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Geachte raads- en Statenleden,
In het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is de afspraak
gemaakt dat snel na elke AB-vergadering een schriftelijke terugkoppeling wordt gegeven aan de
raads- en Statenleden. Hierbij treft u de terugkoppeling van de AB-vergadering van 9 juli 2020.
De vergaderstukken vindt u op de site van OZHZ: www.ozhz.nl (onderaan de webpagina
doorklikken naar 'Meer over OZHZ' en vervolgens naar 'Wanneer vergadert het bestuur). Uw griffie
ontvangt voorafgaand aan de AB-vergaderingen bericht zodra de vergaderstukken op de site
staan.
Het AB stelde de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 vast
OZHZ stuurde u de vastgestelde jaarrekening 2019 en de begroting 2021 eerder deze week al toe.
Wij verwijzen u daarom graag naar onze brief van 13 juli 2020 (kenmerk D-20-2066875) en de
daarin opgenomen toelichting op de jaarrekening, de begroting en de besluitvorming over de
bestemming van het positieve rekeningresultaat 2019 van € 253.000.
Bestemming van het rekeningresultaat 2019
Het AB besloot vanuit dit rekeningresultaat € 80.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen
omdat dat nu, ook volgens de accountant, te laag is. Het restant ad € 173.000 gaat terug naar de
deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. In de vergadering is benadrukt dat, indien er een
tekort ontstaat bij OZHZ vanwege de coronacrisis, als uitgangspunt geldt dat de deelnemers er
samen voor aan de lat staan de effecten van de crisis het hoofd te bieden en het tekort aan te
vullen. De besluitvorming daarover vindt dan, net als bij andere gemeenschappelijke regelingen,
plaats in de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Het AB is akkoord met de verdere inzet van OZHZ in het kader van de regionale
noodverordening
De inzet van onze toezichthouders tot 1 juli 2020
OZHZ ondersteunt alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid actief met het toezicht op de regionale
noodverordening. De toezichtcapaciteit kwam beschikbaar doordat OZHZ de uitvoering van het
reguliere milieu- en ander toezicht met name in de beginperiode moest beperken. Het toezicht op
de regionale noodverordening tot 1 juli kan daarom ook worden opgevangen in de gemeentelijke
jaarprogramma's van 2020.
De inzet van onze toezichthouders vanaf 1 juli 2020
De regionale crisisorganisatie heeft OZHZ gevraagd de inzet op de noodverordening te
continueren tot 1 september. Sinds 1 juni echter voert OZHZ het milieu- en ander toezicht weer
volgens planning uit, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Daarom is extra ruimte nodig
buiten de gemeentelijke jaarprogramma's. OZHZ maakt hierover maatwerkafspraken met de
gemeenten die graag willen dat het toezicht op de noodverordening doorgaat. Daarnaast is
budgettaire ruimte gevonden door een aantal projecten van het Regieplan door te schuiven naar
2021. Deze ruimte was onder andere beschikbaar vanwege het uitstel van inwerkingtreding van de
Omgevingswet.
Onze overige activiteiten in het kader van de regionale noodverordening
OZHZ levert tot slot al sinds maart ook een bijdrage aan de coördinatie van het toezicht op de
noodverordening en de regionale crisiscommunicatie. Deze inzet komt ook ten laste van het
Regieplan.
OZHZ brengt de kosten in eerste instantie in rekening bij het Rijk
Afgesproken is dat OZHZ in eerste instantie de gezamenlijke kosten van al deze activiteiten via de
Veiligheidsregio in rekening brengt bij het Rijk. OZHZ brengt de kosten alsnog bij de gemeenten in
rekening als het Rijk ze niet vergoed.
Het AB nam kennis van de eindevaluatie over de doorontwikkeling bij OZHZ
OZHZ heeft sinds 2016 forse stappen gezet om de dienstverlening aan de opdrachtgevers verder
te verbeteren. Daartoe zijn de structuur, sturing en cultuur in de organisatie aangepast. De
medewerkers hebben meer verantwoordelijkheid en vertrouwen gekregen om hun werk goed te
kunnen uitvoeren. OZHZ is ook 'dichter' bij zijn opdrachtgevers gaan werken door te investeren in
een goed relatiebeheer en het vergroten van de bestuurs- en omgevingssensitiviteit van de
medewerkers. De eindevaluatie doet hiervan verslag.
Verdere verbetering van de dienstverlening
De eindevaluatie maakt ook duidelijk wat OZHZ nog verder kan en wil verbeteren. Gemeenten en
provincie hebben daarvoor belangrijke input geleverd. Genoemd is het verkleinen van de flexibele
schil waardoor OZHZ meer met eigen mensen met goede kennis van de lokale situatie kan werken
aan de opgaven van zijn opdrachtgevers. OZHZ zal ook doorgaan met het vroegtijdig signaleren en
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agenderen van ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de ambities en wettelijke verplichtingen
van gemeenten en provincie, en in het verlengde daarvan de opdrachtverlening aan OZHZ. Dit
voorjaar heeft OZHZ bijvoorbeeld gewezen op de overgang van bodemtaken van provincie naar
gemeenten, het wegvallen van de subsidie voor externe veiligheid, de uitvoering van wettelijke
taken op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing (mede in relatie tot de RES) en de
sanering van asbestdaken. De AB-leden waren van mening dat OZHZ ook de thema's
duurzaamheid en energiebesparing meer kan integreren in de reguliere taakuitvoering. Zoals bij
het verlenen van een vergunning. Zij vinden het positief dat OZHZ steeds meer zichtbaar is als
partner in netwerken zoals bij de RES en bij de ontwikkeling van waterstoftankstations in de regio.
Dergelijke trajecten dagen OZHZ en zijn medewerkers uit en dragen bij aan de kwaliteit van de
organisatie. Dit positieve signaal van het bestuur past uitstekend bij de koers die OZHZ heeft
ingezet en wil continueren. Samen met het nog uit te voeren medewerkerstevredenheidsonderzoek
later dit jaar en de nieuwe kernwaarden voor de organisatie geeft dit impulsen aan doorgaande
professionalisering van de organisatie. OZHZ pakt de handschoen graag op!
Themabijeenkomst over het profiel en de taken van OZHZ bij de Omgevingswet
De AB-leden willen vanuit hun rol als eigenaar in een bestuurlijke themabijeenkomst nog eens
goed met elkaar van gedachten wisselen over het profiel en het takenpakket van OZHZ in het licht
van de Omgevingswet. OZHZ heeft de kennis en kunde om vroegtijdig met zijn opdrachtgevers
mee te denken bij (voorgenomen) ontwikkelingen in de omgeving. Zij moeten OZHZ daar dan wel
(tijdig) bij betrekken. Als eigenaar hebben de gemeenten en provincie er alle belang bij dat OZHZ
zijn (lees: hun eigen) expertise structureel kan inzetten. Als opdrachtgever echter blijft het een
individuele afweging of dat in de praktijk ook gebeurt. Het blijft de ambitie van OZHZ om de bouwen APV-taken voor zoveel mogelijk gemeenten te gaan uitvoeren. Gemeenten hebben OZHZ nog
niet gevraagd daarvoor een businesscase op te starten. De komst van de Omgevingswet per 1
januari 2022 biedt een goede aanleiding om dit alles nog eens goed met elkaar te bespreken.
Het AB stelde de Nota Uitvoering 2020 – 2023 vast
De Nota Uitvoering 2020 – 2023 beschrijft het actuele uitvoeringsbeleid dat van toepassing is op de
VTH-taken die OZHZ uitvoert voor de gemeenten en provincie. De rolverdeling daarbij is dat de
gemeenten en provincie het uitvoeringsbeleid vaststellen. Deze kaders zijn leidend. Het AB is
ervoor verantwoordelijk dat het beleid zoveel mogelijk uniform is.
Overige onderwerpen
Het AB nam kennis van BURAP I van 2020. Deze gaat uitgebreid in op de consequenties van de
coronacrisis op de dienstverlening en prestaties van OZHZ in de achterliggende maanden.
Vooralsnog sluit de begroting op nihil.
Ook nam het AB kennis van de eerste voortgangsrapportage 2020 over de uitvoering van het
Regieplan. OZHZ heeft daarbij toegelicht dat bij de regionale aanpak van de sanering van
asbestdaken wellicht aansluiting kan worden gezocht bij de landelijke
'Samenwerkingsovereenkomst Aanpak van asbestdaken'. Hierin wordt vrijwillige sanering
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gestimuleerd en gefaciliteerd. Weinig instanties hebben deze overeenkomst echter tot nu toe
ondertekend. OZHZ gaat hierover met de gemeenten in gesprek.
Voorts nam het AB kennis van het Sociaal Jaarverslag 2019 en van de rapportage 2019 over de
toepassing van de bestuurlijke strafbeschikking milieu. Ook heeft OZHZ gemeld dat de dienst met
ingang van 1 oktober 2020 taken zal uitvoeren op het gebied van bouwen en brandveiligheid
('BRIKS') bij provinciale bedrijven elders in de provincie Zuid-Holland. Hiertoe is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de DCMR Milieudienst Rijnmond.
Per 1 september a.s. start Marloes Tolsma als nieuwe adjunct-directeur bij OZHZ.
Contact met OZHZ
Bij vragen over OZHZ in het algemeen, of over het bovenstaande in het bijzonder, kunt u contact
opnemen met de heer E. Numan, directiesecretaris van OZHZ (T 078 770 8585). U kunt ook uw
eigen AB-lid hierover benaderen. Alle genoemde documenten kunt u vinden op de website van
OZHZ.
Met vriendelijke groet,
Mr. R. Visser
Secretaris Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.
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