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Onderwerp

Afschaffen van verklaring van geen bedenkingen
(VVGB).
Geachte heer, mevrouw,
U bent per brief van 26 november 2013 door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
geïnformeerd over het besluit tot afschaffing van de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) per
1 januari 2014. Dit zal gebeuren via een Koninklijk Besluit dat in december in de Staatscourant
wordt gepubliceerd.
In de bijlage bij deze brief treft u het overzicht aan van de inrichtingen waarop de brief van de
staatsecretaris betrekking heeft.
In de bijlage van de brief van de Staatssecretaris wordt ingegaan op de gevolgen voor het
overgangsrecht. Voor de provincie Zuid-Holland worden alle taken die samenhangen met de over
te dragen inrichtingen uitgevoerd door de Omgevingsdiensten. De Omgevingsdienst Zuid-Holland
Bezoek adres

Zuid zal voor uw gemeente zorg dragen voor een zorgvuldige overdracht. Hierover zijn tussen de

Zuid-Hollandplein 1

Provincie en de Omgevingsdiensten werkafspraken gemaakt.

2596 AW Den Haag

De Omgevingsdiensten zullen ook het initiatief nemen om de betreffende inrichtingen op de
hoogte te stellen van deze overgang en zo nodig werkafspraken te maken.

Tram9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het

De gevolgen van de overheveling van de betreffende middelen uit het provinciefonds naar het

provinciehuis. Vanaf

gemeentefonds zullen via de decembercirculaire van respectievelijk het provincie- en

station Den Haag CS is

gemeentefonds bekend worden gemaakt. Uw speciale aandacht wordt gevraagd voor het advies

het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor

van de Staatssecretaris om voor 2014 de middelen die u ontvangt via het gemeentefonds één op

auto's is beperkt.

één door te zetten naar de Omgevingsdienst. Uitgaande van de brief van de Staatssecretaris
gaat ook de provincie er vanuit dat gemeenten de verkregen middelen ter beschikking stellen van
de omgevingsdiensten
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De bijdrage van de provincie aan de omgevingsdiensten zal worden verminderd met het totaal
aan bijdragen aan de gemeenten binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst. Indien alle
gemeenten deze middelen beschikbaar stellen aan hun omgevingsdienst loopt deze overdracht
voor de omgevingsdiensten per 1 januari budgettair neutraal. En kan de taakuitvoering per
1 januari a.s. worden gecontinueerd.
De omgevingsdienst zal in overleg met u zorg dragen voor het aanpassen van de
jaarwerkplannen. Bij de eerstvolgende begrotingswijziging -van de Omgevingsdienst- zullen de
financiële gevolgen van de overdracht verwerkt worden.
Bij de overdracht van de taken moeten er ook afspraken gemaakt worden over de overdracht van
de betreffende dossiers. Deze dossiers zijn al in beheer bij de Omgevingsdienst en zullen formeel
aan u worden overgedragen. De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet. U zult hierover
apart bericht ontvangen van de provincie.
Voor vragen met betrekking tot de overdracht verzoeken wij u contact op te nemen met uw
reguliere contactpersoon binnen de Omgevingsdienst.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

voor dezen,

voor dezen,

drs.G.M.Smid-Marsman

mr. R. Visser

directeur Ruimte en Mobiliteit

directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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Overzicht bedrijven die per 1-1-2014 volledige onder bevoegd gezag van de
gemeente Dordrecht komen te vallen.

Struyk Verwo Dordrecht

Merwedestraat 40

DORDRECHT

Bouw- en bouwmaterialen

Wolst Mortel B.V., A.B.

s-Gravendeelsedijk 155

DORDRECHT

Bouw- en bouwmaterialen

Zeehavenbedrijf Dordrecht

s-Gravendeelsedijk 175

DORDRECHT

Bulk op en overslag

Slurink B.V.

Merwedestraat 48

DORDRECHT

Bunkerstation

Dolderman Dordrecht

Binnenkalkhaven 17

DORDRECHT

Metaalconstructie en motoren

Drechttankcleaning B.V.

Wieldrechtseweg 27

DORDRECHT

Bewerker gevaarlijk afval
Metaalconstructie en motoren

Machinefabriek Bolier BV

Grevelingenweg 21

DORDRECHT

Leeuweneiland

van leeuwenhoekweg 21

DORDRECHT

Metaalconstructie en motoren

Boskalis BV; Baggermaatschappij

Grevelingenweg 1

DORDRECHT

Scheepswerven

De Groot Motoren B.V.

Grevelingenweg 23

DORDRECHT

Scheepswerven

Dordtclean Holding

Kilkade 45

DORDRECHT

Scheepswerven

Hoebee

Merwedestraat 56

DORDRECHT

Scheepswerven

A.J. den Breejen & Zoon

Vogelaarsweg ong.

DORDRECHT

Scheepswerven

Tennet TSO BV Trafostation Crayestein

Baanhoekweg 15

DORDRECHT

Transformatorstations

Tennet TS0 BV Trafostation Merwedehaven

Baanhoekweg 2C

DORDRECHT

Transformatorstations

Tuincentrum Pap

Lindelaan 2A

DORDRECHT

Vuurwerk opslag

Turbo Fashion

Van Neurenburgpad 2

DORDRECHT

Vuurwerk opslag

Eurogrit BV

Kilkade 30

DORDRECHT

Zandwinning

De Visser Holding B.V. (voorheen Tweemetaal)

Pieter Hoebeeweg 46

DORDRECHT

Afvalshredders

Autobedrijf De Heer V.O.F.

Rijksstraatweg 92

DORDRECHT

Autodemontagebedrijf

Kildepot

Wieldrechtse Zeedijk

DORDRECHT

Baggerdepots > 100.000 m3

Bunkerstation Delta Stolk en Berends BV

Hooikade 3

DORDRECHT

Bunkerstation

Politie Zuid-Holland Zuid

Rijnstraat 315

DORDRECHT

Opslag vuurwerk gevaarlijke stoffen

