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Voorwoord 

 

Hoe anders kan een jaar lopen? Toen wij met u plannen maakten 

voor 2020, was een pandemie nog onvoorstelbaar. Hoe blij ben ik 

dan ook om met dit verslag te laten zien dat we toch ons werk 

hebben kunnen voortzetten.  

 

Trots ben ik op de OZHZ-medewerkers en blij ben ik met u, als 

opdrachtgever van ons. U ging met ons in gesprek, dacht mee over 

wat wel kon en maakte samen met ons keuzes over onze inzet en 

bestedingen. In tijden van crisis weet je wat je aan elkaar hebt. En 

gelukkig kan ik zeggen: onze samenwerking met u is goed en 

behoorlijk 'crisisbestendig'.  Denk bijvoorbeeld aan de 

terrasvergunningen die waar dat veilig kon zijn uitgebreid en de protesten waar in goed overleg toestemming voor 

is gegeven of die moesten worden geweigerd. 

  

Dordrecht heeft een forse woningbouwambitie. Van oudsher is Dordrecht een gemeente die OZHZ meer taken laat 

uitvoeren dan het basis takenpakket. Daardoor hebben we u ook in 2020 weer integraal kunnen ondersteunen bij 

het realiseren van die woningbouwambitie. Natuurlijk door vergunningverlening, maar ook door advisering over 

bijvoorbeeld de mogelijkheden die het stikstofbeleid biedt.  

 

Ook als het gaat om bedrijvigheid timmert Dordrecht aan de weg, de 

inrichting van het Distripark op Dordtse Kil IV is daarvan een mooi voorbeeld. 

OZHZ levert een bijdrage met gestroomlijnde vergunningprocedures waarbij 

veel aandacht wordt besteed aan het vooroverleg. Het voorbeeld Distripark is 

in dit jaarverslag verder uitgewerkt. 

 

Bij dit rapport vindt u natuurlijk ook de cijfers. Gezien met name de inzet op 

de bouwtaken heeft OZHZ in 2020 meer besteed dan begroot. Gedurende 

2020 zijn we daarover steeds met u in gesprek geweest. We maakten 

afspraken over prioritering waar dat mogelijk was. 

 

Ik wens u veel leesplezier! 

Ronald Visser 

Directeur 

 

 
 

 

 

Vragen over dit 

jaarverslag? 

U kunt altijd terecht bij de 

relatiebeheerder. Voor uw 

gemeente is dat Edwin 

Tromp. Edwin is te bereiken 

via 06 – 22 83 83 30 

of via cae.tromp@ozhz.nl 
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Uw speerpunten 
 

Naast de wettelijke taken op het gebied van bouw en milieu vormen het Dordts coalitieakkoord "Een 

stad waar je bij wilt horen!" en de programmabegroting de inhoudelijke uitgangspunten voor het 

jaarprogramma. De volgende speerpunten staan centraal: 

 

 

Bouwend en bereikbaar: Dordrecht zet zich in voor de groei van kwalitatief goede 

woningen. Hierbij is aandacht voor leefbaarheid, bereikbaarheid, de energietransitie, 

duurzaamheid en de openbare ruimte. 

  

 

Duurzaam en innovatief: Dordrecht streeft ernaar een energieneutrale stad te zijn in 

2020. Hiervoor wordt ingezet op het versterken en stimuleren van circulair denken en 

handelen. Een andere doelstelling is het verbeteren van de milieukwaliteit van de woon- 

en leefomgeving. 

 

Groen en ruimtelijk: Dordrecht heeft veel ambitie om te groeien. Hierdoor ontstaat steeds 

meer druk op de openbare ruimte. De openbare ruimte is van iedere Dordtenaar. Hierbij 

leeft en ontwikkelt Dordrecht zich in en met de natuur. 

 

 

Leefbaar en veilig: Veiligheid is het fundament voor een aantrekkelijke, veerkrachtige en 

weerbare stad. Dordrecht spant zich in om de sociale veiligheid en stabiliteit in de stad 

vast te houden en waar mogelijk te verbeteren. De bestuurlijke aanpak van criminaliteit 

wordt voortgezet. 

 

 

Ondernemende stad: Door betere dienstverlening en deregulering wil Dordrecht de top 5 

MKB-vriendelijkste grote gemeenten bereiken. Ondernemers creëren werkgelegenheid en 

dragen bij aan de welvaart in de stad. 

 

 

In de afgelopen 12 maanden droeg OZHZ actief bij aan deze sporen. Enkele voorbeelden lichten we in 

dit jaarverslag toe. De pictogrammen komen terug bij de voorbeelden, om aan te geven aan welk spoor 

dit bijdroeg.  
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Uitgelicht 

 
Een gezond Distripark 

 

 

 

 

Een economisch gezond en duurzaam Distripark neerzetten op Dordtse Kil IV, dat is de ambitie van 

Dordrecht. OZHZ leverde een bijdrage. Aan vergunningaanvragen vanuit Distripark wordt steeds 

voorrang gegeven en bovendien wordt door intensief vooroverleg gewaarborgd dat procedures niet 

langer duren dan nodig. De eerste vergunde locatie is van Hercuton op Kavel 3. OZHZ en Dordrecht 

hebben geleerd van de daar opgedane ervaringen en die gebruikt om de vergunningverlening voor de 

andere kavels te versnellen. 

 

Hercuton, de eerste! 

Hercuton diende de vergunningaanvraag in zonder vooroverleg te voeren. Daardoor moest er tijdens 

de procedure veel gerepareerd worden. Voor een vergunning afgegeven kan worden voor een perceel 

op Dordtse Kil IV moet de aanvrager veel geregeld hebben. Zo zijn in het bestemmingsplan eisen 

gesteld aan het energieverbruik, de berging van regenwater en hoeveel geluid er mag zijn. Ook moet 

aangetoond worden dat de stikstofbelasting op De Biesbosch niet groter is dan toegestaan en dat de 

situatie veilig is gezien de aanwezigheid van windmolens. Hercuton had dit in eerste instantie niet op 

orde en moest daarom de vergunningaanvraag repareren. 

 

Wat hebben we geleerd? 

De bedrijvencontactpersonen van Dordrecht en de vergunningverlener van OZHZ hebben het proces 

samen geëvalueerd. De belangrijkste conclusie van die evaluatie is dat een vooroverleg belangrijk is. 

Daarom is afgesproken dat de Dordtse bedrijvencontactpersonen, die meestal als eerste contact 

hebben met belangstellenden, steeds aansturen op zo´n vooroverleg. 

 

Soepel verloop 

Sinds er steeds vooroverleg gevoerd wordt verlopen de procedures soepel. De initiatiefnemer komt niet 

meer voor verrassingen te staan en OZHZ kan snel een besluit nemen omdat alle informatie 

voorhanden is. Met deze werkwijze hoeft na het indienen van de aanvraag alleen nog het gesprek 

gevoerd te worden over de echte knelpunten, voor een aantal percelen is dat de stikstofbelasting van 

De Biesbosch. Inmiddels is voor de meeste percelen een vergunning afgegeven. 
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Covid en het werk van OZHZ  

 

 

 

 

OZHZ heeft gemeente Dordrecht ondersteunt bij het inspelen op de Covid-19 pandemie. Om maar een 

paar voorbeelden te noemen: De levendigheid van de binnenstad is behouden voor zover dat mogelijk 

is door maatwerk rondom terrassen, ondernemers zijn geholpen met het beperken van de financiële 

gevolgen van de Covid-19 epidemie, aanvragen van demonstraties die meer dan gebruikelijk 

maatschappelijk gevoelig liggen zijn beoordeeld op ´Corona-veiligheid´ en toezichthouders hebben 

geholpen om de binnenstad veilig te houden. 

 

Terrasrijker 

Het 2e en 3e kwartaal stonden in het teken van het (tijdelijke) verruimen van terrassen. Wat Kees Ties 

mooi onder worden bracht in het artikel in de Dordtenaar "Covid maakt Dordt wél terrasrijker". OZHZ 

heeft met ondernemers meegedacht over hoe terrassen zo uitgebreid kunnen worden dat de veiligheid 

en leefbaarheid niet in gevaar komen.  

 

Helaas duurt de crisis langer dan verwacht. In het laatste halve jaar van 2020 zijn vergunningen voor 

de tijdelijke terrassen waar mogelijk verlengd. Ook is bekeken welke mogelijkheden er zijn om de 

terrassen in te richten als overdekt winterterras. Daarbij spelen meer aspecten een rol, zoals 

brandveiligheid en constructieve veiligheid.  

 

Het feest kan niet doorgaan, maar de annuleringskosten zijn beperkt 

Het college heeft op 15 september besloten om de aangeslagen leges voor de verleende vergunningen 

en ontheffingen voor evenementen die niet tot uitvoering zijn gebracht door de Kabinetsmaatregelen 

terug te storten. OZHZ heeft het voorwerk gedaan door creditnota's op te stellen. Ook zijn de verleende 

vergunningen ingetrokken en is voor nog niet verleende vergunningen verzocht om de aanvragen in te 

trekken. OZHZ is steeds in gesprek geweest met de ondernemers over de consequenties van het 

landelijke beleid.  

 

Demonstraties met maatschappelijke impact 

Covid had ook nog een andere kant. In het tweede en derde kwartaal is er ook veel aandacht geweest 

voor het grondrecht ‘vrijheid van meningsuiting’ en het ‘recht op demonstratie’. Het maatschappelijke 

grondrechtendebat rond de Covid-maatregelen en Black Lives Matter zijn hiervan voorbeelden. Rond 

beide onderwerpen zijn in Dordrecht demonstraties georganiseerd. Op grond van de openbare orde en 

veiligheid kan Burgemeester Kolff - ook voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid- ondanks 

het grondrecht, beslissen dat de demonstratie niet door kan gaan. 
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Samen met de gemeente Dordrecht, ketenpartners en initiatiefnemer(s) hebben we de besluiten 

voorbereid. Uiteindelijk konden verschillende demonstraties alsnog doorgaan. Eén demonstratie is 

verboden omdat de openbare orde in het geding zou komen. 

 

Een veilige binnenstad 

Zodra de markten weer open mochten heeft Dordrecht er alles aan gedaan om dit veilig te laten 

verlopen. Op verzoek van de wijkmanager binnenstad zijn toezichthouders van OZHZ een aantal keer 

ingezet op de markt en in de binnenstad. Ze spraken daar mensen aan die zich niet aan de regels 

hielden. Denk daarbij aan het houden van afstand en het volgen van de looprichting. 

 

 

Reuring in de stad: Het Huis van Hoop aan de Nieuwe Haven 32 te Dordrecht 

 

 

 

 

OZHZ helpt Trivire bij het goed regelen va het gebruik van het Huis van Hoop en levert zo een bijdrage 

aan een levendige binnenstad. Toen Trivire begon aan de verbouwing van het verwaarloosde pand 

aan de Nieuwe Haven 32 zijn zij er vanuit gegaan dat de gemeente en OZHZ bekend waren met het 

feit dat de kamers in gebruik zijn als zelfstandige woonruimtes. Dit bleek echter niet het geval te zijn. Bij 

het aanvragen van een extra huisnummer voor een van de woningen in januari 2020 stuitten zowel 

Trivire als OZHZ op een verrassing. Wat volgde was een legalisatieproces, want het is natuurlijk de 

bedoeling dat het Huis van Hoop hier mag blijven. En het is belangrijk dat de bewoners het pand veilig 

kunnen bewonen. Met het oog op de brandveiligheid was het wel nodig dat er een aantal maatregelen 

door Trivire direct werden getroffen. 

 

Een levendige binnenstad 

Een levendige binnenstad, dat was het doel van Stadsherstel B.V. waar woningbouwcorporatie Trivire 

onderdeel van was. Verwaarloosde (monumentale) panden in de historische binnenstad werden 

opgekocht door Stadsherstel B.V om vervolgens weer in hun oude glorie opgeknapt te worden. Toen 

Stadsherstel B.V.  werd opgeheven bleef Trivire zich hard maken om aan de Nieuwe Haven 32 het 

"Huis van Hoop" te realiseren. Cliënten van Stichting de Hoop konden aan de Nieuwe Haven intrekken 

om op een verantwoorde manier weer te leren om zelfstandig te leven. Het bleek een ambitieus plan te 

zijn met een aantal voor Trivire  onverwachte haken en ogen.  

 

Een hele historie 

Het Regionaal Archief Dordrecht laat zien dat sinds 1900 het pand aan de Nieuwe Haven 32 als 

pension gebruikt werd, maar ook dat kamerverhuur sinds de jaren 70 heeft plaatsgevonden. Door de 
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vele wisselingen van eigenaar is onbekend wanneer precies de kamers zijn omgebouwd tot en ingezet 

als zelfstandige woonruimtes.  

 

Wat is het probleem? 

In januari 2020 bleek uit de gegevens van de Basis Administratie Gemeentes (BAG) dat de 

huisnummers van het pand niet geregistreerd zijn. Dit komt omdat er geen omgevingsvergunning is 

afgegeven. OZHZ heeft Trivire gevraagd om de benodigde vergunninaanvragen  (voor een 

omgevingsvergunning en woningvorming) in te dienen. Ondanks enkele overleggen met Trivere waren 

er in april 2020 nog steeds geen vergunningen aangevraagd. Omdat de veiligheid van de bewoners 

wel gegarandeerd moet zijn is een brandveiligheidsinspectie uitgevoerd door OZHZ in samenwerking 

met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Trivire was bij deze inspectie aanwezig. Omdat er 

overtredingen zijn gevonden, ook op het gebied van brandveiligheid, moest Trivire een aantal 

maatregelen treffen. Gelukkig was dit voldoende, de overtredingen waaraan het grootste risico zijn 

verbonden zijn snel opgelost. 

 

En nu nog afronden 

De gemeente, OZHZ, Trivire en Stichting de Hoop hebben meermaals overlegd over de benodigde 

vergunningen. Trivire wist dus precies wat er van ze verlangd werd. Een bijeenkomst voor 

omwonenden heeft plaatsgevonden. Eind 2020 is de aanvraag ingediend, OZHZ werkt nu aan de 

vergunning. 

  



 

 

8 Dit deden wij voor uw gemeente  | Jaarverslag gemeente Dordrecht  |  2020 

 

De belangrijkste cijfers 

 

Om ons werk goed uit te voeren in uw gemeente, sprak OZHZ een budget met u af van €7.026.693. 

Uiteindelijk hebben wij € 7.386.986,35 besteed, dat is 105,1%. Dit betekent dat we meer besteedden dan 

verwacht en binnen de afgesproken bandbreedte van 90-110 % bleven. Hieronder wordt de overschrijding 

verklaard. 

 

Meer tijd besteed aan… 

Met name bij de bouwtaken is een overbesteding te zien. Dordrecht is een stad met ambities en dat is 

te merken bij zowel het verlenen van vergunningen, het toezicht als de behandeling van bezwaar- en 

beroep. Daarbij zien we bij vergunningverlening dat niet zo zeer het aantal aanvragen bepalend is voor 

de overschrijdingen, maar meer de omvang en complexiteit ervan. De inrichting van het Distripark op 

Dordtse Kil IV (inhoudelijk nader toegelicht in dit jaarverslag) is daarvan een goed voorbeeld. 

Tegenover dit extra werk staan legesinkomsten die de overschrijding compenseren. 

 

In 2020 is ook meer tijd dan verwacht besteed aan het beantwoorden van vragen van burgers en 

bedrijven over bouwwerken die soms rechtstreeks en soms via Dienstverlening Drechtsteden binnen 

kwamen (frontoffice / KCC). 

 

Ook zien we dat er meer tijd is besteed aan de afhandeling van klachten over de bouw. Dit hangt 

vooral samen met het feit dat mensen tijdens de Corona-crisis veel thuis geklust hebben en dat de 

buren (ook thuis) daar last van ondervonden. 

 

Er is ook meer tijd besteed aan het periodieke toezicht in de gebruiksfase. Dit hangt vooral samen met 

de maatregelen die gedurende de Corona-crisis genomen moesten worden. Om de veiligheid van de 

toezichthouders te waarborgen werkten zij alleen nog op afspraak. Waar het normaal gesproken 

mogelijk is om indien een controle vlotter verloopt dan gepland direct een tweede controle uit te voeren 

was dat in 2020 niet mogelijk. Ook waren er een aantal dossiers die meer tijd kosten dan verwacht, de 

Kiltunnel is er daar een van. 

 

Minder tijd besteed aan … 

OZHZ heeft minder tijd besteed aan het APV-taakveld. De oorzaak hiervan is dat minder 

evenementenvergunningen konden worden verleend, dit hangt samen met de Corona-crisis. Dit is een 

direct gevolg van de Corona-pandemie. OZHZ heeft binnen het APV-taakveld wel veel werk verricht 

rondom onder meer terrassen en protesten, maar dat compenseert de onderbesteding op 

evenementenvergunning niet. 
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Ook aan vergunningverlening milieu is minder tijd besteed. Er zijn minder aanvragen ontvangen dan 

verwacht. 

 

We hebben niet alle tijd besteed die gereserveerd was om vragen over duurzaamheid te beantwoorden 

(integrale advisering). Het beleid op dit onderwerp was in Dordrecht nog volop in ontwikkeling, waardoor 

OZHZ minder tijd dan verwacht kon besteden aan uitvoering. In 2020 zijn met name de voorbereidingen 

getroffen voor het uitvoeren van de E-agenda (zie onder Vooruit kijken).  

 

Bijsturing 

OZHZ en Dordrecht zijn steeds in gesprek geweest over de bestedingen. Waar dat nodig en mogelijk 

was is in overleg bijgestuurd.  Zo zijn in samenwerking met Dordrecht en dienstverlening Drechtsteden 

aanvullende afspraken gemaakt om de tijdsbesteding voor het beantwoorden van vragen van burgers 

en bedrijven (frontoffice / KCC) te beperken. Ook zijn een aantal periodieke controles doorgeschoven 

en is de prioritering bij de afhandeling van klachten over bouwen aangescherpt. 

 

Hieronder is de financiële realisatie van het jaarprogramma (in %) weergeven, onderverdeeld naar 

werkveld.  

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                                                           100% 

 

 

  

Vergunnen en melden 

 

Toezicht en handhaving 

 

Integrale advisering 
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Vooruitkijken  

 

Het nieuwe jaar is het ook het moment om vooruit te kijken. Wat zijn de meest opvallende 

ontwikkelingen uit 2020 waar we in 2021 mee aan de slag gaan?  

 

De strategie voor energie besparen in uitvoering 

Als toezichthouder voor de energiewetgeving stelde OZHZ afgelopen jaar een strategie vast. Hoe 

kunnen wij vanuit onze rol bedrijven meer energie laten besparen? Onder de noemer E-agenda is het 

plan daar nu: met toezicht maar ook met stimulerende maatregelen gaan we aan de slag. Met uw 

gemeente zijn afspraken gemaakt over de uitvoering hiervan. 

 

Met budget voor advies omgevingsveiligheid aan de slag 

In uw gemeente werken bedrijven en soms ook particulieren met brandbare, explosieve en giftige 

stoffen. Het is belangrijk dat deze stoffen veilig worden opgeslagen, verwerkt en vervoerd. OZHZ 

adviseert gemeenten daarom over omgevingsveiligheid in ruimtelijke plannen en Wabo-

vergunningverlening. Het Rijk financierde jarenlang een deel van deze adviezen. Deze subsidie 

vervalt met ingang van 2021. Om te zorgen dat risico’s voor de omgeving minimaal zijn, blijft OZHZ 

deze taken, indien mogelijk in uw gemeente uitvoeren. U heeft daarvoor budget beschikbaar gesteld.  

 
Op weg naar een asbestvrije regio 

Het landelijk verbod op asbestdaken is nu van tafel, maar de ambitie in de regio is groot. OZHZ stelde 

samen met u de “Regionale strategie vrijwillige sanering asbestdaken Zuid-Holland Zuid 2021 – 2030” 

op. Daarmee gaan we aan de slag in 2021, ook in uw gemeente.  

 

Over 10 jaar: 

• Geen asbesthoudende daken meer op gebouwen van de overheid. 

• Geen asbesthoudende dakbedekking meer op panden van woningbouwverenigingen. 

• Dat ten minste 75% van het aantal m2 asbestdak op panden in eigendom van bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en particulieren is gesaneerd. 

 

Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Zodra de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (verder Wkb) in werking treedt gaat een deel van de 

bouwtaken over van de gemeente naar particuliere kwaliteitsborgers. De afgelopen jaren bereidden 

wij ons hier op voor. Via onder andere de regiobijeenkomsten houden wij u op de hoogte. In 2021 

blijven we de ontwikkelingen rondom de Wkb volgen en blijven we dat in regionaal verband via 

regiobijeenkomsten delen. Begin 2021 gaan we ook alle gemeenten individueel langs om hen bij te 

praten over wat er onder de Wkb verandert. Daarnaast gaan we verder met het proefproject in 

Dordrecht en eventuele nieuwe proefprojecten als die zich aandienen. 
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De invloed van stikstof op het bouwen van nieuwe woningen 

Er gebeurde weer veel rondom stikstof. OZHZ adviseerde en informeerde in 2020 uw gemeente. Zo is 

in 2020 het stikstofregistratiesysteem voor woningbouwprojecten gestart, wij adviseerden u over het 

aanmelden van woningbouwprojecten. Via dit registratiesysteem krijgen aangemelde grootschalige 

woningbouwprojecten stikstofruimte toegekend die vrij gekomen is door het verlagen van de 

maximumsnelheid. In Zuid-Holland blijft de beschikbare ruimte beperkt. Ook in 2021 zullen we u op de 

hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen. 

 

PFOA in de bodem 

Net als in 2019 verzette OZHZ dit jaar weer veel werk voor PFOA in bodem. OZHZ leverde een 

bijdrage aan het verbeteren van het landelijke beleid, dat er toe leidde dat PFOA in de bodem niet 

meer zo'n groot probleem is als het in 2019 nog was. In 2021 verwachten wij belangrijke verdere 

ontwikkelingen over PFOA en andere PFAS in bodem en andere milieucompartimenten. We zetten in 

op beleidsondersteuning, deelname aan landelijke werkgroepen, goede voorlichting naar de markt en 

zien toe op correct hergebruik van de door PFOA verontreinigde grond. Ook nemen we tijd voor het 

zowel bestuurlijk als ambtelijk informeren van gemeenten en provincie. 

 

Overdracht oude gevallen van sanering wegverkeerslawaai van gemeenten naar provincie 

Met de nieuwe Omgevingswet wordt de provincie verantwoordelijk voor de geluidsanering van 

woningen waar al in 1986 (bij inwerkingtreding van de Wet geluidhinder) sprake was van een 

verhoogde geluidbelasting vanwege provinciale wegen. Die verantwoordelijkheid ligt nu nog bij 

gemeenten en wordt uitgevoerd door de omgevingsdiensten. De provincie heeft ons gevraagd om in 

2021 deze taakoverdracht voor te bereiden zodat deze met de ingang van de Omgevingswet in 2022 

door de OZHZ namens de provincie kan worden uitgevoerd. 
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Financieel overzicht 

Algemene taken Beschikbaar budget Realisatie % 

Thema's Ontwikkeling en Beheer € 344.832 € 337.178 98% 

Regionale Generieke taken € 690.682 € 670.461 97% 

Extra lokale projecten € 55.020 € 38.010 69% 

WOB verzoeken € 18.031 € 27.072 150% 

Advisering wettelijk taken VTH (milieu) € 49.484 € 70.130 142% 

Advisering wettelijke taken VTH (bouw) € 192.562 € 253.460 132% 

Bezwaar en beroep leges € 38.743 € 46.808 121% 

Bezwaar en beroep overig € 175.701 € 228.814 130% 

Vergunnen & melden       

Omgevingsvergunning (milieu) € 295.915 € 204.063 69% 

Omgevingsvergunning (bouw) € 1.685.380 € 1.879.600 112% 

Toestemmingen en meldingen (milieu) € 109.379 € 97.500 89% 

Toestemmingen en meldingen (bouw) € 111.756 € 85.043 76% 

APV Totaal € 682.844 € 651.566 95% 

BWT toestemmingen € 24.570 € 43.003 175% 

Frontoffice/KCC € 66.581 € 108.058 162% 

Toezicht & handhaving       

Thematisch Toezicht Gebruiksfase Bestaande 
Bouw en Brandveilig Gebruik 

€ 79.619 € 48.707 61% 

Thematisch Toezicht Gebruiksfase Milieu € 144.721 € 143.316 99% 

Periodiek Toezicht Gebruiksfase € 387.708 € 414.940 107% 

Toezicht Bouwfase € 387.542 € 460.386 119% 

Toezicht Sloopfase (incl. asbestverwijdering) € 100.000 € 109.419 109% 

Toezicht Huisvesting € 119.753 € 106.796 89% 

Klachten en Meldingen (bouw) € 351.155 € 422.148 120% 

Klachten en Meldingen (milieu) € 217.605 € 209.930 96% 

Bestuurlijke handhaving APV € 162.000 € 185.769 115% 

Toezicht bij monumenten € 18.338 € 4.630 25% 

Toezicht APV noodverordening € 0 € 3.897 0% 

Expertise & advies       

 Advies derden/onderzoekskosten/huur e-noses  € 6.751 € 34.926 517% 

Geluidsbelastingkaarten € 15.628 € 15.586 100% 

RVMK € 52.332 € 52.332 100% 

Coördinatie grondstromen € 3.699 € 3.077 83% 

Coördinatie onderzoek-/saneringsfase € 9.247 € 8.825 95% 

Bodemtaken € 312.147 € 334.956 107% 
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Geluidtaken € 32.364 € 27.989 86% 

Luchttaken € 4.623 € 4.333 94% 

Externe veiligheidtaken € 13.871 € 436 3% 

Integrale advisering € 16.182 € 11.897 74% 

Duurzaamheid € 46.235 € 34.315 74% 

Ecologietaken € 3.699 € 7.610 206% 

TOTAAL € 7.026.696 € 7.386.986 105% 

 

 

Cijfers per werkveld 

In deze bijlage worden de belangrijkste aantallen per werkveld weergeven. 

 

Vergunnen en melden 

In 2020 behandelden de vergunningverleners van OZHZ in Dordrecht weer de vergunningsaanvragen en 

meldingen op het gebied van milieu, bouw, bodem, APV en de Drank- en Horecawet. In het onderstaande 

overzicht is de realisatie en het geraamde aantal weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minder Omgevingsvergunningen milieu 

Er zijn minder Omgevingsvergunningen milieu verleend dan verwacht. Dit is ook de reden dat de 

bestedingen op deze post lager zijn. 

 

Minder APV-meldingen door coronacrisis 

Door de coronamaatregelen was het voor een groot deel van 2020 niet mogelijk om evenementen te 

organiseren. Dat is terug te zien in de gerealiseerde aantallen en de financiële realisatie. 

 

Meer bezwaren ingediend 

OZHZ behandelt bezwaar- en beroepsschriften, bijvoorbeeld tegen het verlenen van vergunningen of 

Vergunnen & melden Raming Realisatie 

Omgevingsvergunning (milieu) – incl. vooroverleg 19 17 

Omgevingsvergunning (bouw) – incl. vooroverleg 1270 1300 

Toestemmingen en meldingen (milieu) 118 123 

Toestemmingen en meldingen (bouw) 403 407 

APV en Drank- en horecawet 1054 608 

Vergunningen op het gebied van Bouw- en 

woningtoezicht 
  

Besluit Bodemkwaliteit (BBK-melding) 79 129 
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naar aanleiding van handhavingsbeschikkingen. In het onderstaande overzicht is te zien dat we meer 

bezwaar- en beroepsschriften behandelden dan geraamd. Dit hangt vooral samen met de bouwtaken. 

Gezien het grotere aantal zaken en het complexere karakter daarvan zijn ook de bestedingen hoger. 

 
 
 
 
 
 

 

Toezicht en handhaving 
 
In 2020 controleerden de toezichthouders van OZHZ weer verschillende bedrijven of locaties in Dordrecht. 

Het ging om: 

 Bouw- en milieuklachten en meldingen (inclusief handhavingsverzoeken). 

 Inspecties in de oprichtingsfase. 

 Inspecties in de gebruiksfase (periodiek toezicht). 

 Inspecties in de sloopfase. 

 

Onderstaande tabel laat de realisatie in 2020 zien ten opzichte van het jaarprogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogere aantallen klachten en meldingen Milieu  

In de hele regio is te zien dat het aantal klachten en meldingen toeneemt, ook in Dordrecht. In 2020 maakte 

OZHZ een nadere analyse met voorstellen over hoe met die trend om te gaan. Ondanks de toegenomen 

aantallen in 2020 is het budget niet overschreden, dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste is de 

klachtendienst tijdens de lockdowns alleen ingezet als het echt moest. Ten tweede waren er in 2020 geen 

grote incidenten bij bedrijven in Dordrecht. Ten derde waren er vanwege het feit dat de horeca een groot deel 

van het jaar gesloten was minder klachten over horecageluid waardoor het minder vaak nodig was om 

(tijdrovende) geluidsmetingen uit te voeren.  

 

Hogere aantallen klachten en meldingen Bouw 

Er zijn meer bouwklachten ontvangen dan verwacht. Dit is ook te zien in de tijdsbesteding. Gezien die 

Vergunnen & melden Raming Realisatie 

Bezwaar en beroep leges 35 36 

Bezwaar en beroep overig 35 46 

Toezicht en handhaving Raming Realisatie 

Klachten en meldingen Milieu 595 686 

Klachten en meldingen Bouw 190 207 

Toezicht Bouwfase 130 135 

Periodiek Toezicht Gebruiksfase  211 191 

Toezicht Sloopfase 354 295 
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tijdsbesteding is, in overleg met Dordrecht, de prioritering in 2020 aangescherpt. zie ook onder ´De 

belangrijkste cijfers´.  

 

Hogere aantallen bouwtoezicht  

Er wordt veel gebouwd in Dordrecht. Deels is dit terug te zien in de aantallen. Echter niet alleen de 

aantallen zijn bepalend voor de benodigde tijd, maar ook de complexiteit van het werk. Met name de 

toegenomen complexiteit veroorzaakt de overbesteding, zie ook onder ´De belangrijkste cijfers´. 

 

Minder periodieke controles uitgevoerd 

Het aantal uitgevoerde periodieke controles ligt lager dan geraamd. Zoals toegelicht bij de 

´Belangrijkste cijfers´ is bijgestuurd om de bestedingen in te perken.  

 

Expertise en advies 

OZHZ heeft ook in Dordrecht weer zijn expertise ingezet voor uiteenlopende projecten en adviezen.  

Vooraf was hiervoor € 828.923,- beschikbaar. We hebben €871.237 besteed en hebben dus meer uren 

gemaakt dan verwacht, omdat er meer opdrachten waren bijvoorbeeld op het gebied van bodem.  

 

Het gaat om expertise en advies op het vlak van: 

 Bodem 

 Geluid 

 Lucht 

 Externe veiligheid 

 Ecologie 

 Duurzaamheid en milieu in ruimtelijke ordeningsplannen 

 

 


