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Samenvatting
Bijgevoegd is het Jaarprogramma 2014 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(OZHZ). De kern hiervan betreft de programmering en uitvoering van de wettelijke
taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouwen,
milieu, brandveiligheid en APV/bijzondere wetten. Op grond van het Besluit
Omgevingsrecht, regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), is het college verplicht een uitvoeringsprogramma voor
de handhavingstaken op te stellen en bekend te maken aan de gemeenteraad.
Daar wordt op deze wijze aan voldaan. Het Jaarprogramma is afgestemd op het
gemeentelijk Jaarplan Integrale handhaving.
Ook bijgevoegd is de Jaarrapportage 2013, waarin de OZHZ rapporteert over de
inzet en resultaten van 2013.
1. Wat is de aanleiding?
Zie de samenvatting.
2. Wat willen we bereiken?
Het Jaarprogramma geeft inzicht in de geplande activiteiten, de keuzes die daarbij
gemaakt worden en de prioriteiten die worden gesteld. Het doel is een adequate
uitvoering van deze wettelijke taken te realiseren en aan te sluiten bij
gemeentelijke prioriteiten leefbaarheid en duurzaamheid.
Met dit jaarprogramma proberen we een verantwoorde keuze te maken in de
uitvoering van het gehele pakket aan wettelijke taken.
In de Jaarrapportage rapporteert de OZHZ over de inzet en resultaten van 2013.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Jaarprogramma 2014
Financieel

de instandhouding van de dienst en voor regionale programma's (bijvoorbeeld
databeheer). Het Jaarprogramma 2014 voor Dordrecht gaat over de inzet van de
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Per 1 januari jl. is het bedrijvenbestand onder bevoegdheid van het college van
burgemeester en wethouders uitgebreid. Voor de uitvoering van deze taken is geld
ontvangen van het Rijk. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
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Met dit jaarprogramma proberen we een verantwoorde keuze te maken in de
uitvoering van het gehele pakket aan wettelijke taken. Dat maakt ook duidelijk dat
we bepaalde taken of onderdelen daarvan niet doen, of in beperkte mate. Daarmee
loopt de gemeente een risico. Als er ongelukken gebeuren zal veelal de vraag zijn
of de gemeente alle zaken vooraf wel voldoende getoetst heeft of achteraf
voldoende toezicht heeft gehouden op de uitvoering.
Een tweede risico is financieel van aard. Een deel van de taken is vraaggestuurd.
Als er meer aanvragen, meldingen of bijvoorbeeld handhavingsverzoeken
binnenkomen, dan is dat slechts in beperkte mate op te vangen binnen het
beschikbare budget. De gemeente moet dan overwegen om meer geld beschikbaar
te stellen voor het uitvoeren van de taken.
Het omgekeerde gebeurt ook. Bij de Kadernota 2014 is eenmalig extra geld
beschikbaar gesteld voor bouwpiantoetsing conform het door het college in 2012
vastgestelde beleidskader bouwplantoetsing. Voor 2014 is een extra budget van
bouwaanvragen is de verwachting dat dit extra budget niet nodig is voor
bouwplantoetsing in 2014. Het kadernotageld is vooralsnog niet meegenomen in
het budget voor 2014.
Overdracht provinciale bedrijven
Eind november heeft het Rijk besloten om een groep provinciale bedrijven per
1 januari 2014 over te hevelen naar gemeentelijk bevoegd gezag. Het rijk acht dit
mogelijk, ook met een dergelijke korte termijn, nu er omgevingsdiensten zijn
opgericht waar deze taken van provincie en gemeenten gezamenlijk worden
uitgevoerd. In de decembercirculaire gemeentefonds 2013 is bekend gemaakt
hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de wettelijke
taken voor deze groep bedrijven. Ter informatie is bijgevoegd de brief hierover van
de provincie waarbij ook de lijst zit van de betreffende bedrijven in Dordrecht.
In de decembercirculaire gemeentefonds 2013 is opgenomen dat Dordrecht een
college wil dit bedrag beschikbaar stellen voor het jaarprogramma
Omgevingsdienst. Dit wordt meegenomen in een verzamelvoorstel voor de
begroting. In het jaarprogramma zijn deze nieuwe taken nog niet verwerkt.
De feitelijke uitvoering van deze taken vindt plaats bij de OZHZ en loopt door. De
OZHZ heeft voor haar gemeenten in beeld gebracht welke kosten gemoeid zijn met
dan de ontvangen bijdrage. Vooralsnog is het uitgangspunt van het college dat het
van het Rijk ontvangen bedrag moet kunnen volstaan voor de uitvoering van de
nieuwe taken. Dit wordt in 2014 samen met de OZHZ en de andere gemeenten
verder uitgewerkt. Deze taken komen terug in het jaarprogramma voor 2015.
Besluit risico's zware ongevallen
Binnen de uitvoering van wettelijke taken richting bedrijven wordt een categorie
van bedrijven onderscheiden met een hoge milieubelasting of met hoge
veiligheidsrisico's. Specifiek betreft dit bedrijven die vallen onder het Besluit risico's
zware ongevallen (Brzo) en categorie 4 van bijlage 1 van de Richtlijn industriële
emissies (RIE4).
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In 2012 heeft het Rijk met VNG en IPO afgesproken om deze taken te beleggen bij
zes gespecialiseerde regionale uitvoeringsdiensten, de zogenaamde Brzo-RUD's.
Voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland is dat de DCMR Milieudienst Rijnmond.
Voor Dordrecht betreft het twee bedrijven onder gemeentelijk bevoegd gezag:
Transterminal Dordrecht BV en Haan Oil Storage BV, beide in het Zeehavengebied
gevestigd. In 2013 heeft het college met een mandaatbesluit de
verantwoordelijkheid voor deze taken belegd bij de directeur van de DCMR
Milieudienst Rijnmond. Via een onderm andaat en vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkom st blijft de feitelijke uitvoering plaatsvinden bij de
Omgevingsdienst.
Ontwikkelingen vergunningen & meldingen
Zoals hierboven vermeld is de inschatting dat het bij de Kadernota 2014 extra
vooralsnog niet beschikbaar gesteld voor het jaarprogramma.
Eind 2013 hebben college en burgemeester de nieuwe Bibob-beleidslijn vastgesteld.
De toepassing van de W et BIBOB is verbreed naar alle activiteiten en branches die
binnen de wet mogelijk zijn. U bent hierover in de raadsinform atiebrief van
26 november 2013 (kenmerk 1109868) geïnform eerd.
In het jaarprogram ma 2014 OZHZ is rekening gehouden met meer Bibob-adviezen.
Ontwikkelingen toezicht & handhaving
Per brief van 17 december 2013 (kenmerk 1119340) bent u geïnformeerd over de
uitkom sten van de evaluatie vernieuwend toezicht en herijking van het
beleidskader voor het toezicht in de bouwfase. In het jaarprogramm a 2014 is
uitgegaan van die uitkomsten en het nieuwe beleidskader.
In de sloopfase is een forse toenam e zichtbaar van het aantal meldingen. Voorheen
was hiervoor vaak een vergunning nodig. Het budget voor toezicht is ongeveer
gelijk gehouden en daarmee het aantal controles vooralsnog ook.
Naast de reguliere controles is budget vrijgemaakt voor een aantal gemeentelijke
prioriteiten. Bijvoorbeeld voor de bestuurlijke aanpak van crim inaliteit,
kamerverhuur, brandveilig gebruik, risicovolle bedrijven, bovengrondse tanks en
energie.
De afgelopen jaren neemt het aantal klachten, meldingen en handhavingverzoeken
toe. De werkzaamheden hiervoor zijn wel gestroom lijnd, m aar over het geheel leidt
dit tot een kostenstijging. In het jaarprogram ma is een iets lager budget voor deze
taken afgesproken. Met de OZHZ is afgesproken om in 2014 onderzoek te doen
naar mogelijke besparingen op deze taken. Voor milieu gebeurt dat regionaal, voor
bouw en brandveiligheid gebeurt dat in overleg m et Dordrecht, waarbij naar
verwachting Alblasserdam en Leerdam (die deze taken ook aan de OZHZ
overdragen) zullen aanhaken.
Ja a r r a pp o r t a ge 2 0 1 3
Financieel

voor extra kosten als gevolg van het nieuwe beleidskader voor bouwplantoetsing.
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Vanwege een verdere terugloop in aanvragen is er op gestuurd om dit bedrag zo

Vergunningen en Meldingen
Ten opzichte van de raming zijn er in 2014 minder vergunningen voor bouw
aangevraagd. Toenames in aantallen waren er bij sloopmeldingen, meldingen milieu
en aanvragen voor een drank- en horecavergunning. Dossiers die veel aandacht
hebben gevraagd of in het oog springen zijn onder meer de verbouwingen van
Kunstmin, De Holland, het Postiljon Hotel en de Drievriendenhof, de vergunningen
voor het bunkerstation aan de Merwedestraat en het Albert Schweitzer Ziekenhuis,
de exploitatievergunning voor het Energiehuis, het coffeeshop-beleid en het
incident met het balkon aan de Karel Doormanweg.
Toezicht en Handhaving
Het toezicht is voor een groot deel conform het programma uitgevoerd. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt in toezicht op de oprichtingsfase (bouw), gebruiksfase,
beëi ndigingsfase (sloop) en prioriteiten.
Per categorie of groep registreert de OZHZ het naleefgedrag. Voor het toezicht op
bouwen gebeurde dat voor het eerst over 2012 en dat gaf een veel te positief
beeld. In de praktijk bleken toezichthouders veel overtredingen ter plaatse aan te
pakken en af te spreken. Voor 2013 is afgesproken, en ook vastgelegd in de
herijking van het beleidskader voor toezicht in de bouwfase, dat meer
overtredingen ook schriftelijk worden vastgelegd. Daarbij is ook geregistreerd in
welke gevallen overtredingen wel ter plaatse zijn aangepakt en opgelost. De
jaarrapportage geeft daarom op dit onderdeel een forse verslechtering weer, maar
wel een realistischer beeld.
De uitkomst van de controles in de gebruiksfase is dat het naleefgedrag een kleine
verbetering laat zien. Echte conclusies kunnen hier niet uit worden gehaald. Bij de
groep basisscholen is voor het eerst communicatie ingezet vooraf aan controles.
Daarbij wordt uitgelegd wat de belangrijkste zaken zijn die op orde moeten zijn en
waarop wordt gecontroleerd. Bij basisscholen gaat dit veelal om brandveiligheid. In
2014 wordt deze inzet van communicatiemiddelen geëvalueerd.
Het naleefgedrag bij middelbare scholen en zorginstellingen is relatief slecht. Ook
hier betreft het veelal brandveiligheid. Aan het toezicht op zorginstellingen wordt
samen met de Brandweer extra prioriteit gegeven.
De gemeente is bevoegd gezag voor twee zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit
risico's zware ongevallen) in het Zeehavengebied. Bij controles bij beide bedrijven
zijn het afgelopen jaar tekortkomingen geconstateerd (ten aanzien van
respectievelijk de arbeidsomstandigheden en de noodorganisatie). De bedrijven zijn
daar op aangeschreven. Deze bedrijven worden jaarlijks intensief gecontroleerd in
een samenwerking tussen gemeente, Brandweer en de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Bij het toezicht op sloopactiviteiten zijn met name sloopveiligheid en
asbestverwijdering van belang. De OZHZ draagt bij aan de ketenhandhaving
asbest, waarbij wordt samengewerkt met de politie, de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de afdeling Toezicht en de provincie. Het geconstateerde
naleefgedrag bij sloopactiviteiten is goed.
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De OZHZ heeft bij de uitvoering van controles (bijvoorbeeld van schoolgebouwen)
geconstateerd dat een aantal gemeentelijke panden in gebruik is in strijd met de
regels van het bestemmingsplan en/of zonder de juiste vergunningen en
bouwkundige maatregelen. Dit betreft dan veelal tijdelijk gebruik of
antikraakbewoning. In die gevallen wordt de gemeente hier op gewezen of
aangeschreven.
Opvallende dossiers in 2013 waren de Merwehal, het Energiehuis en café De Tijd.
Na een lang traject bleek dat de Mewehal niet voldeed aan de (huidige) eisen voor
bouw- en brandveiligheid. Tijdens het hersteltraject is de eigenaar failliet gegaan en
heeft één van de gebruikers het pand overgenomen. Eind 2013 was de
brandveiligheid weer voldoende op orde. Een bouwaanvraag is in behandeling.
In de tussenliggende periode zijn tijdelijke veiligheidsmaatregelen geëist. Op
dergelijke dossiers wordt intensief samengewerkt met de Brandweer.
Sinds de opening van het Energiehuis ervaart een deel van de omwonenden
overlast. Dit vraagt veel tijd van de OZHZ.
Bij een brand begin juni in café De Tijd is asbest vrijgekomen. De gemeente heeft
de eigenaar opgelegd om dit goed en snel op te laten ruimen. Toen dat
onvoldoende gebeurde heeft de gemeente hier opdracht voor gegeven. De kosten
worden verhaald op de eigenaar.
De laatste jaren komen er meer meldingen en klachten binnen, met name
handhavingverzoeken bouw laat een toename zien. Milieu, bouw en gebruik bij
Deze stijgende kosten zijn aanleiding om in 2014 met de OZHZ te onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn om hierop kosten te besparen.
Een opvallend dossier is het paardenlandje ten zuiden van Landgoed Amstelwijck.
Hier wordt handhavend opgetreden tegen illegale bewoning. Parallel is een traject
van gemeente en gebruikers gestart, gericht op het reguleren van het gebruik (het
hobbymatig houden van boerderijdieren) en de illegale bebouwing.
Milieu en Ruimte
Vanuit de afdeling Milieu en Ruimte vinden onder meer de wettelijke bodemtaken,
de advisering van de gemeente en het databeheer plaats. Buiten het
geleverd bij gemeentelijke projecten (de zogenaamde offertetaken).
a. Inspraak en communicatie
Niet van toepassing.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?

de instandhouding van de dienst en voor regionale programma's (bijvoorbeeld
databeheer). Het Jaarprogramma 2014 voor Dordrecht gaat over de inzet van de
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Conform de gemeentelijke taakstelling voor verbonden partijen is het budget voor
het jaarprogramma OZHZ 2014 met 1,5% verlaagd (driemaal 1,5% in de jaren
2013 t/m 2015). Daarnaast is bij de Kadernota 2014, evenals bij de Kadernota
2013, eenmalig extra geld beschikbaar gesteld voor bouwplantoetsing conform het
door het college in 2012 vastgestelde beleidskader bouwplantoetsing. Voor 2014 is
terugloop in bouwaanvragen is de verwachting dat dit extra budget niet nodig is
voor het jaarprogramma 2014.
Voor de groep provinciale bedrijven die per 1 januari 2014 onder gemeentelijk
bevoegd gezag vallen heeft de gemeente een structurele bijdrage van het Rijk
Het college wil dit bedrag beschikbaar stellen voor het jaarprogramma OZHZ. Dit
wordt meegenomen in een verzamelvoorstel voor de begroting. In het
jaarprogramma zijn deze nieuwe taken nog niet verwerkt.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
Jaarprogramma 2014 Vergunningverlening en Handhaving Omgevingsdienst;
Jaarrapportage 2013 Vergunningverlening en Handhaving Omgevingsdienst;
brief provincie inzake vvgb-bedrijven.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en %houders
de secretaris
de bu
neester

M.M. van der Kraan
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