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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Het college is op grond van de Wet milieubeheer belast met de vaststelling van het jaarprogramma
Wabo-brede taken van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

Door middel van deze raadsinformatiebrief wordt uw raad inzicht gegeven in het jaarprogramma
2019 van de Omgevingsdienst en wordt uw raad geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen met
betrekking tot het Regionaal Uitvoeringsniveau Wabo-breed en het Generiek Toezicht. Beide zijn
onderdeel van de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingsbeleid gemeentelijke taken
Zuid-Holland Zuid 2018-2022.
Wat is de te delen informatie?

Ieder jaar wordt voor de gemeente Dordrecht, als opdrachtgever voor de Omgevingsdienst, een
jaarprogramma opgesteld voor de uitvoering van taken en werkzaamheden op het gebied van
milieu en leefomgeving. Sinds 2017 is het Regionaal Uitvoeringsniveau Wabo-breed. Dit is
vastgelegd in de Nota Regionaal Uitvoeringsniveau 2018-2022 (onderdeel van de nota VTH-beleid
gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018-2022). Het Regionaal Uitvoeringsniveau Wabobreed heeft gevolgen voor het programmatisch toezicht op activiteiten/bedrijven in de
gebruiksfase. Een onderdeel van het Regionaal Uitvoeringsniveau Wabo-breed is het programma
Generiek Toezicht 2019. Daarin staan regionale controleprojecten.
Het jaarprogramma 2019 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. Met dit jaarprogramma proberen we een verantwoorde keuze te
maken in de uitvoering van het gehele pakket aan wettelijke taken.
In het jaarprogramma 2019 staat een aantal lokale prioriteiten genoemd waarop wordt
gehandhaafd, te weten:
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Toezicht bestuurlijke prioriteiten
Betreft ad hoc-verzoeken om controles.
Project Amsteiwijck
Betreft lopend project voormalig paardenlandje.
Project Onderzoek galerijvloeren
Voor eigenaren van galerijflats, die gebouwd zijn tussen 1950 en 1970, geldt een onderzoekplicht
om uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren, te (laten) controleren op veiligheid. Betrokken
eigenaren worden d.m.v. toezicht- en handhavingsacties van de Omgevingsdienst gedwongen te
voldoen aan deze wettelijke onderzoeksplicht. Als uit onderzoeken blijkt dat er direct gevaar
aanwezig is, dan worden de eigenaren van die complexen gesommeerd direct tijdelijke
maatregelen te nemen. Ook moeten zij een plan voor structureel herstel opstellen en dit uitvoeren.
In 2019 worden de eigenaren gevraagd een geactualiseerd onderzoek aan te leveren.
Project breedpiaatsvloeren/bollenvloeren
Naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport dienen mogelijk alle
gebouwen met breedplaatvloeren te worden onderzocht op veiligheid. De omvang van dit
onderzoek is afhankelijk van een nog (aanvullend) hiervoor te verschijnen protocol.
Onderzoek brandveiligheid gevels
Inventarisatie en onderzoek naar de brandveiligheid van gevels n.a.v. de brand in de Grenfell
Tower in Londen.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Het jaarprogramma 2019 wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Medio
2020 wordt uw raad geïnformeerd over deze uitvoering aan de hand van de jaarrapportage 2019
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

De kosten worden gedekt uit de algemene middelen van de gemeente en de legesinkomsten Wabovergunningen.
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