versterkt muziekgeluid.

Geur blijft ook nu een veel
gemelde klacht

Vervolg in 2021

Opvallend is dat er relatief gezien wel veel geurklachten

terugkerende overlast vaak voor een volledige,

zijn over het bereiden van etenswaren. Ook zien we juist

meestal onaangekondigde, controle. Daar waren we

een stijging van geluidsklachten die gaan over instal-

in 2020 terughoudender in. Als we gingen, was het

laties zoals airco’s en afzuiginstallaties, klachten over

op afspraak. De verwachting is dat geluid- en

lichthinder en over het laden en lossen van voertuigen.

geurklachten over horeca na COVID-19 ook weer toe-

Niet alleen bij de horeca, maar ook bij de detailhandel.

nemen. We zetten dit project daarom voort in 2021.

Normaal gesproken kiezen we bij toenemende of

Veilig opslaan van gevaarlijke stoffen
bij bouwmarkten en tuincentra

OZHZ ging dit jaar langs bij de bouwmarkten en tuincentra om te controleren op de
opslag van gevaarlijke stoffen. Denk aan
gasflessen, verf en spuitbussen. In de
gemeenten Alblasserdam, Dordrecht en Molenlanden controleerden we ook het bouwdeel: de vluchtroutes, compartimentering en
het brandveilig gebruik.

Al vaker op controle

Wat was er mis?

In 2013 controleerde OZHZ deze branche ook. Voor-

Milieu:

af kregen deze ondernemers informatie en konden

Gevaarlijke stoffen niet boven lekbak:

17

ze aan de hand van een checklist alvast de opslag

Gevaarlijke stoffen niet in opslagvoorziening:

10

controleren. Dit project had in 2013 een gemiddeld

Veiligheidsafstand opslagvoorziening voldoet niet:

6

naleefgedrag van 63%. Ondanks de voorlichting

Gasflessen niet in opslagvoorziening:

4

vooraf was de opslag van gevaarlijke stoffen dus niet

Gasflessenopslag niet brandwerend uitgevoerd:

4

altijd in orde.

Bordje roken en open vuur verboden ontbreekt:

3

Geen brandblusser aanwezig:

2

Cijfers bouwmarkten en tuincentra:

Deuren opslagvoorziening niet zelfsluitend:

2

77 controles waarvan bij 19 locaties ook het bouwdeel

Overige overtredingen:

8

is meegenomen.
53 % naleving milieu

Totaal overtredingen:

74 % naleving bouw

Gemiddeld aantal overtredingen per controle:

56
0,7
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Voorlichting werkt

Bouw:
Muurdoorvoeren niet brandwerend afgewerkt:

3

Voor wat betreft het milieudeel kent het project een
slechter naleefgedrag dan in 2013. Dit is te verklaren

Vluchtrouteaanduiding/noodverlichting
ontbreekt of is defect:

3

doordat bedrijven niet waren geïnformeerd voordat

Vluchtroute niet breed genoeg:

2

de controle plaatsvond. In 2020 moesten we keuzes

Vluchtroute niet vrijgehouden:

2

maken over onze inzet. Toen we weer op controle

Overige overtredingen:

7

konden, kozen we ervoor om direct op pad te gaan,
zonder vooraf te informeren. Het naleefgedrag voor

Totaal overtredingen:
Gemiddeld aantal overtredingen per controle:

17

het bouwdeel is beter op orde.

0,9

In gesprek over vervolg
Het is belangrijk dat we de branche vaker gaan con-

Hoe horen de stoffen
opgeslagen te zijn?

troleren, om te zorgen dat alle regels worden nage-

Staan de verpakte gevaarlijke stoffen in een ver-

gemeenten willen we de toezicht frequentie aanpas-

koopruimte waar ook publiek bij kan komen? Dan

sen naar 1 keer per 3 jaar. Ook gaan we na wat met

gelden er voorwaarden, zoals het plaatsen van een

gedragsbeïnvloeding te bereiken is.

lekbak en beperktere hoeveelheden. Wordt er meer
opgeslagen? Dan is een speciale opslagvoorziening
nodig. Deze is bijvoorbeeld brandwerend, belangrijk
vanwege risico op brand en explosie. Bij een aantal
gecontroleerde bedrijven was dit niet in orde.

leefd en bewustwording te creëren. In overleg met de

Verlagen risico
legionellabacteriën
naar de omgeving

Al jaren controleren wij natte koeltorens en afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). Voor de
gezondheid in onze leefomgeving is het belangrijk dat wij dit blijven doen.

De kleine druppeltjes kunnen kilometers verderop terecht komen
In natte koeltorens, maar ook in sommige biologische AWZI’s, kunnen namelijk legionellabacteriën groeien. In
deze installaties worden ook aerosolen (kleine druppeltjes) gevormd. Die aerosolen, met daarin legionellabacteriën, kunnen zich kilometers ver met de wind verspreiden. Legionellabacteriën kunnen in hogere aantallen een
ernstige longontsteking veroorzaken.

Zelfinspecties bij natte koeltorens

Cijfers natte koeltorens

dernemers. Zeker nu, vanwege COVID-19, hebben
we dat ook bij dit project gedaan. Bedrijven met
een natte koeltoren hebben zelf een aangepaste

50%
naleving

Eerder werkten we al met zelfinspecties door de on-

2020
12 controles

checklist ingevuld en foto’s opgestuurd. Op deze
manier is er toch toezicht uitgevoerd.

Wat was er mis?
Monitoring algemene biologische activiteit niet
uitgevoerd (wel de specifieke legionellabepaling):
Niet bijhouden verbruik biocide:
Teveel opslag van gevaarlijke stoffen bij de
doseerapparatuur:
Legionellabepaling nieuwe natte koeltoren
niet uitgevoerd:
Niet melden van het gebruik van een natte
koeltoren:
Niet melden storing biocidepomp:
Totaal overtredingen:
Gemiddeld aantal overtredingen per controle:
Een natte koeltoren is een installatie die gebruikt wordt voor
de afkoeling van een gebouw of een industrieel proces.

2
2
2
1
1
1

9
0,8
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Maatwerk per afvalwaterzuiveringsinstallatie nodig

houden. Bij AWZI’s is nog niet helemaal duidelijk in
welke situatie welke maatregelen effectief en haal-

Bij bedrijven met een risicovolle AWZI monitoren we

baar zijn. Per situatie moet dat in de vergunning of

sinds 2019 op legionella. In 2020 is bij een bedrijf

in een maatwerkvoorschrift worden vastgelegd. Het

twee keer legionella aangetoond. In regelgeving staat

is niet nodig geweest om in 2020 maatregelen te

voor natte koeltorens welke maatregelen er moeten

nemen, anders dan monitoring en het aanpassen

worden genomen om het risico acceptabel te

van een vergunning.

Opsporen van
natte koeltorens
De indruk in Nederland is dat niet
alle natte koeltorens bekend zijn
bij het bevoegd gezag. Daarom
voerden we dit jaar een inventarisatie uit van potentiële nieuwe
natte koeltorens. Dit deden we
met luchtfoto’s uit Google Maps,
Drechtmaps en GeoNovation.
1.000 foto’s zijn doorgenomen.
Het resultaat: alle natte koeltorens op de foto’s waren al bij ons
bekend. Bij eerdere inventarisatie
heeft OZHZ dus geen grotere natte
koeltorens gemist. De informatie
van natte koeltorens bij BRZO-bedrijven in onze regio zijn doorgegeven aan DCMR, die toezicht houdt
op deze bedrijven.

Met de waterschappen indirecte
lozingen bij de voedingsmiddelenindustrie onderzoeken
De afvalwaterzuiveringen van de waterschappen merkten een piek in lozingen in de avond en
nacht. Dit komt van de voedingsmiddelenindustrie, door het schoonmaken van de installaties
na het afronden van de productieprocessen. Uit evaluatie van het project indirecte lozingen in
2017, bleek dat de branche op het gebied van lozingen nog kon verbeteren. Reden voor OZHZ
om deze branche, samen met de waterschappen, verder te onderzoeken.
Voor dit project bezochten onze inspecteurs 41 bedrijven. Bij ongeveer 35% bleek ook buiten kantoortijd
enige bedrijvigheid,precies tijdens het piekmoment
van lozingen. De waterschappen namen afvalwatermonsters. De monsters geven een indicatie over de

Cijfers
80%
naleving

werking van de vetafscheiders. Ook zegt het iets over

2020
41 controles

de heffing. Ligt deze qua hoogte in dezelfde bandbreedte als de vervuilingscomponenten. Bij een aantal
bedrijven bleek de vetafscheider te vol of vervuild te
zijn. Deze bedrijven moeten de vetafscheider reinigen.
Het kost anders het waterschap veel meer moeite om
het vervuilde water te behandelen.

Vanwege COVID-19 zijn de controles aangepast. De bedrijven
controleerden we alleen buiten, in de avonduren of op zaterdagen
op bedrijvigheid. De vetafscheiders en slibvangputten op het
buitenterrein zijn geopend en geïnspecteerd op bereikbaarheid en
dikte van de vetlaag.

Wat was er mis?
Ontbreken melding of wijziging plaats vetafscheider:
Vetafscheider te vol of vervuild:
Afvalwater niet te bemonsteren:
Zuur en loog niet gescheiden opgeslagen:
Uitbreiden bedrijf zonder melding:
Afvalwater lozen in hemelwaterriolering:
Analyse grondwater i.v.m. lozing:
Totaal overtredingen:
Gemiddeld aan overtredingen per controle:

11
0,3

In 2021 focus op manier van lozen
In 2021 gaan we opnieuw langs bij de bedrijven,
om tijdens kantoortijden inpandig te controleren.
Tijdens deze controles kijken onze inspecteurs naar
de manier van lozen en welke reinigingsmiddelen
er worden gebruikt.

3
2
1
1
1
2
1
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Waarborgen veiligheid
en voorkomen van hinder
bij bouwplaatsen
OZHZ controleerde in 2020 ook bouwplaatsen in de gemeenten Dordrecht en Alblasserdam.
Zijn ze veilig? En doen ze er alles aan om overlast te voorkomen? Daar mag meer aandacht voor
zijn. We controleerden of de aannemers zich hielden aan de afspraken in de vergunning en de
wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld via het veiligheidsplan.

“

Cijfers

21%
g
alevin

n

2020
19 controles

Wat was er mis?
Ontbreken veiligheidsplan:
10
Afval niet (gescheiden) opgeslagen:
2
Maatregelen nemen tegen stofverspreiding:
1
Bouwen van een tijdelijke woning
zonder vergunning:
1
Persoonlijke beschermingsmiddelen niet op orde: 1
Totaal overtredingen:
Gemiddeld aantal overtredingen per controle:

15
0,8

“Het veiligheidsplan is belangrijk om
veilig op de bouwplaats te werken én
geen gevaar te vormen voor de omgeving. Het plan gaat bijvoorbeeld
over de opstelling en gebruik van een
bouwkraan, laad- en losbewegingen,
gebruik van machines en steigers.
Wat in het veiligheidsplan staat, is
af hankelijk van de lokale omstandigheden en uitvoeringswijze van het
bouwplan. Ook hinder veroorzaakt
door trillingen, geluid van machines
en grondwateronttrekking kan onderdeel van het plan zijn.”

”

Quote adviseur Bouw Hans

Het niet zo nauw nemen
met de regels
Het naleefgedrag is erg laag. De vergunninghouders/bouwers nemen het niet zo nauw
met de in de vergunning opgenomen voorschriften. Ook de rechtstreeks werkende voorschriften uit het Bouwbesluit worden vaak
niet nageleefd. In overleg met de gemeenten
overwegen we daarom de toezicht frequentie
aan te passen. Goed om te realiseren: met de
komst van de Omgevingswet en
Wet kwaliteitsborging bouw blijft OZHZ
verantwoordelijk voor het toezicht op de
bouwveiligheid.

Informatie over de Omgevingswet is hier te vinden:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

In 2021 aan de slag om overlast
door bouwafval te verminderen
In 2020 ontvingen we klachten over afval op
de bouwplaats en daarbuiten. We gaan ons
daarom in 2021 richten op de opslag en afvoer van bouwafval bij bouwplaatsen.

“

“Met de komst van de Omgevingswet en Wet
kwaliteitsborging bouw verandert de wijze van
toezicht op de bouwfase die OZHZ op dit moment voor gemeenten uitvoert. Het toetsen aan
en het toezicht op de technische regels uit de
vergunning wordt door de markt uitgevoerd. Dit
heeft invloed vanaf 2022. OZHZ blijft vanaf dat
moment wel verantwoordelijk voor de handhaving tijdens de uitvoering en bij oplevering van
het bouwwerk. OZHZ blijft verantwoordelijk
voor het toezicht op de bouwveiligheid. Waartoe
ook de bouwplaats- inrichtingen behoren.”
Quote adviseur Bouw Hans

”
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Het beschermen van
de bodem bij akkerbouwers

Een goede tankplaats beschermt de bodem en is veilig. In 2019 controleerden onze inspecteurs
tankplaatsen van loonbedrijven. Een van de laagste scores qua naleving uit dat jaar was bij
dit project. Reden voor OZHZ om ook de tankplaatsen in andere branches zoals bijvoorbeeld
bij akkerbouwers te controleren. Akkerbouwers gebruiken veel verschillende machines die ze
tanken op hun eigen tankplaats.

62%
naleving

Cijfers

2020
124 controles

Wat was er mis?
Bedrijfsinterne controles bovengrondse
tank niet uitgevoerd:
Dieseltank niet gecertificeerd:
Veiligheidsafstand voldoet niet:
Brandblusser niet aanwezig, niet gekeurd
of belemmerd:
Bordje roken verboden ontbreekt:
Geen/niet zichtbaar vloeistof in lekdetectie:
Beluchting/ontluchting ontbreekt:
Vloer tankplaats niet gecertificeerd:
Overige overtredingen:

42
12
9
8
6
5
3
3
14

Betere naleving, maar wel
blijvende aandacht nodig voor
bodembescherming
De naleving bij akkerbouwers is beter dan bij loonbedrijven. Tijdens de controles bleek er wel minder
aandacht voor de bedrijfsinterne controles van
de bovengrondse tank. Bij deze controle gaat het
bijvoorbeeld om de lekdetectie en de controle van
water in de tank.
We blijven deze branche een keer per 6 jaar
controleren om bewustwording van het bescher-

Totaal overtredingen:
Gemiddeld aan overtredingen per controle:

102
0,8

men van de bodem en een veilige tankplaats te
creëren.

Minder energiegebruik door
bedrijven en instellingen

We zien nog steeds dat veel bedrijven het
lastig vinden om de energiebesparende
maatregelen op eigen initiatief uit te
voeren. Zij zijn niet altijd op de hoogte van
de wettelijk bepaalde energiebesparende
maatregelen en vragen vaak om advies.

Bijna 700 controles gepland in 2021
In 2021 start OZHZ met de Energieagenda Zuid-Holland Zuid 2021-2025. Met dit programma ondersteunen we de gemeenten in het halen van hun ambities
met betrekking tot de Regionale Energiestrategie.
Onze inspecteurs en adviseurs bezoeken bedrijven,
werken met branche-aanpakken en organiseren be-

De meeste bedrijven zijn verplicht om door
te geven hoeveel energie ze gebruiken: de
Informatieplicht Energie. OZHZ stimuleert
en adviseert bedrijven over het verlagen van
hun energieverbruik. Als het nodig is, treden
we op bij het niet naleven van de wettelijke
maatregelen.

drijvenroutes.
Voor 2021 zijn zo’n 684 controles gepland, binnen alle
gemeenten van onze regio. We gaan langs bij onderwijsinstellingen, sportcomplexen, kantoren, bedrijven in
de bouwmaterialen-industrie en houtbewerkingsbedrijven. Met deze controles bereiken wij bedrijven en instellingen die samen voor 23% van het (vermoedelijke)
stroomverbruik in onze regio verantwoordelijk zijn.

Het toezicht in 2020
• In 2020 voerde OZHZ 455 energiecontroles uit.

Gaan we niet langs voor controle? We contacten

• Binnen onze regio voldoen 1229 instellingen aan de

sleutelfiguren binnen branches en zetten in op be-

Informatieplicht Energie. 12% van deze instellingen

wustwordingscampagnes. Zo bereiken en stimuleren

nam energiebesparende maatregelen.

we bedrijven die niet mee worden genomen in de
handhavingscontroles. We stemmen met de gemeenten af op welke bedrijventerreinen we ons richten.

“

“Naar aanleiding van een energiecontrole is een bedrijf hard aan de slag gegaan met
energiebesparende maatregelen. Dit zorgde voor minder kosten op energieverbruik.
Maar ook zijn ze van middenverbruiker naar kleinverbruiker gegaan. Een energiebesparing
van 33%, waardoor het bedrijf niet meer aan de Informatieplicht hoeft te voldoen.”
Wouter Born, toezichthouder milieu

”

19

In bijna alle gemeenten werken
we aan de aanpak van ondermijning

Als overheden pakken we gezamenlijk
criminaliteit aan. Dit voor de veiligheid en
het veiligheidsgevoel van onze inwoners.
Ook OZHZ werkt hieraan mee. In 2019
startten we met een tweejarige pilot met
diverse handhavingspartners en gemeenten.
OZHZ-inspecteurs hebben door de
dagelijkse controles op milieuwetgeving
waardevolle kennis en informatie die kan
bijdragen aan de aanpak. Ook signaleren
wij snel als iets mis is. Inmiddels werken wij
met bijna alle gemeenten in onze regio mee
in hun aanpak van ondermijning.

Signalen van illegale activiteiten waren aanleiding

Veel illegale activiteiten en overtredingen op industrieterreinen

Ook in 2021 gaan we door met het uitvoeren van

om samen met gemeenten en handhavingspartners
controles uit te voeren. Tijdens deze controles constateerden we verschillende milieuovertredingen, zoals
het niet correct opslaan en afgeven van gevaarlijke
stoffen, het aantreffen van niet vergunde activiteiten
en het niet hebben van de juiste afvaladministratie.
Naast milieuovertredingen zijn er containers met
nepmerkkleding aangetroffen, diverse overtredingen
van de APV geconstateerd, waren er illegaal geplaatste
containers die als opslagruimten werden verhuurd
aangetroffen en is illegale bewoning geconstateerd.

Meer locaties in 2021
controles. Speerpunten dit jaar zijn jachthavens, re-

Vanwege COVID-19 hebben de controles in 2020

creatiegebieden- en parken, de autobranche, het uit-

voornamelijk op industrieterreinen plaatsgevonden.

voeren van inventarisaties bij bedrijfsverzamelgebou-

Op deze terreinen is niet van alle bedrijven duidelijk

wen en, als de COVID-19 situatie het weer toelaat, de

welke activiteiten plaatsvinden.

horecazaken.

Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor milieuklachten
en -incidenten. Dit via 0888 333 555 en ozhz.nl.

In 2021 werken onze
inspecteurs weer aan nieuwe
projecten. Samen gaan we
voor een veilige, gezonde en
duurzame leefomgeving voor
onze inwoners en bedrijven.

Papendrecht
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Hoeksche Waard

Dordrecht

Contact onze inspecteur en adviseur Marleen Korn
via mm.korn@ozhz.nl of 078 770 85 85.
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